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Előfizetési árak: 
Egy évre 4 forint. 

Fél évre 2 forint. 

Negyed évre . . . . 1 forint. 

Szerkesz tőség : 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a laj» egy oldala 18 helyre van beosztva, 
Eg\ heh ára ÍH) kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyi l t tér-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a t ok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r n a p , k e d d e n és p é n t e k e n r e g g e l . 

Egyes szám ára kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Elötizetések elfogadtatnak helyben : 

Stark Nándor és Dezső Sándor könyvkereskedésében. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Kórház, menház, 
i. 

E lap mult számának vezércikke Szentes 

egy résr érzett szükségével, egy menház létesí-

tésének kérdésével foglalkozik. 

Ez a kérdés e város minden humánus 

érzésű polgárát kell, hogy érdekelje; mert — 

szerintem — egy város igazi jólétének, civi-

lisatiójának, jó kormányzásának egyik fok-

mérője az, hogy a társadalom nyomorultjai, 

szegényei, segélyre szorultjairól miként van 

gondoskodva? 

Nemcsak humánus szempontból; de köz-

rend és közmorál szempontjábó is tűrhetetlen 

az. hogy egy nagy városban szabad legyen a 

koldulás, mint az hivatalos táblázás alatt folyik 

ma Szentesen. De a koldulást addig ember-

telenség volna beszüntetni, mig nincs egy 

intézmény, melynek egyedüli rendeltetése, hogy 

a szegényeket befogadja. 

Mi sem költhet az emberben nemesebb 

^ érzést, mint midőn azt a fölírást olvassa, 

hogy „Menedékház." Szentesnek ily felírású 

háza nincs, s mig ez nem lesz, addig nem írhat-

juk fel, hogy „A koldulás tilos." 

De hát oly nehéz volna Szentesen egy 

menedékházat létesíteni, hogy eliez hosszas 

küzdelem és harcra van szükség? 

Én azt hiszem, hogy ez nem oly nehéz 

dolog volna. 

Ott van a város tulajdonát tevő serház, 

mely néhány ezer frttal szépen átalakítható 

és berendezhető volna arra, hogy benne a 

városnak mai hivatalos pecséttel ellátott kol-

dusai elhelyezhetők volnának. — A serház-

hoz van 4—5 hold föld is. Itt szép kertet 

lehetne létesíteni, melyet azután a menedék-

ház lakói müveinének ugy, amint az más 

városokban is szokás. 

Én ugy tudom, hogy a város szegény-ügyi 

bizottsága évekkel ezelőtt meg lett bizva, hogy 

egy menház létesítése iránt javaslatot készítsen. 

Ez azt mutatja, hogy a képviselőtestület 

*em idegen a menház eszméje iránt és szük-

?gét látja annak, hogy a mai, Szenteshez 

nem méltó szabad koldulási rendszer, mely 

a vidék összes csavargóinak kaput nyit Szen-

esen, végre megszüntettessék, sőt azt mond-

hatnám, hogy a városi képviselő-testület nem 

oka annak, hogy ez az üdvös eszme még 

mindig csak ige, hanem okai azok, kik meg-

bízatásukban nem jártak el. 

Azt kell tehát tenni, hogy a szegény-

ügyi bizottságot vagy meg kell szorgalmazni, 

vagy ha ez képtelen egy életrevaló terv ki-

dolgozására : hát más, az ügy iránt kellő érzék 

és érdeklődéssel biró férfiakra kell bízni a 

dolgot. 

Különben ez a tanács feladata. Mert a 

tanácsnak irányzó testületnek kell lenni, s 

nem kell utasítást várni egy ily üdvös dolog 

keresztülvitelében. 

Én azt hiszem, hogy egy menház létesítése 

céljából a közgyűlés a serházat átalakíthatná, 

s azután ennek fentartására egy külön ala-

pot létesíthetne. 

Ha jól tudom, némi alapítványok is van-

nak már e célra. De ha nincs, tekintve, hogy 

a város évenkint 5—6 ezer frtot ad ki a sze-

gények segélyezésére, hát ha a menház meg 

lenne, akkor a költségvetés e tételén felére 

szállna le a kiadás, s ebez keveset kellene 

tenni, hogy a menházba szorultak eltarthatok 

lennének. S ha évenként még adóforintoiikint 

külön egy pár kit megszavazna a közgyűlés, 

akkor a menház a külön terheltetés minden 

érzése nélkül felállítható lenne. 

Szegényügyi kérdésünk azonban egy men-

házzal még korántsem lenne rendezve. Éhez 

ínég kell egy rendes, nagyobb kórház, mely 

egyszersmind ápoldául is szolgálna. 

A városi főorvos már évek óta sürgeti 

a kórház kibővítését; de tudtommal e téren 

évek óta nem történt semmi javulás. Pedig 

ennek könnyű megoldási módja volna; de itt 

is a közöny nehezül a dologra. Igaz, hogy 

Szentest az utóbbi időkben sok nagy alkotás 

vette igénybe ugy anyagilag, mint erkölcsileg; 

de ez még mindig nem elég ok, hogy ugy 

humánus, mint közegészség és közrend érde-

kében szükséges üdvös intézményekkel szem-

ben, a hírlapi tanácsoskodások stádiumán tul 

vergődni nem birunk. 

Hogy a menház miként lenne felállítható ? 

ezt főbb vonásokban ecseteltem itt, s hogy 

egy ápoldával összekötött rendszeres kórház 

miként volna a város terheltetése nélkül fel-

állítható ? erre nézve jövőre mondom el véle-

ményemet. Dr. 

A túloldali ármentesitő társu-
lat alakulása. 

A csongrád-sövényházi ármentesitő és 

belvizszabályozó társulat f. hó n tartá 

Csongrádon alakuló ülését, vagy jobban mondva, 

ekkor mondá ki Kállay Albert ministeri biztos 

az érdekeltek előtt, hogy tekintsék magukat 

teljhatalommal megalakított társulatnak. 

Szó, ami szó, mi abban a véleményben 

vagyunk, hogy ahol nagy, vitális érdekek biz-

tosítása, megmentése forog kérdés alatt, ott 

a sok szóbeszédnél, pro et contra való pré-

dikálásnál többet ér az, ha van egy embernek 

hatalma azt mondani, hogy ez az érdeketek, 

s ezt tenni kell; ha ti nem teszitek, majd 

megteszem én. 

Erre való a ministeri biztos. A katasztró 

fák legnagyobb része oda vihető vissza, hogy 

az emberek akkor, mikor tenni és áldozni 

kellene erejök teljes megfeszítésével, gondol-

koznak, tanácskoznak, vitatkoznak a felett, 

hogy kinek kellene inkább többet áldozni és 

tenni ? 

Az érdekeltséget magára hagyva — da-

cára a tavaszi árvíznek, — a csongrád-sö-

vényházi társulat is aligha alakult volna még 

meg; mert igaz ugyan, hogy a védelmi érdek 

közös; de ezen közös érdekkel szemben a 

múltra nézve sok megszáinoskodni és kiegyen-

líteni valója forog fenn Csongrádnak a szom-

széd uradalmakkal, s a magyar ember ugy 

van, hogy előbb szeret tisztába jönni a rész-

letekkel. az egyesülés módozatai és feltételei-

vel, s csak azután parolázik. S nem is egészen 

oktalan szokása ez a magyar embernek. Igen, 

de így nem lett volna megalakítva a társulat, 

azért küldött a minister ministeri biztost a 

csongrádiak nyakára. 

S valljuk be az igazat, hogy Kállay 

ministeri biztos ezen missiójának megfelel; 

inert ő nem vitatkozik, hanem azt mondja a 

csongrádiaknak, hogy solia se busuljanak azon, 

hogy a meghatalmazásuk nincs rendben, s 

igy a gyűlésen nem igen szavazhatnak; mert 

Pallavicini őrgróf és Csany egyetértenek, azután 

ezek ketten a többséget képviselik, s ezek azt 

akarják, a mit a ministeri biztos akar, tehát 

az éppen nem árt a ministeri biztosnak, ha 

egész Csongrád ellenvéleményben van is. 

Ez a beszéd ! 

így azután könnyű alakuló ülést tartani. 

Ezért kell a társulatok alakulásához teljhata-

lom. A csongrádiaknak méltán nem esett jól 

ez a modern alkotmány és társulati autonomia; 

de ez nem tesz semmit; a fő az, hogy a tár-

sulat megalakult. 

Egyébbiránt a társulati ülés lefolyását a 

a következőkben adjuk: 

* 

Lapunk annak idején már megemlékezett arról, 

, hogy az erdekeltség í". évi junius áG-án „csongrád-

sövényházi társulat44 cimen ideiglenesen magalakult 

gróf Károlyi Sándor elnöklete alatt. 

A minister ezen ideiglenes alakulást nem hagyta 

jóvá és Kállay Albert szegedi főispánt küldte ki minis-

teri biztosul a társulat megalakítása, végett s a ved-

töltés kiépítéséhez szükséges költség megszavazására. 

így állván a dolog, Kállay főispán f. hó á2-re 

Csongrádra összehítta az érdekeltséget. 

A gyűlésen Csongrád birtokossága, gr. Károlyi 

Sándor s az ő inspectora: Kaprinay, Pallavicini őrgróf 

részéről Nóvák országos képviselő és uradalmi jog-

t tanácsos, Csany előjárósága és a tömörkényi bir-

; tokosság vett részt. 

Kállay Albert ministeri biztos pont 10 órakor 

az ülést megnyitá s mindenek előtt a gyűlésre meg-

jelentek jogosultságát kívánta igazoltatni. 

Itt a csongrádiakon az a sérelem esett meg, hogy 

az apróbb birtokosokhoz későn lévén a meghatalma-

zottak küldetése iránti felhívás kibocsátva, s igy a 

csongrádi apróbb birtokosok legnagyobb része elesett 

a szavazástól. — S midőn ezen sérelem orvoslása 

iránt felszólaltak, a ministeri biztos megnyugtatá őket, 

hogy az nem baj, ha nem szavazhat is mindenki; mert 

Pallavicini őrgróf és Csany a többséget ugy is kép-

viselik, igy bármit akarnának is a csongrádiak, hat 
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az történik, a mit az emiitett őrgróf és község akar. 

Ezen modern alkotmányos kapacitálás nem nyugtatta 

meg a csongrádiakat; de hát mit tehettek egyebet, 

minthogy beletörődtek a dologba? 

Ezután következett az alapszabály targyalása. 

El lehet képzelni, hogy valami hosszas és heves | 

vita nem volt; mert a többség meg volt és igy ment 

minden, mint a karikacsapás. 

Az alapszabály címénél az ellen, hogy a tár-

sulat ne csak ármentesitő; de belvizszabályozó is 

legyen, Csemegi főszolgabíró szólalt fel; mert a 

belvizszabályozás tervei nincsenek készen, s igy nem 

tudható, hogy kik az érdekeltek a belvizszabályozás 

által, miért is illetektelennek tarta a gyűlést egy, még 

műszakilag ki nem tüntetett érdekeltség nevében hata-

rozni. Hasonló értelemben szólt Szvoboda; de a köz-

gyűlés elfogadta az eredeti címet. 

Az alapszabály ezután legnagyobb részben olva-

satlanul fogadtatott el. 

Szvoboda Ferenc a társulat terheltetésének 

kérdésénél inditványozá, hogy az 1881. Lll. t. c. 

alapján eszközölt eddigi építkezések költségei is az 

uj ármentesitő társulat terhét képezzék. Ezen, külö-

nösen Csongrádra nézve nagy horderejű indítvány 

elejtetett. 

Most jött a költség megszavazása. 

Az ideiglenes tervek szerint a töltések kiépítése 

1 millió 500 ezer frtra van véve. Csemegi ellene 

szavazott a kölcsön felvételének; mert meg nincsenek 

biztos számítások, hogy nem lesz-e többre szükség ? 

A közgyűlés — Csongrád és Tömörkény birtokos-

ságával szemben — megszavazta a kölcsönt. 

S ezzel az ülés, melyre még visszatérünk, veget ért. 

»SZENTESI LAP« 

Kossuth Lajos ezen ritka kivételek közé tartozik; 

mert nincs a magyar hazában senki sem, ki az ő 

nevét, az ő működését kritika tárgyává tenni me-

részelné ; ki ne volna kénytelen elismerni, hogy a 

mai kor vívmányainak megteremtője ő vala! Igaz 

ugyan, hogy ezen elismerést ő drága áron szerezte 

meg; oly áron, mely nagyobb minden martyrium-

nál, — fájdalmasabb minden kínszenvedésnél: a 

számkivetés árán! A legnagyobb magyar, kinek ha-

zája mindenét köszönheti, nem láthatja hazáját, nem 

részesülhet az általa teremtett szabadság áldásaiban, 

nem veheti ki a maga részét népének öröméből és 

fájdalmaiból. A számkivetés kenyere keserű kenyér, 

melyet nem édesíthet semmi; csak könnyebbé te-

heti fájdalmainak elviselését azon tudat, hogy ha 

nem is lehet itthon, hazájának hatarai között, pol-

gártársainak körében: képe és cinléke itthon van-

nak, minden igaz magyar sziveben, eszméi pedig 

azon korra, melyet a történelem méltán fog Kossuth 
Lajos korának nevezni, ellenállhatlanúl nyomják reá 

az ő nagy szellemének bélyegét. 

— K o s s u t h L a j o s n é v ü n n e p é t ünne-

peli e hó 25-én, szombaton egész Magyarorszag. 

Széles e hazában, Kárpátoktól le az Adriáig, nincs 

egy város, avagy község, melynek igazi hazaszeretet-

től áthatott lakói ne küldenék e napon áldasukat a 

legnagyobb magyarhoz, kinek nevéhez Magyarorszag 

szabadsága, függetlensége, egész létele oly elválaszt-

hatlanúl fűzve van. Kevés embernek adatott meg 

életében azon szerencse, hogy nemzeti, melynek 

szolgalatában itju koranak erejét eltöltötte, melynek 

boldogulása és felvirágzása képezi eletének egyetlen 

óhaját, osztatlan tisztelettel és elismeréssel hajoljon 

meg előtte, es ne akadjanak olyanok, kik céljainak 

önzetlenségét és tisztaságát kétségbe ne vonnák. 

Világfolyása. 
Az újságírók legnagyobb boszuságára, a 

lefolyt héten sem történt nevezetesebb politi-

kai esemény. Különösen minket érdeklő nem. 

A szélcsend még egyre tart s a szenzatiós és 

érdekes hírekre leső olvasó bosszankodva csapja 

földhöz a papírlapokat, melyeken szeme nem 

lát egyebet a fehéren feketénél (S ez igaz !) 

— no meg a németek ilju császárjának ne-

vénél. Az ugorkaidény alatt az ő neve fogyasz-

totta a legtöbb nyomdafestéket s az ő szemé-

lyével foglalkoztak legtöbbet a lapok, kezdve 

trónjának elfoglalásán, taglalva orosz-, svéd-

és dánországi utazását, — legújabban pedig 

bátyja szobrának leleplezésén Frankfurtban 

mondott harcias hangú beszédén törik a fe-

jőket; miért mondta a császár, hogy „inkább 

vesszen oda Németországnak mind a 18 had-

teste s vele együtt 42 millió lakosa, semhogy 

csak egy kő is elvétessék abból, ami kiviva-

tott.* — Persze, hogy nem tudnak rá egye-

nesen felelni s ismét csak találgatnak. Annyit 

azonban kisütöttek, hogy az erélyes szavakat 

ismét Bismark mondatta a császárral. Hogy 

miért? Annak egyedül Bismark a megmond-

hatója. — Tény, hogy 11. Vilmos néhány heti 

41. szam. 

uralkodásához már is nevezetes események 

fűződnek, melyekből a fiatal császár személyi-

sége kezd kidomborodni. Utazása a cárhoz, 

svéd és dán udvarokhoz nagy fontosságú ugy 

a politikában, m in t a nemzetközi viszonyokban, 

mely betetőzést nyer a császárnak a bécsi és 

római udvarokhoz kilátásba helyezett utazásával. 

Vilmos császár ezenkívül a hadsereg leg-

előbbkelő állású katonáit is kicseréli. Igy a 

88 éves Moltke tábornokot a vezérkari főnök-

ségtől felmentette s helyébe Waldersee tábor-

nokot nevezte ki a vezérkar főnökévé. Hason-

lóképen nyugdíjaztatni fog legközelebb több 

öreg tábornok is; mert Vilmos császár, aki 

még maga is fiatal és tetterős, a hadseregben 

a legfelsőbb állásokat oly egyénekkel akarja 

betölteni, akik feladatuknak nemcsak szellemi-

leg, de testileg is megfelelni képesek. 

Boulanger extábornok győzelme, melyről 

mult számunkban már megemlékeztünk, álta-

lános meglepetést szült Franciaországban. A 

köztársaság ugyanis biztosra vette bukását, 

ennek dacára Boulanger egyszerre három me-

gyében választatott meg képviselővé, A köz-

társasági pártot és kormányt tehát méltán ag-

godalom foghatja el, midőn látja, hogy egy 

napon három megyében 300,000 ember tűn-

tet a fennálló kormányforma ellen. 

Oroszországnak végre-valahára sikerült 

kölcsönhöz jutni Amsterdamban. A kölcsön 

összege 200 millió frank, ami ugyan egy 

háború megkezdéséhez nem elég; de elég je-

lentékeny összeg a hadikészűlődés eszközlésére. 

Crispi, Olaszország rninisterelnöke már 

elutazott Németországba, hogy Bismark herce-

get friedrichsruhei kastélyában fölkeresse s 

vele a helyzetről és a jövőben követendőkről 

tanácskozzék. Kálnoky gróf, monarchiánk kíil-

ügyministere szintén meg fogja látogatni Bis-

markot. Hogy e látogatások nagy fontossággal 

bírnak, mondanunk is íölösloges. 

Giers ur, Oroszország külügyministere, 

mint a „Pester Correspondenz* írja, az idén 

nem utazik külföldre s a magas politika te-

kintetében ui*y marad a dolog, amint a német 

császár peterhofi látogatásakor megállapittatott 

Oroszország t. i. passivitásban marad s külö-

nösen Bulgáriát illetőleg bevárja, hogy mi fog 

ott magától kifejlődni. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

A fa lu árvá ja . 

Bent ültünk a hivatalban, a /árt ablaktabluk 

mögött hűsölve. Az egyhangúan sercegő pipákból 

terhes füstfellegek kanyarogtak a piaiondnak. Igy, 

nyár közepén, szünetel a hivatalos élet, a közigaz-

gatás schwung-kerekei vesztegelnek, — a szolgabíró, 

vármegye és a magas kormány fürdőznek, a községi 

hivatalnokok pedig háboritlanul pihennek. 

Csöndes nyugalmunkat egy szép íiatal paraszt-

menyecske belépte zavarta meg. 

— Panaszom van, jegyző uram! — kezdi a 

menyecske lassú, akadozó hangon s a karjan ülő 

kis gyermeket, ki mosolyogva játszik anyja fejken-

dőjének csücskével, görcsösen szivéhez szorítja, mintha 

attól akarna erőt nyerni a panaszkodáshoz. 

— Üljön le galambon s mondja el, ki ellen 

van panasza? — szólok bátorítólag az ingadozó asz-

szonyhoz, ki roskadozva lépett a fai melletti padhoz. 

Az a halvány szép arc, mely feherebb volt a 

gömbölyű karjain libegő patyolat ingvállnál, pirba 

borult s égő tekintetével rést látszott keresni a föl-

dön, a hol elsülyedhessen. Végre kitört belőle a ke-

serű panasz. 

— Az uram ellen, — zokogta a szegény asz-

szony, könyeivel áztatva nevetgélő kis gyermekének 

szőke fürtéit. 

— Hát már ennyire vannak? — szánakozom 

a szép menyecskén. 

— Tekintetes urain, nem bironi tovább a sor-

somat, szivem szakad meg a nagy bánattól. A ku-

tyát is megverik, de legalább enni adnak neki, ne-

kem még a kenyér is panaszos. Pedig, Isten látja 

lelkem, nem hányom szemére, hogy az én jussom-

ból legénykedik. Tegye, hisz meg most van miből, 

csak azután ha szegényen is, térne vissza hozzám. 

De ha a miatt a cifra, sarki csárdásné miatt kell tűr-

nöm a szégyent — s itt vad tűz lobbant fel a sze-

líd, epedő szemekben inkább gyermekemmel együtt 

meghalok. — Lelkem, édes kU gyermekem — foly-

tatta gyermekéhez fordulva, mintha megbánta volna, a 

mit mondott, — én ölnélek meg? Nem, inkább tűrök, 

szenvedek; elviselek érted mindent, a jó Isten majd 

csak ránk tekint. 

— Miért nem válik el az urától? - tanácsol-

tam egész részvéttel. 

— Nem lehet, tekintetes uram, összeköt ben-

nünket ez a gyermek, a ki árva lenne. Nincs erőm 

megfosztani édes apjától. 

— Szánom, jó asszony, de akkor mit sem te-

hetek érdekében. Majd felhivatom az urát és á* szi-

vére beszélek, hátha visszatér még a jó útra? 

— Tegye meg, tekintetes uram, az Isten áldja 
meg a jóságáért. 

Még egy hálás tekintetet vetett reám s aztán 

eltávozott. 

Sokáig néztem a távozó után s elgondolkoz-

tam, hogy mint lehetett ezt a jó lelket egy rossz 

hírű asszonyért megcsalni? Végig siklottam emlé-

keimen. 

Két éve csak, hogy Rác Bandi örök hűséget 

esküdött Fekete Péter árvájának, a módos és szép 

Erzsikének. Az első hónapok jól teltek el a fiatal 

házasok között, de a harmadik hónapban már sok-

szor látták a fiatal menyecskét kisirt szemekkel. 

Bandi kezdte a régi cimborákat felkeresni s több-

ször megesett, hogy késő éjjel vetődött haza. S ha 

az uj asszony szemrehányást tett neki, újra távozott 

és gyakran megtörtént, hogy a sarki csárdásné ölé-

ben várta meg a nap keltét. Visszatért legénykori 

szenvedélyéhez, a kártyához s ez annyira elfoglalta 

lelkét, hogy íiatal, szép feleségéről egészen megfe-

ledkezett. S midőn Bandi egészen megtért a duhaj 

életnek, könnyű volt a csinos csárdásnénak egészen 

elfeledtetni vele feleségét. 

Szomorúság ütött tanyát a Rácék portáján s 

bánat fészkelte be magát az elhanyagolt ifjú nő szivébe. 

Hogy ennek jó vége nem lesz, azt mindenki 

sejtette, csak a szegény feleség remélt. Bízott, hogy 

a megtántorodott férj előbb utóbb visszatér a puha 

fészekbe: hitte, hogy a boldog családi tűzhely hí-

vogató fénye és barátságos melege visszahozza. 

Szegény asszony, keserűen csalódott! 

A legközelebbi napok még az eddiginél is na-

gyobb megpróbáltatást tartottak fenn számára. Ugyan-

is egyik nap híre járt, hogy a szomszéd községbeli 

kocsipostát kirabolták s a postakocsist reggel agyon-

ütve találták az útszéli árokban. S a mi a hírben 

gyászos üzenet, halálos döfés volt a boldogtalan nő 

szivének, azt újságolták, hogy a tettest már kézre is 

kerítették a zsandárok — az ő férje, Rác Bandi sze-

mélyében. 

Es a hír csakugyan valót beszélt. 

Még az nap vasra verve hozták a zsandárok 

Rác Bandit a községházához. Utána jött a felesége 

kis gyermekével. 

(Vége köv,) 



41. szam. 

Helyi és megyei hirek. 

Trefort Ágost f | 

Nagy halottja van hazánknak ismét, most 
már negyedik ez évben. Trefort Ágost vallás-
és közoktatásügyi minister követi a sirba 
Ghiczyt, Somsichot és Sennyei Pált, hazánk e 
bárom nagy féríiát, kik mellett Trefort méltán 
számíttatott hazánk jelen századának oszlopo-
sai közé. Lapunk zártakor vesszük ezen, az 
egész magyar nemzetre leverő gyászhírt s így 
a nagy halottat csak lapunk jövő számában 
méltathatjuk, ezúttal csak azt emiitjük meg, 
hogy az alkotmányos korszak elegérdemdusabb 
ministere 71 éves korában, f. hó 22-én délben 
hunyt el, s temetése nia délután 4 órakor lesz 
Budapesten. Az ő halálával méltán kiálthat 
millió és millió ajkon a fájó kérdés, hogy: Ki 
lép ürült nyomodba?! 

T i s z a i és a l f ö l d i k é p e k e t készít a 
trónörökös könyvébe Cscrna Knrolv budapesti jeles 
rajzoló, ki f. hó 21-én érkezeit körünkbe. Cserna ur 
az „Osztrák-magyar monarchia írásban és képben" 
cimű nagy irodalmi vállalat szerkesztősége által 
egyenesen Szentesre lett küldve, hol a védtöltés 
egyes nevezetesebb pont jait is le fogja rajzolni, ezen-
kívül védekezési eszközök rsoportozataból összeállí-
tott védekezési képet is készit. Cserna urat e mun-
kájában lapunk szerkesztője fogja kalauzolni és tá-
mogatni. Cserna ur most a bökényi gát és látterét 
veszi föl az árviz által összedöntött csárda romjaival, 
majd a Kurcazsilipet és látterét fogja lerajzolni, s 
ezentúl Szentesről még néhány önálló rajzot készit. 

T a n á r v á l a s z t á s . A városi gymnásium-
nál rendszeresített rajzoló geometriai tanszékre Bo-
dor Sándor, csongrádi születésű, a szegedi kereske-
delmi iskolának rajztanárát választotta meg a gym-
násiumí bizottság. Bodor nemcsak kitűnő geometria-
rajzoló; de jeles festő is, s így intézetünk benne igy 
kitűnő szak- és jeles tanárt nyert. 

— G y m n á s i u m u n k ünnepélyes megnyitása 
szeptember hó 8-án lesz megtartva. A megnyitásra 
meg lesznek híva a közoktatásügyi miniszter, tanke-
rületi főigazgató, tanfelügyelő és a szomszéd varo-
sok hatóságai. 

— D ö m e J ó z s e f sikkasztó pénztárnok, ki a 
szegedi csillagbörtönben hüsől, a kir. táblának bűn-
ügyében hozott s általunk emiitett másodbirósági 
ítélete ellen is fölebbezett. A 12 ivre terjedő föleb-
bezést Döme a börtönben maga fogalmazta, s mint 
a Sz N. irja. a szemrontó szapora, apró Írással ké-
szített jogi mükedvelményt védőjének, dr. Ivánkovics 
ügyvédnek már át is adta. 

— A b u z a á r a rohamosan emelkedik. Fran-
ciaország részére történő tömeges vásárlások követ-
keztében egy hét óta 55 krral emelkedett a buza 
ára Bpesten. Ez elég örvendetes hir gazdáinkra nézve. 

G y e r m e k ü n n e p é l y . A kisdedóvodában 
szokásos nyári ünnepély f. hó 30-án délután 3 óra-
kor tartatik meg az óvoda helyiségében. Felhívjuk 
rá a szülők figyelmet. 

F ö l ü l v i z s g á l a t . A gymnasium épületé-
nek fölülvizsgálata és az építő vállalkozótól leendő 
átvétele f. hó ¿7-én fog megtörténni. 

A c s o n g r á d - s ö v e n y h á z i ármentesitő 
társulat kilencesi töltésének helyreállítása és meg-
erősitése javában folyik. A tö'tésen, mely tudvalevő-
leg közlekedési utul szolgál Szentes és Csongrád 
között, és mely az ezidei árvíz által nagyon elhabol-
tatott, 500-nál több kubikos dolgozik. A csongrádi 
kubikosok, kik eddig máshol voltak elfoglalva, se-
regesen tódulnak haza a munka hírére, ugy, hogy 
munkásban nincs hiány. Igaznak bizonyúl a népdal 
mondasa. hogy: „Jobb otthon.44 

E g y m i l l i ó ö t s z á z e z e r forintos kölcsönt 
szavazott meg gátépitési célokra a csongrád-sövény-
házi ármentesitő társulat augusztus 22-én Cson-
grádon tartott közgyűlése. A gátak Kállay Albert 
ministerí biztos által fognak kiépíttetni, ki a tár-
sulat igazgató főmérnökévé Fromm Miklóst# nevezte 
ki. Frommban a túloldali társulat kitűnő műszaki 
erőt nyert; működése nálunk is ismeretes, amennyi-
ben Horváth Gyula kormánybiztossága alatt ő volt 
a Kurcazsilip tervezésével és építésének művezető-
ségével megbízva. 

A b pe s t i g a b n a t ő z s d é n aug. 22-én 
jó kínálat mellett élénk vételkedv uralkodott. E na-
pon mintegy 50,000 mm. buza adatott el 7 frt 80 
krtól 8 frtig terjedő ár mellett. A határidő üzletben 
buza tavaszra 8 frt 57—68 kron köttetett. 

Hirek a szomszédból. 
— H a l á l o z á s . Mező-Berényből vettük a 

következő gyászjelentést: Özvegy Bene Vilmosné szül. 
Petz Eugénia, Bene Albert és neje Bakuc Rozália, 

> SZENTESI LAP< 

Bene Irén és férje Jékely Károly szomorodott szív-
vel jelentik a feledthetetlen férj, apa és nagyapa: 
Tudós Bene Vilmos evang. nyugalmazott tanítónak 
1888. aug. 21-én eleiének 84-ik évében történt gyászos 
elhunytát. — A boldogultat tegnapelőtt d. u. 4 órakor 
helyezték örök nyugalma helyére Nyugodjék békében. 

N a g y sze rencsé t l enség történt az 
elmúlt héten Félegyházán Seres József ugyanis Erzsé-
bet nevű 10 éves leányát a mezőre vitte, hogy neki 
szántásközben a lovakat hajtani segítsen. Eleinte min-
den jól ment, később azonban a lovak valamitől meg-
bokrosodtak, s a kis lányt, ki a kötőféket kezére 
csavarta, hogy erősebben foghassa, a lovak a leg-
közelebbi tanyáig magukkal vonszolták. A kis leány 
a kapót sérülések következtében f. hó 15-én délután 
óriási kínok között meghalt. 

U g y a n c s a k F é l e g y l i á z á n 1 levér János 
bognármester mar régebb idő óta rossz viszonyban 
élt feleségével, szül. Selyem Annával. Az asszony 
pörlekedő és férhetlen természetű volt s legutóbb is 
ott hagyta férjét és 4 éves kis gyermekét, kinek így 
nem maradt gonviselője. A férj végre megsokalta 
a dolgot s elhatározta annak végét vetni. Vasárnap 
délelőtt kis gyermekével elment Csáki Jánosnál levő 
nejéhez, s hívta, jönne haza neki és kis gyermeké-
nek főzni. Az asszony azonban durván utasította el 
férjét, inire ez távozott. Egy közeli kereskedésbe ment 
revolvert vásárolni. Kevés idő múlva ismét elment 
nejéhez könyörögni, de ez most is durván elutasí-
tót la. Ilevér ezen annyira felbőszült, hogy nejére 
közvetlen közelből rálőtt. A golyó a nő mellébe 
fúródott s rögtöni halálát okozta. Hevér a tett után 
szülői házához ment, gyermekét édes apja gondjara 
bízta, ő maga pedig önként jelentkezett a bíróságnál. 

— S á n d o r f a l v á n f. hó 20-án virradóra 
Terhes Révész András jómódú gazdát, egy 75 éves 
aggastyánt, aki tanyaföldjén lovait legeltetve elaludt, 
eddig még ismeretlen tettesek, álmában baltával agyon-
verték. A kegyetlen gaztett inditó oka valószínűleg 
boszu volt; mert a meggyilkolt aggastyán bugyel-
lárisát érintetlenül hagyták. — Amint beszelik, Sán-
dorfalváról a napokban hat lovat elloptak, s az ösz-
szevagdalt ember egryike volt azoknak, akik a lopás 
tetteseiről tudtak. A szerencsétlen valahol elszólta 
magát, hogy ő tudja, kik a tolvajok. Ezt megtudták 
a lókötők, akik bőrüket féltve, elhatároztak, hogy 
megölik, mielőtt még többet mondhatna. 

Hazánk és a főváros. 
R u d o l f t r ó n ö r ö k ö s augusztus 21-én 

ünnepelte meg születésének 30-ik évfordulóját. Kevés 
trónörököst mutat fel a történelem, aki a hadtudo-
mány mellett a tudomány és művészet iránt oly élénk 
érzéket tanúsít, mint ő, s népei, melyek már is meg-
nyugvással látják benne az uralkodói képességeket, 
őszinte örömmel vannak eltelve iránta. 

H ó a T á t r á b a n . Tátra-Füredről írják 
az „E—s"-nek, hogy ott f. hó 19-én éjjel hó esett. 

M e g r e n d i t ő c s a l á d i d r á m á t jelen-
tenek a P. 11.-nak nógrádmegyei Karancsaljáról. 
Pongrác György földbirtokosnak és főszolgabírónak 
köztiszteletben .illó neje, Cerkaszszov Mária orosz 
bárónő e hó 18-ikán egy revolverrel előbb kél gyer-
mekét, aztán önmagát lőtte agyon. A borzasztó lel-
nek csak reggel jöttek nyomára, mikor hosszú vá-
rakozás után feltörték a bárónő hálószobájának aj-
taját. A boldogtalan nő fekete pecsétes levelet hagyott 
hátra férje számára, ki épen vadászaton volt. Azt 
hiszik, hogy ennek a tragédiának is az anyagi rom-
lás, a nyomor elől való menekülés volt a rugója. 

V i h a r a B a l a t o n o n . A napokban a 
Balatonon olyan orkán volt. a minőre a legidősebb 
halászemberek sem emlékeznek. A somogyinegyei 
partokon a vihar a halászhajók vasmacskák köteles-
tül kíszakgalta s a hajókat messze kidobálta a partra, 
miközben a hullámok tizenöt-húsz ölnyire kitódullak 
a szárazra. A vasmacskával nem bíró hajókat a hul-
lámok tele verték iszappal s elmentették. A zalai 
halászokat hajóikkal egy It lesodorta a vesz, mely 
a szárazon is nagv felfordulást okozott. A hegyi sző-
lőkben fákat csavart ki s a gyümöcs halomszámra 
fekszik a földön. Egy halászbérlő szőlőjében a vihar 
leszakította a Krisztusképel a keresztfáról. A szörnyű 
orkánra olyan hideg következett, hogy a fürdőven-
dégek vastag posztóruhaban jártak. 

— A v a s ú t i k ocs i k uj biztonsági készü-
léke. A vasúti balesetek legnagyobb része onnét szár-
mazik. hogy az utasok nem hagyhatják el kellő gyor-
sasággal a kocsikat. A vasút igazgatóságok tehát most 
oly készülékek alkalmazását tervezik, melyek e ba-
jon segítsenek. Egy, közelebb szabadalmazott készü-
lék e föladatot igen egyszerűen és olcsón oldja meg. 
A kocsi tetején minden kocsiszakaszban csapóajtók 
vannak, a melyek könnyen kezelhető emeltyűvel egv 
rud által emelhetők. Á nyíláshoz a kocsi oldalára 
erősített vashágcsó vezet. Hasonlókép lehet a kocsik 
padlóját is ily csapóajtókkal ellátni, a melyek az-
után a kocsik feldülése esetén, saját nehézségük foly-
tán, önmaguktól megnyílnak. 

3. oldal. 

Külföld. 
— F u r c s a h á z a s s á g i szokás . Bretag-

neban az a különös szokás uralkodik a népnél, hogy 
az esküvő után, mikor a pár lakásába visszatér, az 
újdonsült férj arculüti feleségét ily szavak kíséreté-
ben: „Látod, így lesz, ha megharagítasz engem", 
aztán csókot nyom arcára s azt mondja: „De igy 
lesz, ha jól viseled gondomat.* Egy fiatal párnál 
azonban e népszokás kissé sajátságos fordulatot vett. 
Egy bretagnei legény sváb leányt vett nőül, ki nem 
volt ismerős e szokással. Mikor a legény arculüté, 
nem tudván, mit jelent ez, a fiatal asszony oly erő-
vel adta vissza a kapott pofont, hogy a férj a fal-
hoz tántorodott s az asszony igy szólt: „Hallod, 
ilyesmi nem járja az első napon." A miből a férj 
azt a tanulságot vonhatta le, hogy majd járja — a 
többi napon. 

— N e w - Y o r k b ó l sürgönyzik, hogy csütör-
tökön este iszonyú vihar pusztított egész keleti On-
tarióban és Ouebeckben. Egész sereg ház összeom-
lott, több szaz ló és szarvasmarha elpusztult. Husz 
embert agyonsújtott a villám. A villám az istenitisz-
telet alatt beütött a loriginali templomba; a közön-
ség közt nagy pánik támadt. Több embert megfoj-
tottak a tolongásban, sokan súlyos sérüléseket szen-
vedtek. A kár csupán Ouebeckben másfél millió dol-
lárra rug. 

V a s ú t a f á k o n ke re s z t ü l . Kalifor-
niában, Sonoina County közelében leleményes mó-
don vezették át a vasutat az erdőn. A helyett ugyan-
is, hogy a fákat kivágták volna és vasúti töltést ké-
szítettek volna, az építést vezető mérnökök hasznukra 
fordították azt a körülményt, hogy az erdő igen mé-
lyen fekszik és a fák ágai közt raktak le a vágányo-
kat. Egyenlő magasságban lefűrészelték az ágakat s 
végigfektették rajtuk az utat alkotó gerendákat és 
vágányokat. A hetvenöt méternyi magasban most 
oly biztonsággal robognak tova a legnehezebb vo-
natok is, mint a sík földön. 

Különfélék. 
H o g y m u l a t n a k az a n g o l o k ? Lord 

P.-nak b.-i falusi kastélyában nemrég a londoni leg-
előkelőbb körök két ifjú sportsmane volt vendégül 
hivatalos. A lord, hogy vendégeinek szórakozást szerez-
zen, meghívta magához szomszédját, M. urat. de meg-
üzente neki, hogy jól lássa el magát pénzzel. M. ur, 
ki jól ismerte a lord szeszélyeit s maga is barátja 
volt az excentrikus csínyeknek, mindjárt gondolta, 
hogy valami furcsa tréfáról van szó, az utasítás sze-
rint cselekedett, s elhatározta, hogy a legnagyobb 
hidegvérüséget fogja tanúsítani minden körülmények 
között. Az ebéd megkezdődött. Az első tószt után a 
lord igy kiáltott fel: „Minden kalapot a tűzbe, vagy 
kétszáz frank bánatpénzt." — A négy kalap a kan-
dallóba röpült. A második tószt után a vendégek 
egyike kiáltá . „Minden kabátot a lángokba, vagy ezer 
frank büntetés." — A felső kabátok követtek a ka-
lapokat. „A csizmákat a tűzbe, vagy ötezer frank!44 

kiáltá a másik. A csizmák is jföláldoztattak. A sor 
most M. uron volt. Végig tekintett társain s minden 
gondolkozás nélkül kiáltott: „Tűzbe a — fogakat, 
vagy 10,000 frankot az asztalra!" Ezzel kivette ha-
mis fogait s a kandallóba dobta. A többiek meg 
voltak lépetve, hogy M. urnák hamis fogai vannak 
s nem voltak hajlandók a saját jó fogaikat tűzbe 
dobni. M. ur nyugodtan /.sebre vágta a ;J0,000 fran-
kot, egészségükre kívánta az uraknak az ebédet s 
másnap uj fogsort rendelt meg magának. 

— K e g y e t l e n s z e r t a r t á s . Minden keleti 
valiásnak meg vannak a maga többé-kevésbé bosz-
szantó szokásai, melyeknek rendszerint az élvvágy, 
vagy a kegyetlenség a fő jellemvonása. Kairóban 
Mohamed születésének az évfordulóját is ilyen kegyet-
len módon szokták megünnepelni. Az üvöltő dervi-
sek imam-ja vigan vágtatva keresztül lovagol a fana-
tikus moslimok testein, a kik arccal lefelé, közvetlenül 
egymás mellett feküsznek a földön. Ez a lovaglás 
az egész városnak ünnepe, melyen sok európai is 
szokott jelen lenni, a kiknek rendesen az első sorokat 
engedik át a bennszülöttek, mert azt hiszik, hogy az a 
borzasztó látvány nagy hatással van a „hitetlenek"-re. 
Az idén is a meghatározott napon a dervisek meg-
jelentek azon a téren, hol a fanatikusok hevertek; 
legnagyobb részük a környékbeli fellahkból, szamár-
és tevehajcsárokból állott, a kiket hasissal meg-
részegítettek, ugy, hogy szinte őrültség vett rajtuk 
erőt. Ez az emberekből álló lovaglópálya körülbelül 
150 métenyi hoszuságban terült el. A dervisek trom-
bitálása által adott jelre az imam egy szép fehér 
lovon előugratott és keresztül vágtatott a fanatikus 
benszülötteken, kik közül soknak eltörött a keze, 
lába. vagy betörött a feje. Azok, a kik sértetlen 
•^aradtak, egyszerre felugrottak s hatalmas „Allah" 
kiáltásban törtek ki. Így foly le minden évben ez az 
ünnep, mely rendesen husz-harminc embernek az 
életébe kerül. 



4. oldal. >SZENTESI LAP« 

— Budapes t i H í r l a p . A »Budapesti Hirlap" 

nak a hazai müveit olvasóközönség vetette meg alapját. A lap 

eleitói fogva megértette a magyar közönség szellemet; minden 

parterdek mellőzésével küzdött nemzetünk és fajunkért, ez 

egyetlen jelszóval: magyarság! Viszont az ország legkiválóbb 

inteiligentiája is azonosította magát a lappal, fölkarolva azt oly 

modon, mely paratlan a magyar újságírás törtenetében. A hazai 

sajtóban máig a legfényesebb eredmenyt a „Budapesti Hírlap4 

erte el; legnépszerűbb, legelterjedtebb lapja az országnak. A 

külső dolgozotarsak egész seregén kívül, a szerkesztösegnek 

annyi belső tagja van, a mennyivel egy magyar lap sem dol-

gozik; minden rovatot külön vezető gondoz, a helyi tudósító-

kon kívül, a kik a nap törtenetet írjak. Minden fontosabb bel-

vagy külföldi esemeny felöl rendes levelezőn kívül sajat külön 

tudósító értesít közvetlenül; a tavirati szolgalat immár oly 

tökeletesen van berendezve, hogy elmondhatjuk: nem történik 

a vjlagon semmi jelentekeny dolog a nélkül, hogy a „Buda-

pesti Hírlap* arról röktön ne adjon hü és kimerítő tudósítást. 

A „Budapesti Hírlap* politikai cikkeit Kaas Ivor báró, Kakosi 

Jenő, Balogh l'al írjak mas kiváló hazai publicistákkal híven 

a lap független, magyar, párterdeket nem ismerő szelleméhez. 

l'olitikai hírei szeleskörü összeköttetesek alapján a legmegbíz-

hatóbb forrasokbol származnak. Az országgyűlési tudósításokat 

a gyorsírói jegyzetek alapjan szerkesztik. Magyarország politikai 

és közélete felöl távirati értesülésekkel latnak el rendes levele-

zőink, minőkkel minden városban, sót nagyobb községben is 

bir a lap; a „Budapes t i Hírlap* távirati tudósításai manap 
mar teljesen eyy fokon állanak a rilágsajto legjobban szer-
vezett hirszolgálatuval. Európa összes metropolisaiban, Londoii-

tol Konstantinápolyig, saját tudósítóink vannak, a kik ugy az 

ott történő esemenyeket, mint az elektromos dróton oda futó 

hiieket röktön megtaviratozzák. A külföldi rendes tudositokon 

kivul minden fontosabb esemeny felöl a szerkesztoseg külön 

kikuldetesü tagjai adnak gyors es bo ertesitest. A „Budapesti 

Hírlap* e célokra havonkiut oly összeget fordít, mint amennyi 

ezelőtt 10 évvel meg egy-egy hírlap egesz költségvetésé volt; 

de sikerült eleruie, hogy ma a legjobban, leyyorsabban ertesüló 

organuma a sajtónak. A „B u d a p e s t i Hírlap* tárcarovata Teleki 

Sándor grof, Tóth Bela, Kákosi Viktor (Sipulusz) es több ki-

váló írók közremüködese mellett, a lapnak egyik erőssége s 

mindig gondot fordít rá, hogy megmaradjon előkelő szinvonalán. 

A napuovatokat kitűnő zsurnalisztak szerkesztik s a helyi érte* 

süles ismert legügyesebb tudósítókra van bizva. Rendőrségi és 

törvényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét 

esemenyeit is mindig oly hangon tárgyaljak, hogy a „Budapesti 

Hírlap" helyet foglalhat minden család asztalán. A közgazdasági 
rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálja 

mindazt, a mi tájékozására szükséges. regénycsarnokban csak 

kiváló irók legújabb müveit közöljük. Az elolizetes föltelelei: 

Egesz évre 14 írt, félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr., egy 

hóra 1 frt ¿0 kr. Az elötizetések vidékről legcelszerübben posta-

utalvanynyal eszközölhetők a következő cim alatt: A „Buda-
pesti Hírlap" kiadóhivatalának, IV. ker., kalap utca 10. szám. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-tenyő—ksztmárton—szentesi h. 

SZENTES-SZOLNOK. 

é. v.) 

Hirdetmény. 

3813. az. v . v. 3811. sz V. V. 

Szentes (ve*d.) 5 ó. 36 p. éjjel, 11 ó. 45 P- d. e. 
Töke 6 ó. 13 p éjjel, 11 ó. 39 P- d. e. 
K.-Svt -Márti D 6 ó. 58 p. rí. e. 12 ó. 24 P. d. a. 
Homok 7 ó. 37 p. , d. e. 1 ó. 05 P- d. u. 

T.-Földvár 8 ó. 05 p. d. e. 1 ó. 31 P- d. a. 

Martfű 8 6. 23 p. d. e. l ó. 50 P. d. u. 

Kengyel 9 ó. 04 p. d e. 2 ó. 33 P- d. u. 

Puszta-Teny/) 9 ó. 31 p. d. e. 2 ó. 56 P- d. a. 

Szajol 10 ó. 01 p. d. e. 3 ó. 18 P- d. u. 

Szolnok (vend) 10 ó. 30 p. d. e. 3 ó. 47 P- d. a. 

Bpestre érk. 2 ó. 15 p. d. n. 7 <S. 45 P- d. a. 

SZ0LN0K- SZENTES. 

3814. ez. V. V. 3812. 1 sz. V. V. 

Bpestrfíl ind. 7 (S. 40 P. d. e. 
Szolnok (vend) 3 (S. 47 p. éjjel, 11 ó. 11 P. d. e. 
Szajol 4 <">. 22 p. éjjel, 11 <S. 42 P- d. e. 
Puszta-Tenyfí 4 46 p. éjjel, 12 ó . 01 P- d. u. 
Kengyel 5 ó . 14 p. éjjel, 12 ó . 32 P- d. u. 
Martfű 5 ó. 44 p. éjjel, 1 ó. 02 P- d. a. 
T.-Földvár 6 ó. 06 p. d. e. 1 ó. 35 P- d. u. 
Homok 6 ó. 19 p. d. e. 1 A. 50 P- d. e. 
K -Szt.-Márton 7 <S. 12 p. d. e. 2 ó . 43 P- d. u. 
Tőke 7 ó . 42 p. d. e. 3 ó. 13 P- d. a. 
Szentes (vend.) 8 ó. 16 p. d. e. 4 ó. 30 P. d. a. 

A szentesi ev. ref. egyház régi közép 

és gógányparti temetőjének, minthogy az 

azokban való temetkezés már régebben meg-

szűnt, az egyháztanács gazdasági célokra 

való használását határozván el, minélfogva 

felhivatnak azon egyháztagok, kiknek halott-

jaik a régebbi temetkezés alkalmával az em-

iitett temetőbe temettettek, hogy azoknak 

földi maradványát: sírkövét vagy fejfáját f. 

évi september hó i-től számított 6 hó alatt, 

a közép- vagy az alsópárti uj temetőbe szál-

líttassák át, vagy takarítsák el, mivel ez időn 

tul a jelzett temetők ilyenekiil tekintetni 

nem fognak, s az otthagyott sírhelyekre, 

sírkövekre és fejfákra az egyháztanács gon-

dozását továbbra kiterjeszteni nem fogja. 

Szentes, 1888. augusztus 5. 

KR ISTÓ N A G Y ISTVÁN, 
főgondnok. 

I. tized 2\ 

Dobozi Mihály 
számú h á z a kedvező feltételek 

mellett eladó. 3 - 3 

G - ő z l i a ö ó z á L S . 

F ö l f e l é : 

Szegedről Szolnokra: vasárnap és szer-

dán reggel 5 órakor. 

Szentesről Szolnokra: vasárnap és szer-

dán délelőtt 10 óra előtt nem. 

L e f e l é : 

Szolnokról Szentesre: kedden és pén 

teken reggel 5 órakor. 

Szentesről Szegedre: kedden és pénte-

teken délelőtt 10 óra előtt nem. 

Utasok csak a fedélzetre vétetnek fel. 

Hirdetmény. 
Szegvári kontrái birtokomból, közvetlen O 0 

a Sápi töltés mellett, 100 holdas parcella 

földem szabad kézből eladó. Ugyanezea bir-

tokomat egészben vagy kisebb részletekben, 

hosszabb időre haszonbérbe ís kiadom. 

A venni vagy haszonbérelni szándéko-

zók a föltételeket nálam megtudhatják. 

3—3 Mindszenten. 

KEDVEZŐ PENZKÖLTSÖN 
m e l l e t t jelzalogrra. 

Felvenni szándékozók értekezhetnek s felvilágosítást 

nyerhetnek nálam. Tisztelettel 

TZoIclxi <3-abor. 

SIMA TEBEÍICX 

^ K Ö N Y V N Y O M D Á J A 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák , jegyzékek és tudósító 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 nyomta tványok , 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ES NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táb lás k imuta tások , időszaki és folyóiratok, h í r lapok, müvek, diszes kivitelű szalagaranyoz ások* 

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

m i n d e n szin- és n a g y s á g b a n i gyors, pon tos ízléses és j u t á n y o s á r o n . 

Ugyanitt a 

. « N T I 8 I L A P * 4 

cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár a t izennyolcadik évi fo lyamába lépett, 

e l fogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

előfizetések 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 




