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Előfizetési árak: 
Egy évre . 

Fél évre . 

Negyed évre 

4 forint. 

5 forint. 

1 forint. 

Sze rkes z t ő ség : 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van beosztva, 
Egy hely ára ÍM) kr. Bélyegdíj minden 

beiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Ny i l t t é r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérinentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r n a p , k e d d e n é s p é n t e k e n r e g g e l 
Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben : 

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

|Trefort ÁgostonJ 

Sűrű a csillághulás a magyar közélet 
egén. Azok, kiket megszoktunk nemzetünk 
nagyjai gyanánt bámulni, kikről azt hittük, 
hogy szellemi nagyságuk álló csillag gyanánt 
fogja mindörökre megvilágítani állami létünk-
nek ily csillagok fényére valóban rászo-
rult éjszakáját, egymásután hanyatlanak alá 
a mindörökség sötét űrébe; s csak azon el-
halványuló fényes vonal, melyet pályájukon, a 
sötét égboltozaton maguk után hagynak, emlé-
kezteti az utókort letűnt nagyságukra. 

Az 1888. év szomorú emlékezetű lesz az 
ujabb kor történelmében. Nemzeti közéletünk 
négy hatalmas alakja hanyatlott eddigelé sír-
ba* Somssich, Sennyey, Ghyczy és utánok Tre-
fort ! S ki tudja: véget ért-e már a sor, me-
lyet kérlelhetlenűl vág magának a halál! ? A 
sir oly határköve az emberi életnek, mely vé-
get szab minden pártkérdésnek, mely, ha le-
zárul a közélet terén érdemeket szerzett állam-
férfiú porai felett, feledünk minden pártszen-
vedélyt és csakis azon elismerés adóját rój-
juk le, melylyel egy folytonos munkában el-
töltött életnek, egy hazaszeretettől lángoló szív-
nek, egy sokat teremtett nagy szellemnek 
tartozunk. 

Trefort Ágoston a nemzeti közélet azon 
kevés nagyjai közé tartozott, kiknek sikerült 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

I t t en a szabadban . . . 

Itten a szabadban, hol mindenik levél, 
Egymásra hajolva, boldogságról regél; 
Itt, hol harmat ragyog mindenik fűszálon, 
S enyhe szellő fut át bokrokon és fákon; 
Hol a gyümölcsös kert szaz meg száz virága, 
Mosolyogva tekint az illatos tájra; 
Hol a kis csalogány, — mikor a nap felkel, — 
Gyönyörű dalával köszönt kora reggel; 
Hol a dalos madár fészkén ülve várja, 
Mikor röpül hozzá kedves életpárja: 
Hol a kis méhecskék szárnyokat kitárva, 
Párosával szállnak virágról-virágra; 
Hol a hangyarajok tömegesen futva 
Hordják az élelmet kis házikójukba; 
S hol a sok kicsinyke himes szárnyú lepke 
Egymást űzve, játszik vidáman repkedve; 
Hol a tücsök, bogár, szóval minden állat 
Enged a természet s az Ur parancsának: 
A szabad ég alatt, itt a kert pázsitján, 
Itt is imádkoztat egy barna kis leány! . . . 

i f j . Técsy József. 

Hogy szerezték ha jdan a t i tu lus t? 

Valamivel több fáradságba került biz' az, mint 
mar a mai napokban; mert hiszen ma már azzal a 
címmel traktáltathatja magát az ember, a melyik a 
fölének legjobban tetszik. De még a régi időben meg 
volt a becsületes titulusa minden sorsú embernek és 
csakis fölülről méltányolt érdemek után, vagy vala-
mely hivatal kompetenciájával lehetett azt megsza-
porítani. 

Vágytak ám azért utána a régi öregek is, a 
mit megbizonyít Tekintetes és Nemzetes Andrassy 
Zsigmond urnák, Nemes Csongrádvármegye Ordina-
rius viceispánjának az esete, kit esztendőkön keresz-

munkálkodásuk által elérni azt, hogy még éle-
tökben osztatlan tisztelet és elismerés kör-
nyezze személyüket. Volt ugyan idő, midőn 
némelyek nem restclték az ő személyét is 
gyanúsításokkal illetni; de a túlzott pártszen-
vedély által irányított mérges nyilak lepattan-
tak becsületességének páncéljáról. 

Pedig Trefort tizenhét évig volt Magyar-
ország vallás- és közoktatásügyi ministere; 
tizenhét évig töltötte be a legkényesebb liiva-
vatalt; és betöltötte sikerrel, hiven, közmeg-
elégedésre. Hivatali előde báró Eötvös József 
volt ; Magyarország leggondolkozóbb szelleme; 
és ezen szellem öröklődött át utódjára. Ritka 
emberben párosul nagy szellemi tehetség oly 
végtelen kedélyjósággal, mint Trefortban. — 
Minden, ami szép és jó, amit hazájára hasz-
nosnak vélt, lelkesité őt. A közéletnek nem 
volt oly kérdése, melylyel nem örömest fog-
lalkozott volna, ha nem is az ő tárcájának 
hatáskörébe tartozott. Beszédei, melyeket az 
akadémiában, mint annak elnöke tartott, le-
velei, melyeket választóihoz intézett, legjobban 
tesznek e mellett tanúságot. 

A közoktatás terén korszakot teremtett. 
Báró Eötvös József letette az elemi oktatás 
alapkövét. De a ki azt fejlesztette, aki a kö-
zépiskolai és egyetemi oktatást oly magas szín-
vonalra emelte, mint a melyet az ma elfog-
lal : az egyedül Trefort Ágoston vala. Azon 
számos középület, melyek a tudományosság-
nak és szépmüvészeteknek szentelve, Budapest 

tűi háborgatott az a keserűség, hogy miért nem 
mondhatják és Írhatják az ő neve elébe azt is, hogy 
„Vitézlő?" 

Már pedig abban az időben, csak azt a titulust 
viselte minden valamire való ember, a melyikhez 
joga volt; a „Vitézlő* pedig csak annak dukált, ki 
karddal kezében a puskapor füstje között vitézkedett. 

Igaz, hogy elmehetett volna insurgens kapitány-
nak a burkusok ellen; mert hiszen elég régóta folyt 
az osztrák örökösödési háború; ámde akkor itthon 
kellett volna hagyni azt a szép ifjú feleséget, tekin-
tetes és nemzetes Kun Zsuzsánna nagyasszonyt, kinek 
egy jókedvében nyiló mosolyáért száz ember is oda 
adta volna minden titulusát! 

Aztán, hátha a szalmaözvegység mosolyra kész-
tetné majd a szép asszony ajkát?! 

Nem, nem! A nev titulusáért nem lehet koc-
kára tenni a sziv vitulusát. 

így hát továbbra is maradt a vágy, meg a ke-
serűség. 

Pedig milyen gazdag ember volt! Övé volt 
Anyás község egész hatarával és minden jobbágyá-
val egyetemben. Pénze meg több volt, mint sok más 
gazdagabb embernek, mert hiszen nyolc esztendő 
óta adósa gróf Károlyi Sándor 5000 rhénes frttal, 
ki ezen a pénzen egy regiment katonát állított s 
cserébe kapta érte a főgeneralís és titkos tanácsosi 
cimet. Andrássy meg zálogba kapta gróf Károlyitól 
Szántó, Felgyő és Csany pusztaközségeket minden 
földesúri jogokkal egyetemben. 

De azért maradt ám még pénz a ládafljában, 
mert a Károlyi kölcsöne után négy hónapra 3000 
frtot adott kölcsön a vármegyebeli városoknak' és 
községeknek; mert biz' azok csak igy tudták lefizetni 
a megyebeli 2* porta után kirótt 2589 forint és 57 
kraicár hadiadót, meg a vármegye közszükségletére 
kivetett 410 forint és 3 krajcár doniestikát, lekötvén 
a kölcsön biztosítására H.-M.-Vásárhely, Szentes és 
Csongrád városok, valamint Mindszent, Tápé, Algyő 
községek elöljárói, a kebelükben élő lakosság összes 
vagyonát. 

főváros utcáit és tereit ékesíti, mind az ő te-
remtő erejének gyümölcsei. A tudományos 
egyetem nagyszerű palotái, a két állami fő-
gymnasium; a képzőművészeti csarnok, minta-
rajztanoda, festészeti mesteriskola stb. stb. 
mind az ő munkálkodásának köszönik lételüket. 
— De a mily nagy fontosságot tulajdonított 
Trefort a felső oktatás fejlesztésének, éppen 
oly gondosan kiterjeszté figyelmét az ipar és 
kereskedelmi szakoktatás terére is. A keres-
kedelmi akadémiákat, a felső-, közép- és alsó 
iskolát egyedül ő hivá életre. Az ő helyes 
culturális érzéke, széles látköre azonnal fel-
fogta, hogy Magyarország, mint termelő or-
szág, nem tarthatja lön magát a megindult óriási 
tengerentúli versenynyel szemben; érezte, hogy 
csakis az ipar és kereskedelem az, mely egy 
európai nemzetet nagygyá és hatalmassá tehet. 
És ezen meggyőződéstől sarkalva, meg is 
teremtette a modern ipar és kereskedelem 
alapfeltételeit: az iskolákat, melyek e hazá-
nak művelt és szakképzett iparosokat és keres-
kedőket nevelnek. 

De nemcsak elméletileg pártolta ő az 
ipart; hanem a practikus élet terén is; hosz-
szu íninisterkedésének ideje alatt az általa 
emelt számtalan középület mind a magyar 
ipar kizárólagos pártolásával létesült. Ő nem 
csak könyvet, de kenyeret is adott a magyar 
iparos kezébe. 

Nem kisebb Trefort érdeme működé-
sének egyébb téréin sem. Az egyházat meg-

Hja! Nagy kincs volt ám akkor háromezer forint! 
Mikor a kedveskedő sors kezének simogató me-

lege érzik a családi életben, az anyagi jólét közepett: 
akkor legfájóbban eshet elgondolni az ilyen ember-
nek, hogy: lám, mennyi jóval tudta elhalmozni a 
végzet s azt a parányi titulust sajnálja mégis tetejébe 
adni! Az a vágy pedig ott pajzánkodik a tanácskozás 
asztalanál, a hol hidegnek kellene lenni az észnek; 
ott didereg a szeretkező feleség szép két karja között, 
a hol oly melegnek kellene lenni a szívnek; járja 
viliik-táncát a káníkullai rövid éjszakán is, hogy a 
lélek nem pihenhet tőle, bár egy vármegye ügyeinek 
gondja közepett jól esnék a nyugalom és pihenés. 

Ilyen éjszakája volt Andrássy viceispán urnák 
1742-ik év augusztus 3-ik napjára virradóra, mikor 
Kulcsár Pál uram ő kegyelme, Békésvármegyének 
utbiztosa zörgeté meg az ablakot, hogy keljen fel 
csak gyorsan a viceispán ur, mert nagy baj van. 
Föllazadt a báró Haller-féle katonaezred második 
zászlóalja, az, a melyik Tur és Szarvas között tábo-
rozott. Kadóczy kapitányt két tiszttársával együtt 
meggyilkolták, a többi tiszt futással menté meg éle-
tét. Most pedig az egész zászlóalj fegyverestül és 
zászlóstul Szt.-András felé vonul s lehet, hogy Cson-
grádvármegyének gyűlik meg velők a baja. 

Szapora volt a beszéd, ijesztő a hír és gyors 
az elhatározás. 

Lóra kapott az alispán, rohanva száguldott 
Szegedre a várparancsnokhoz, hogy katonasegélyt 
nyerjen a lázadók megfékezésére. Úgyde a parancs-
nok nem adhatott segítséget, mert tömve volt a sze-
gedi vár francia hadifogolylyal. Rohant tehát vissza 
s magához vévén Kamocsay Imre csendbiztost és 
Szecsei János vásárhelyi jegyzőt, együtt ment velők 
Szarvasra. Ott Boronkay menekült kapitánynyal és 
Kajdacsy hadnagygyal szót értve, visszavágtatott 
Csongrádra s már mire a nap lebukott, száguldó 
lovasok hordták szét a rendeletet, hogy a megyebeli 
községek bírái és hivatalnokai annyi fegyveres lovas-
sal jelenjenek meg augusztus 5-ikén délre Szentesen, 
a hányat csak előállítani képesek lesznek. Hasonló 



283. oldal. 

magyarosította; a püspöki székekre, kaiionoki 

stallumokra való kinevezéseknél ő előtle nem 

volt elegendő a papi érdem; ezzel kapcsolat- j 

ban ; de első sorban a kinevezendők hazafi-

sága volt azon qualiticatió, mely ő nála dön-

tött; és ezen irányzatot keresztül vitte a fő-

papság egy részének hatalmas befolyása elle-

nére is. Tisztelte az egyházat: de „A haza 

minden előtt!" volt a jelszava s nem kerülte 

kislelküen az összeütközést még oly hatalom-

mal sem, minő az esztergomi hercegprímás, 

ha az állam érdekéről volt szó. Hatalmas har-

cot indított legújabban is a primási autocra 

tismus ellen, melyben okvetlenül diadalmas-

kodott volna, de a halál nem engedte megérnie 

ezen harc végét, a mely által felkavart hul-

lámok az ő halálával ismét el fognak simulni. 

A haza legkitűnőbb tiainak, a magyar 

kultura legmunkásabb vezéralakjainak egyikét 

vesztette el a boldogultbau. Sokáig fog be-

töltetlenül tátongani az ür, melyet maga után 

hagyott; de a szellem, mely őtlelkesité, örökké 

élni fog: a magyar kultura, a magyar művelő-

dés szelleme. U 

— A kö rös- t i s za-maros i á r m e n t e s i t ő 
t á r s u l a t választmányának 3 évi alakulasi ideje, 
mint azt előzőleg már irtuk, lejárt és a legközelebb 
tartandó rendes közgyűlésen lesz az elnökség és 
választmány újraalakítva. — Ezt azonban a társulat 
közgyűlési tagjai névjegyzékének kiigazítása előzi meg. 
— A társulat megkeresése folytán városuk hatósága 
akként intézkedett, hogy az apróbb birtokosok csopor-
tosulására és ezeknek meghatalmazottak általi kép-
viseltetesére, illetve megbízatások adhatására a határ-
időt f. hó ¿5-ig tűzte ki. 

Mi, városunk érdekéből azon óhajtásunknak 
adtunk kifejezést, hogy a meghatalmazások minél 
szűkebb körre szoruljanak, hogy Szentes szavazata a 
legnagyobb részben Szentes varos polgármesterének 
kezében maradjon, ki a gyűléseken rendesen meg-
jelen, s így a szavazásnál nem vész el a niegtalma-
zottak által képviselt szavazatok legnagyobb része a 
miatt, hogy a tisztelt megbízottak nem mennek el 
a gyűlésre. Ugy látszik, hogy lapunk ezen álláspontja 
kellő visszhangra talált; mert bár a megbízatások 
kieszközlése érdekében tartattak értekezletek; de a 
birtokosság legnagyobb része nem csoportosult, s 
így a szentesi szavazatok legnagyobb részenek szava-
zata a városi elöljáróság altal lesz képviselve. 

Szentesnek van összesen 340 szavazata. Ebből 
önálló szavazattal birnak: 

»SZENTESI LAP« 

Baghi József 1, Mecs Balogh Ferenc 1, Csuc 
Lajos 1, Dobosi Ferencné 3, Fehér Józsefné (örök.) 
1, Halász Szabó Dániel 1, Horváth Ferenc 1, Jure-
nák Imre 1, özv. Jurenák Edéné 1, Kanász Nagy 
Imre 1, özv. Kiss Mihályné 1, özv. Kiss Pálné 1, 
Kőnig Simonné 1, ltuzs Molnár Sándor 1, Nagylst-
vánné 1, Pintér András 1, Polgár János 1, Rác Já-
nos 1, Tóth Kálmánné 1, Sarkadi Nagy Antal 1, 
Sarkadi Nagy Ferenc 1, Sarkadi Nagy Mihály 1, 
ifj. Sarkadi Nagy Mihály 1, Stainnier Sándor 1, Sváb 
Jakab 1, Szeder Imre és János 1, Szentes város 9.1 
Szentesi ref. egyház 2, Szentesi róni. katli. egyház 
2, Szűrszabó Nagy Imre 1, Vajda János és neje 1,1 
Zsoldos Ferenc és neje 2, ifj. Szeder Ferenc 1, Sze-
der Imre 2, Szeder János 2, Széli Bálint l, Horváth 
István 1 szavazattal. 

Meghatalmazást nyertek: Horváth Gyula, Stam-
mer Sándor, Fekete Márton, Balogh János, Kiss! 
Zsigmond, Kristó Nagy István, >ima Ferenc, Jószai 
András, Szánthó Dániel, Piti Imre, Halász Szabó 
Dániel és Burian Lajos. 

Helyi és megyei hirek. 
— L a j o s es t é l yé t , Kossuth Lajos nagy ha-

zánkfia iránti kegyeletből, a szentesi 48-as népkör 
és az alsópárti 48-as népkör is bamjuettel ünnepelte 
meg. Mindkét helyen szép számmá; vettek részt az 
estélyen. A szentesi 48-as népkörben az első pohár-
köszöntőt Sima Ferenc körelnök mondta Kossuth 
Lajost éltetve, Pataki Imre alelnök Törs Kálmánt, 
városunk országos képviselőjét, Beszédes főjegyző 
Sima Ferenc korelnököt, Udvardi Sándor a függet-
lenségi pártot, Nyárt László dr. Filó Lajost élteté.. 
A kedélyes vacsorát tánc követte. Az agg nagy hon-
talant a kör táviratilag üdvözölte. 

— A v á r o s i h a t ó s á g által f. évi szept. 
3-án d. e. 10 órakor az uj gyninasium megnyitása 
alkalmából rendezendő ünnepélyre a meghívók már 

, szétküldettek. Az ünnepély az uj gyninasium díszter-
mében tartatik meg a következő müsorozattal: 1. Kar-
ének. Énekli a dalegylet. 2. Megnyitó beszéd. Tartja: 
Sarkadi Nagy Mihály polgármester. 3. Gymnasiumunk 
története. Fölolvassa: Zolnay Károly igazgató-tanár. 
4. Alkalmi óda. Irta és elmondja: dr. Filó Lajos. 
5. Zárbeszéd. Tartja: Kiss Zsigmond gynin. biz. el-
nök. Ü. tíymnus. Énekli a dalegylet. — Az ünne-
pélyt délután 1 órakor a nagy vendéglő helyiségében 
társas ebéd követi. Egy terítek ára 2 frt. 

— A b u d a p e s t i g a b n a t ő z s d é n a búza-
árak élénk kereslet mellett folytonosan emelkedő 
irányzatot követnek, ugy, hogy f. hó :24-én 13,(>00 
inni. uj tiszavidékí buza mar 8 frt 10 krjaval ada-
tott el, inig az összes forgalom mintegy 50,000 
nnnra tehető. A hataridőüzlet.ben is emelkedtek az 
árak, amennyiben buza tavaszra 8 frt 60—70 kron 
jegyeztetett. 

intézkedésre szólította Heves és Békés vármegyék al-
ispánjait is. 

Másnap délre 400 megyebeli fegyveres lovas 
gyűlt össze Szentesen. Csapatokba lett osztva a sereg 
s egy-egy csapatnak a vezetői lettek: Marczibány 
Lőrinc megyei főjegyző, tíeczúr Ferenc mindszenti 
jószágigazgató, Kamocsay Imre csendbiztos, Nagy 
János csongrádi jószágigazgató, Gálos Sámuel szen-
tesi szolgabíró és Lovász István szegvári nemes. A 
fővezényletet Andrássy magának tartotta fenn. 

Megindult a sereg Kunszentmárton felé, hol át-
jutván a Körösön, már hírét vették, hogy a rakon-
cátlan zászlóalj Cibakházán (Mesterházának is hívták) 
szállásolta be magat. Késő este érkeztek Cibakháza 
alá s az volt az alispán legsürgősebb dolga, hogy 
beküldött két ügyes lovast a község plébánosához 
azzal a híradással, hogy ők csak majd a holnapi nap 
folyamán fognak Cibakháza alá jutni. így nem készül-
tek a katonák gyors önvédelemre. 

Eközben megérkezett a békésmegyei utibiztos 
50 szentandrási és szarvasi lovassal, Tur és Ványá-
ról is jött 80 lovas, végül Kunszentmártonról 50 
lovas; de biz' a tisztviselők mind otthon maradtak 
ugy Békésmegyéből, mint Kunszentmártonból. 

Mindegy! Volt már 580 fegyveres lovas és ha-
bozás nélküli bátorság, mely ismét felér kétannyi 
lovassal. Sebtében két csapatba lett osztva a sereg, 
az egyik csapattal Andrássy fogta körül félkörben a 
falut; a másikkal Németh Mihály, Pestvármegye 
előfogati biztosa zárta be a falu másik részét. 

Éj fél után egy órakor t örtént a támadás. Most 
már vagy „Vitézlő" lesz Andrássy viceispán, vagy 
özvegyen marad Kun Zsuzsánna nagyasszony! 

(Folytatása következik.) 

A kiállhatatlan. 
— Beszély. — 10 

Irta : Péter és Pál. 
(Folytatás.) 

Fodor Irénke igen szépen forgatta magát Szecsei 
Pálné szerepében és Halász Sodró Péter ugy találta, 

35. szám. 

— L a j o s n a p j a . Szép szokása a magyar 
embernek, hogy barátait és jó ismerőseit nevnapjok 
alkalmából felkeresi és érzelmeinek és jo kivanatai-
nak ez által kifejezést adni törekszik. Az így meg-
tiszteltek pedig szívesen v^zik a látogatást s a tisz-
telőket minden jóval, mi házuktól kitelik, szívesen 
látják. Van is ilyenkor kelete a papramorgónak, sör-
nek, bornak; pogácsának, süteménynek, pecsenyének, 
stb. se szeri-se száma, ugy, hogy kinek az év min-
den napjára jutna egy-egy jó ismerőse, akár egesz 
éven at gond nélkül eltartathatná magát. Igen ám! 
csakhogy Fócziusnak, Kleofásnak, Norbertnek, Szosz-
ténnek, Egyednek és Habakuknak senkit sem hívnak, 
hanem annál több Ferkó, Jóska, Jankó, Pista és 
Lajos van. E hó 25-én ís a jót kivánók csoportjá-
nak egész körmenete vonult végig a városon, hogy 
77, vagy tudj' isten hány Lajost felköszöntse; igy 
azután a sok jó szíves kínálás több helyütt kárba 
veszett, mert reggeltől estig csupa jövésmenésben 
telt el az idő, mig végre kiki a saját maga külön 
Lajosánál fáradtan megpihenve, fogyaszthatá a hegy 
levét és vitt véghez oly pusztítást a már fentebb 
jelzett ennivalókban, hogy elég lett volna bizony az 
Sanyaró Vendelnek akár egy egész hónapra. Mert 
már ez a magyar ember szokása, főképen Szent La-
jos napján, midőn a Lajosokat éltetve, nagyot búsul 
a hazáért, gondolatait elküldi a képzelet röpke szár-
nyán a messze távolba s fenekig ürítve ki poharát, 
busulva-vigad. S midőn a mulatság végével íámo-
ros fővel haza ballag, az egész uton önkéntelenül e 
két nótát dúdolja magában: „Kossuth Lajos azt 
üzente" és „Mégis huncut a nimet." 

— A szeged i országos iparos kongressusra 
az ipartestület Soós Ferenc és Molnay Bálint ipa-
rosokat, továbbá Szakái Mihály jegyzőt küldte ki s 
bizta meg a szentesi ipartestület képviseletével. A 
kongressus szept. 8. és 9-én tartatik meg. 

— A k á n i k u l a csütörtökön, f. hó 23-án 
ért véget. Busán távozott; mert az idén nem kedve 
szerint forrázhatta meg az embereket. Nagy fájdal-
mában aztán sirni kezdett, nagy örömére a szom-
jas földnek. 

— A zs i dó e g y h á z n á l dr. Götzl Berta-
lan és Frank Ármin lemondása folytán megürese-
dett hitközségi és iskolaszéki elnöki állások már be-
töltettek. Hitközségi elnökké dr. Polaesek Albert 
ügyvéd, iskolaszéki elnökké pedig Cukor Emil föld-
birtokos választatott meg. — Ezzel kapcsolatban 
megemlítjük, hogy a hitközség a jegyzői állást be-
szüntette s a jegyzői teendők végzésével a hitköz-
ségi kántort bizta meg. 

— R a m b o v s z k y J ó z s e f , a szegedi „Fe-
ketesas" szálloda bérlője, kiről egyik korábbi szá-
munkban sajnálattal irtuk, hogy tönkre jutott, s hogy 
„haza" akar jönni kaszinósnak, a „Szegedi Híradó" 
szerint ugyancsak Szegeden, a „Hétválasztó" szálloda 
bérletét vette át. 

amint hosszabban nézte ennek a nőnek az arcát és 
hallgatta fülbemászó, kellemes csengésű hangját, hogy 
ez nem is oly kiállhatatlan nő, sőt sok szép, mond-
hatni bájos vonás van benne, s azok a sötét kék, 
jobban mondva zöldesbe játszó szemek oly vonz-
erővel birtak az emberre, hogy szinte lehetetlen 
beléjök tekinteni a nélkül, hogy meg ne rezegjen 
az ember minden idegje. A no tinóin testalkatának 
csinosságát gyönyörűen emelé ki a testhez simuló 
égszin satin ruha. A lábak kicsik és gyorsak; de 
azért a mozdulatok nem szelesek, hanem lágyak, 
mint a fürge szellő. 

— Minden isteni ezen a nőn, csak a fej nem 
szép, — kiáltott föl magában Sodró Péter, mikor 
az ál-háziasszony magára hagyta. 

A fej, azaz hogy az arc, az első pillanatra kiáll-
hatatlannak látszik, csak a hosszas nézés teszi türtté 
s az ajk körül játszó örökös mosoly apródonként 
rokonszenvessé. S azok a zöldes szemek csodás 
varázszsal birnak. Az ördög vigyen el, dünnyögé 
Halász Sodró Péter, ha láttam valaha ilyen kiállha-
tatlan és mégis vonzó arcot. 

Tiszttartóninak igaza volt, barátom pedig joggal 
mondhatja el, hogy nem oly kiállhatatlan arcú nő 
az én feleségem, csak jobban meg kell nézni. 

Nézni kell sokáig! 
Az ebédhez ketten ültek; mert Szecsey Pál még 

nem érkezett haza. 
— Tudja, — kezdé az ál-Szecseyné a társal-

gást, — szerencsém, hogy ön nőgyűlölő; mert kü-
lönben férjem távollétében feszélyezve érezném ma-
gam egy idegen féríi társaságában. 

— Nőgyűlölő? — mondá Sodró Péter, — ne 
higyje nagysád. Minden férfi csak addig lehet nő-
gyűlölő, mig a véletlen egy kellemes nő társaságába 
nem hozta. S aztán kérem, én nem voltam nőgyű-
lölő soha, csak kerültem a nőket, nehogy a nőkkel 
való érintkezés a házasság rabjai közé sodorjon. 

— S mért tartja ön rabságnak a házasságot? 
— Mert az embernek, ha már egyszer megnő-

sült, a nőtlen, független élettel szemben, engedel-

meskednie kell a házas élet szokásainak, felesége 
szeszélyeinek. 

— Én tudom, hogy mik a házaséletnek azon 
külön szokásai, melyek egy rendes társadalmi viszo-
nyok között élő emberre nézve terhesek lehetnének. 

— Hát kérem: a rendes időben való kelés, 
fekvés, étkezés és ezek mellett a szigorú illemtartás, 
mik egy nőtlen emberrel szemben törvényt nem 
képeznek. 

— Egy művelt ember, azt hiszem, — mondá 
a nő, s hangja oly szelíd, oly édes volt, hogy Sodró 
ur szinte bűvölve lett általa, — azt hiszem, hogy ha 
ad embertársai véleményére valamit, akkor akár nős, 
akár nőtlen életmódját alkalmazni fogja a társada-
lom bevett szokásaihoz; s aki ezt nem tesri, és arra 
a kontóra, hogy ő nőtlen ember, szabálytalan életet 
él. az az emberek által vagy különcnek, vagy mű-
veletlennek tartatik. — S ezen vélemények egyiké-
nek se teszi ki magát egy komoly uri ember. 

Méltóztasson elhinni nagysád, hogy ha én 
szabad kényelmemet élvezhetem háboritlanul, akkor 
én nem törődöm azzal, hogy az emberek mit beszél-
nek és mi véleménynyel vannak életmódom, sőt 
többet mondok, műveltségem iránt. 

— De hát miből áll az ön kényelme, s mik 
lehetnek azon rendkívüli élvezetek, melyekért az em-
ber elfogadja az emberek legterhelőbb Ítéletét ís? 

— Hát én megmondom. 
— Kíváncsi vagyok rá. 
— Kezdjük a reggelnél. 
— Jó. 
— Hát akkor kelek föl, mikor kedvem tartja. 

Ma reggel 6 órakor, holnap d. e. 11 órakor. — S 
ez igy megy folytonosan. Ha egy férj igy akar élni, 
azt kísöprüzi felesége az ágyból; mert az asszony 
nem tűri, hogy a ház bármelyik sarka hétről-hétre 
egész délig sepretlen, rendezetlen maradjon. Tessék 
erre felelni. 

— Szívesen. Felelem azt, hogy egy uri ember-
től első sorban is mindenki elvárja a rendszeretet, 
mert ez tartja fenn a legszebb harmóniában testi, a 
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— U j h i t b i z omány . ö felsége engedélye alap. 
jan a hpesti törvényszék 1 ho ^-en tartott ülésében bíróilag 
mega lapította, hogy grot karolyi Alajos, volt londoni nagykö-
vetünk uj hitbizomanyt alapíthasson tia, Lajos gróf első hit 
bizományi birtokos javára. — Az ekkent magyar kéz számára 
lekötött birtokok nagyságáról fogalmat nyújthat az, lio^v ezen 
uj hitbizományi uradalom állagat ¿8 pusztai birtok (ezek kö-
zött van a magocsi nagy uradalom is), két fővárosi palota es 
két budapesti nagy berhaz kepezi. 

— F e l h í v j u k olvasóink figyelmét a petro-
zsenyi koszenbanya részvénytársaság hirdetésére, mely 
lapunk mai szamában olvasható. 

— A „ S z e n t e s és V i d é k e - rosszakaratból eredtnek 
deklarálja a „Szentesi Lappnak a rom. katli. iskolai helyisegek 
tisztogatásara vonatkozó felszólalását s „biztos forrására hivat-
kozva, azt állítja, hogy nem csupán a padoktól el nem foglalt 
ter, hanem az egesz helyiség teljesen ki lett tisztítva. Nem tud-
juk, mint s hogyan érti a „Szentes és Videke" a teljes tiszto-
gatást, — e tekintetben egyedül csak egyik kültéri iskolára hivat-
kozunk, hol csakis az illető tanítónak erélyes fellépése után I 
eszközöltetett a teljes tisztogatás; avagy a teljes tisztogatás ' 
mellett bizonyít az is, midőn a központi iskola egyik osztály-
termében a padoknak más elhelyezese utan az üresen maradt 
tért s falat újból kellett tisztogatni? Végül, ha már teljes tisz-
togatásról beszél a „Szentes és Vidéke/ a biztos forrás mellé 
mi is ajánljuk a meggyőződést a homályos ablakok, ablak-
ramák s ajtók szennyes voltáról; mert bizony ezek is, különösen 
pedig az ujabban készült iskolahelyiségek ajtói s ablakramái 

\árják az olajjal való bevonást! 

I sko la i értesitések. 
— A Szentes városi gymnas i umban a beírások aug 

ho: t , 30. es 31-ik napjain d. e. 8—lá. d. u. '2—b óráig eszközöl-
tetnek a kurcan tul levő régi gymnasium epületeben. 

Az i-sö osztályba oly tanulok vetetnek fel, kik. a népiskola 
IV. osztalyanak tananyagaban kellő ja: tassaggal bírnak s ezen 
ismereteiket vagy nyilvános népiskolai bizonyitvanynyal, vagy 
ennek hiányában felveteli vizsgalattal igazoljak, és a kik D-ik 
eletevöket már betöltöttek, de lá evnel meg nem idősebbek. 
Az eletid> kereszlevellel vagy születési bizonyitvanynyal igazo-
landó. Minden jelentkező köteles az előző osztályról nyert bi-
zonyítványt a beirás alkalmával felmutatni. Az intezetbe elő-
ször belepő tanulók személyesen szülőik, gyamjuk vagy ezek 
megbízottja kisereteben tartoznak az ígazgaLoual jelentkezni. 

Az évi tandíj helybeliekre nezve 11 forint, videkiekre 
nézve 15 forint, melynek első fele a beírás alkahnaval fize-
tendő le. Minden tanuló köteles az ifjúsági könyvtárra a be-
íráskor 50 krt tizetni, az intezetbe újonnan belepok ezen felül 
meg 50 kr. beiratási dijat fizetnek. 

A felveteli, javító- es pótlovizsgalatok aug. 2'J-en d. u. 
i óráig tartatnak, ugyancsak a kurcan tuli regi iskolában. 

A gymnasium uj épületének ünnepelyes megnyitasa 
szeptember hó Ü-an történik, a rendes tanitas pedig 4-en veszi 
kezdetet. Az i g a z g a t ó s a g. 

— A Szentes városi három osztályú polgári leány-
iskolában a jövő 1888—8í)-iki tanév szeptember ho 1-sö nap-
ján veszi kezdetet. A beiratások szeptember hó első három 
napján, délelőtt 8—11 óráig, délután '1—5-ig a tanintézetben 
eszközöltetnek. Szeptember 4-én 8 órakor tartatnak a javító es 
pótvizsgák, szept. ö-en pedig az elöadasok veszik kezdetöket. 

A polgári leányiskola 1. osztályába azon tanuló lephet 
be, a; ki legalabb D-ik evet betöltötte és azt születeái bizonyit-
vanynyal igazolja; b) ki az elemi iskola IV. osztályát sikeresen 
elvegezte, mit az illető bizonyitványnyal kimutatni tartozik. — 
Továbbá tartozik minden tanuló beiratáskor kimutatni, hogy 
sikeresen vedhimlővel be van-e oltva? 

Azon tanulok, kik intezetünkben tanultak, s egy, legfeljebb 
ket tantargyból elégtelen osztályzatot nyertek, szeptember 4-en 
javitó vizsgát tehetnek, ha eziránt az igazgatósaghoz lolyainodnak. 

> SZENTESI LAP< 

Az éyí tandíj 10 frt, mely két egyenlő részletben, fele a 
beiratáskor, második fele február hó első napjaiban tizetendö. 

Beiratkozási dij .">0 kr. Szegénységükét igazoló tanulók, 
ha tandij elengedesben részesülni akarnak, az eziránti kérvényei-
ket a Szentes városi iskolaszékhez címezve, az ig;izgatóságnál 
nyújtsák be. Az ig a z g a t ó s á g. 

— A Szentes város á l ta l fenntartott alsó ipariskolá-
ban a beiratás az 1888—89-ik évre szept. hó 1-en veszi kez-
detét az ipariskolai igazgató 1. t. (Görgős) 132. számú házánál 
a délutáni órákban 5 órától 1

 27-ig. A beiratkozott iparostanon-
cok szept. hó D-én délután 3 órakor a kurcan tul levő iskola-
helyiség rajztermében osztályozás végett összejönnek, a hol is 
minden tanonc felvételi jegyet kap, melyet főnökével is tar-
tozik aláíratni. A rendes tanítás szept. hó 17-én veszi kezdetét, 
a későbben jelzett helyeken. Z o ó J á n o s , 

ipariskolai igazgató. 
— A h ó d m e z ő v á s á r h e l y i ev. ref. fögymnasium-

ban a beirás aug. 31. és szept. 1—5 napjain eszközöltetik. A 
felvételi, pétló és javitó-vizsgálatok ugyanezen időben tartatnak 
meg. A tanév ünnepélyes megnyitása szept. 5-én d. e. 10 óra-
kor leend. A tanítás szept. ü-án veszi kezdetét. A beiratás al-
kalmával minden újonnan belepni óhajtó tanuló keresztlevél-
lel, himlőoltásról szóló igazolványnyal és eddigi tanulina-
nyait igazoló bizonyitvanynyal tartozik szülőjével, vagy ennek 
helyettesével megjelenni." A beiratáskor a felvételi dij, az ifj. 
könyvtári illeték és a félévi tandij letizetendö. 

Az i g a z g a t ó s á g . 

Hazánk és a főváros. 
— K i lesz T r e f o r t u t ó d j a ? A fővárosi 

lapok mind első helyen loglalkoznak azon kérdéssel, 
hogy ki lesz Trefort utódja? A ministeri tárcara eddig 
Szögyény László külügyministeri osztályfőnököt, gróf 
Károlyi Tibor, ármentesitő társulatunk eluökét es 
Zichy Ágost grófot, a volt fiumei kormányzót emle-
getik; de nem lehetetlen, hogy ideiglenesen Baross 
Gábor közm. es közi. minister fog a közoktatasi 
tárca vezetésével is megbizatni, inig a ministerium 
ügyeinek tényleges vezetője Berzevicy Albert állam-
titkár lesz. Az akadémia elnöki székére jelöltek gyanánt 
Andrássy Gyulát, es bzéchen Antal grol'okat, Kemény 
Gábor bárót és Kallay Bé,.i közös pénzügyministert 
emlegetik. — A Budapest belvárosi választó kerület-
ben, mely Trefort halálával szinten megürült, a 
mérsékelt ellenzék Bittó Istvánt lépteti fel. 

— R a b l á s j ó s z á n d é k b ó l . Egy aradi ven-
deglő egyik szobaleanya, helyesebben szobaasszonya, 
olyan jól kiszolgalta a vendegeket, hogy a borra-
valókból immár közel kilencezer forintot gyűjtött 
össze s ezzel a csinos összeggel egy jóképű fiatal 
embert készült boldogitanai, a ki a raadasul kész 
volt elfogadni a kezet is. Megtudta ezt a szoba-
asszony Pécsen lakó nevelő anyja, s abban a hitben, 
hogy leánya már is ráköltötte a pénz egy részét a 
gavallérjára, Aradra utazott s ott nagy predikatiót 
tartott a szerelmes nőszemélynek, a ki, hogy a vádak 
igazságtalan voltát bebizonyítsa, előmutatta neki a 
kilencezer forintot. Alig hogy a nevelő-anya a ten-
ger pénzt meglátta, felmarkolta és elfutott vele. A 
szobaasszony sikoltva kergette, mindaddig, mig a 
nevelőanya egy előre kirendelt bérkocsiba ugorva, 
eltűnt előle. A kocsiból azt kiáltotta vissza, hogy: 

lelki egyensúlyt, s aki magát szereti, ha testének 
terhére volna és kezdetben, férfias akarattal leküzdi 
a test gyengéit és rendhez szoktatja magat mar a 
felkelésben is; mert akinek reggele rendetlen, annak 
rendetlen egész nappala. 

— E szerint elitéi azon szokásomért, melyet a 
felkelésnél gyakorlok ? 

— Csak akkor Ítélném el, ha azt mondaná, 
hogy ez az életmód a leghelyesebb, s hogy erről 
nem bir leszokni. 

Sodró Péter az ál-Szecseyné zöldes szemeinek 
tüzétől izzadni kezdett. — Az ördögbe is, ezek a 
sajátságos színű szemek még zavarba hoznak. 

— Hát nagysád, mondhatnám még, hogy én 
fütyülve, dalolva kelek és lármázok, az inasomat 
minden reggel pofonütöm. 

— Ez egy müveit uri embertől nem szép, — 
vágott közbe a nő. 

Sodró azonban folytatta: Azután előkiabálom 
a kutyákat, ezekkel társalgók, játszom egy orat, majd 
lóra ülök s lovagolok hol egy, hol két órat, s ha 
visszajöttem, veszekszem a tisztekkel, majd ebédelek; 
de evésközben mindig szivom a cigarettát. 

— De ezt csak nem tartja rendes életmódnak? 

Sodró Péter nem szólt, hanem mélyen nézett 
azokba a zöldes szinű szemekbe. — Rendesnek nagy-
ság? — kérdé kis vártatva. 

— Igen, rendesnek. 
— Hagyjuk ezt abba, érzem, hogy gyenge va-

gyok a nőtlenség előnyeit megvédelmezni. 

— Nem bánom, — folytatá finom mosolylyal 
a nő, — hagyjuk abba; magam is kiállhatatlannak 
tartom a meddő vitatkozást. 

Sodró Póter elpirult a kiállhatatlan szó emlí-
tésére; de önuralmát megőrzé, s pillanatnyi gon-
dolkozás után, egészen átváltozott hangon kiáltott föl: 

— Dehogy kiállhatatlan nagysád, sőt fölséges; 
mert legyőzött. 

Most újra azokba a zöldes szemekbe nézett, 
melyekből szelidséggel vegyes báj sugárzott felé. — 

Most már értem, — mondá, — bogy az én Pál ba-
rátom miért áradozik a házas élet boldogságatói?! 

— Én azt hiszem, felelt a nő szelíden, hogy 
ezért; mert ez az élethez fűzött várakozását és vá-
gyait kielégíti. 

— Istenemre mondom, hogy kielégítheti! 
Sodró Péter szemében az első tekintetre kiáll-

hatatlannak tartott arc vonásai most már a legszebb 
harmóniába folytak össze. Nem volt most már azon 
egy csúnya vonás se, a zöldes szemekbe pedig már 
nem is mert beletekinteni. Pedig azok a szemek rajta 
csüggtek folytonosan; mert Fodor Irénnek rendkívül 
tetszett Sodró úr átváltozása. Ugy érezhette magát, 
mint egy állatszelíditő, ki a vad oroszlánt szemeivel 
mozdulatlanná teszi. 

— Istenemre mondom, — kiáltott föl Sodró 
Péter elragadtatással, — ha nagysád leány volna 
s hozzám jönne, azonnal megnősülnék! 

— Szerencséje, — mondá a nő mosolyogva, 

— hogy nem vagyok leány, s igy nem kell szava 

mellett maradnia. 
Sodró Péter megragadta a nő kezét. — Nagy-

sád, monda izgatott hangon, — nem hisz nekem? 
— Nem hiszi, hogy elvesztettem eszem? 

— Azt nem vesztette el, — mondá szelíden a 
nő, — hanem szivét nyerte vissza. 

— Igaza van. S ezt nagysádnak köszönhetem. 
— Hát köszönje meg szépen. 
Sodró Péter elragadtatással vitte ajkához a 

leány kezét. — Mondja meg, esedezem, mondja meg, 
hogy ha leány volna, birna-e engem szeretni? 

— Igen. 
E pillanatban zörgött a kocsi, Szecsey Pál es 

felesége érkeztek haza. 
Sodró Péter megölelte barátját, s midőn meg-

tudta, hogy az a nő, kinek ő szivét köszönheti, nem 
Szecseyné, hanem annak nővére, azonnal megkérte 
kezét; megesküdött vele s azt mondja, hogy adjon 
az isten minden férfinak olyan kiállhatatlan nőt, mint 
az övé. 

(Vége.) 

3. oldal. 

„ha a pénzedet akarod, gyere Pécsre, ott megkapod 
a takarékpénztárban !u A jó szándékból megrabolt 
szobaasszony bepanaszolta nevelőanyját. 

Külföld. 
— ü k i r á l y n é k a l a n d j a . A királyné és 

Máriá Valéria gasteini tartózkodásuk alatt gyakran sétáltak a 
környéken. A mint egy nap az általánosan ismert „scliwarze 
Liesl" kávémérése mellett haladtak el, a tulajdonosnő, ki épen 
az ajtó előtt állt, így köszönt az előtte ismeretlen királynénak: 
„kezei! csókolom, teinsasszony!" A királyné hozzálépett s nyá-
jasan kérdé. mit gondol, meg fog-e javulni az idő nemsokára? 
a mit azonban Liesl nem igen helyezett kilátásba. A királyné 
észrevette, hogy Lieslnek egy csinos melltüje van, a német 
császár arcképével, megkérdezte tőle, vájjon a császár ajándé-
kozta-e neki? „Igen, teinsasszonyom, a mell tat ö adta nekem 
emlekül, ö minden évben meglátogatott engem egypárszor", 
— e szavaknál a jó asszonynak körnek tolultak a szemébe — 
„de ugy-e teinsasszony, jól el van találva ezen a képecskén?" 
— „Nagyon jól", felelte a királyné. „Ha kérni merném 
teinsasszony, hogy jöjjön be hozzám, akkor még egy nagyobb 
kepen is megmutathatnám a nemet császárt magának.* A ki-
rályné és Valéria főhercegnő beléptek a csinos szobába, mialatt 
Liesl magyarázatait folytatta. Vilmos császár arcképet csak-
ugyan jónak es hűnek találták. A királyné azonban még két 
más kepet is észrevett, a magáét és a királyét, s kérdé: „Jól 
vannak találva az osztrák császár és császárné is?" — „Oh, 
igen, teinsasszony, a megszólamlásig híven. Különösen a csá-
szárné van nagyon jól. A teinsasszony meggyőződhetik róla, 
mert most épen Gasteinben van. Csak én is lehetnék egyszer 
oly szerencsés, hogy a császárnét és kedves leányát láthatnám !" 

— „Majd igyekezni fogunk öt látni-, szólt a királyné s Maria 
Valériával mosolyogva ment tovább a „ Helenenburg" villa felé. 
Néhány nap niuíva a királyné ismét arra ment és viszonozta 
Liesl köszönését, a nélkül, hogy megszólította volna, mert több 
vendég is volt ott, kik fölismerték, Liesl azonban utána nézett 
s nem bírta felfogni, mért köszön mindenki a „ténsasszonynak" 
oly tiszteletteljesen; megkérdezte tehát, hogy ki tulajdonkép az 
az asszonyság?" — „A királyné", — mondták neki. — „Oh, 
no lám, hisz' ő a napokban nálam volt!" kiáltá Liesl ijedten. 
Néhány nap múlva volt alkal ma bocsánatot kérni a királynétól, 
de hogv mit mondott mentségül, azt nem tudja, annyira meg 
volt hatva a nagy tisztesség állal, melyben részesült. 

— F u r c s a k í v á n s á g . Londonból írjak: 
Metliew londoni kereskedő fia néhány hét előtt a 
Themzén csolnakázott barátaival. Útközben egyikük 
fényképet vett ki zsebéből, a többi pedig sietett meg-
tekinteni. Ez által a csolnak elvészté egyensúlyát és 
Mathew a vízbe esett. Pajtasai annyira elvoltak fog-
lalva a saját életök biztosításával, hogy Mathew 
menthetlenül elveszett volna, ha egy fiatal katona 
nem siet segítségére és sajat elete kockáztatásával 
nem viszi a partra. Az életmentő minden felajánlott 
jutalmat büszkén visszautasított s végre igy szólt 
Mathewhez: „Ön azt mondta, hogy gazdag és nőte-
len, ha csakugyan oly nagy hálát érez irántam, ve-
gye feleségül a nővéremet, ki szép és derék leány, 
de mint bonnenak elkényeztetett gyermekektől most 
szörnyű sokat kell szegénynek szenvednie." Mathew 
bemutatta magát a leánynak, s miután szülőivel ta-
nácskozott. teljesité megmentője kívánságát és meg-
kérte a tulboldog Annié Brown kezét. 

— E l m e b a j o s o k ü n n e p e . A király negy-
ven éves uralkodói jubileuma alkalmából a stájer 
országos elmegyógyintézetben is nagy ünnepély volt, 
melyen mintegy négyszáz őrült, de számos meghí-
vott vendég is részt vett. Az intézet kertes udvarát 
gazdagon fel lobogózták s terítet t asztaloknál gyön-
gyöző ital és víg muzsikaszó mellett mulattak az 
elmebajosok. Egy-egy időre ugy tetszett mintha nem 
is volna semmi bajuk s mikor a tébolyda igazga-
tója rövid beszédben vázolta előttük az ünnep jelen-
tőségét, majdnem valamenyien megéljenezték a ki-
rályt, Legzajosabban éljenzett egy fiatal elmebajos, 
kinek az a lixa ideája, hogy ő a király fia s ezen a 
címen mindenkit biztosit protekciójáról. De akadt 
egy beteg, aki nem éljenzett s tartózkodását e sza-
vakkal magyarázta meg. „Én Hadrián császár, a 
főcsászar vagyok s ha éljenezni kell, csak magamat 
éljenezhetem meg." De azért, mikor a tánczene 
megzendült, ő főcsászársága is ropogtatta a vidám 
táncot, mint a többi közönséges őrült. 

— V a n d a i - S a n nevű tűzhányó fakustinában, 
melyről már emberemlékezet óta azt hitték, hogy 
kialudt, ez évi julius 25-én hirtelen kitört. A kitörés 
következtében a szomszédos Ivasemura faluban 56 
ház elpusztult, Biharamura falut pedig elöntötte az 
Ükava folyó. A katasztrófának 400 emberélet esett 
áldozatul. 

— H a j d a n és mos t . Hajdan a galamb a 
béke olajágát hordozta csőrében, a kutya pedig a 
hűség jelképe volt. Ma — a humanizmus századá-
ban — ez állatok a háború eszközeivé lettek. A 
galambot hadi postásul, a kutyát pedig kémnek al-
kalmazza az ember. Kevéssel a peterhofi találkozás 
után, a román hadügyministeriuin katonai célokra 
próbául kutyák és galambok beszerzését határozta 
el. Egyelőre Bukarestben és Foksaníban állítanak föl 
postagalambállomásokat. Ezeknek, valamint az elő-
őrsi- és staffetta szolgálatot támogató kutyáknak 
gondozása az illető városokban állomásozó műszaki 
ezredekre van bizva. 

E l h a l t a k n é v s o r a . 
(Szentesen, 1888. aug. 19-töl k25-éig.) 

Pohánka Mária, 3 hónapos, bélhurut. — Balogh Antal, 
65 éves, tüdövész. — Berceli István, tili éves, tüdöszélliüdes. — 
Fazekas Sándor, 8 éves, ag)iiáii)«uob, 



4. oldal. 

a 

ü I 12 E E T É S E KT-

K ő s z é n é s k o a k s z ( p i r s z é n ) e l a d á s i r a k t á r . 

42. szám. 

u\ 
-cö I 

35 
O I 

0> 

Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy a 

PETROZSÉNYI KÖSZÉNBÁNYA 
FŐÜGYNÖKSÉGÉT ÉS ELADÁSI RAKTÁRÁT 

Szentes és vidékére átvettem. - N a g y r a k t á r t tartok a legjobb minőségű 

fütőszenekböl, úgyszintén pirszénböl (koaksz) a legjutányosabb árak mellett. = 
Eladás i r a k t á r : 

Tóth Árpád ur gőzmalma udvarán a vásártéréig. 

Megrendelések ugy nálam, mint az eladási helyen elfogadtatnak s a legkisebb 

mennyiség is dijmentesen házhoz szállittatik. 
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Szentes, 1888. augusztus 21-én. Teljes tisztelettel 
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V a l ó d i p o r o s z k ő s z é n b ő l n a g y r a k t á r . 

S&: Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közhirré té-

tetik, hogy elhalt S i p o s L á s z l ó ö rö-
k ö s e i 79?5oo hold királysági és mucsiháti 
íöidje, tanyaépületekkel együtt, a városház 
udvarán f. é v i s e p t e m b e r i o , szük- j 
ség esetén september 17-én d e. 9 órakor 
megtartandó árverésen 6 évre fog haszon-1 
bérbe kiadatni, mire árverezni kivánók meg-
hivatnak. Az árverési feltételek az árvaszéki 
irodában naponta megtekinthetők. 

Kelt Szentes város árvaszékének 1888 
évi augusztus 22 én tartott üléséből. 

WEISZ EDE, 
b. elaök. 

Tancik József 
III. tized 520. számú h á z a szabad kézből 

eladó. 3-3 

Bartha Lajosné 
fábiáni 36 hold földje és I. t. 429. sz. háza 

kedvező feltételek mellett eladó. 

G - u n s t l u E i l s l ó s r i s t l s : 

III. t. 376. számú háza kedvező feltételek 
mellett eladó; — értekezni lehet G u n s t 

D á v i d vaskereskedővel Szentesen. 

Ö z v . T ö r ö l s : B á l i n t n é 

kistőkei (hékédi dülő) 32 hold (1200 nsz. öles); 

földje szabad kézből eladó; értekezhetni a 

tulajdonosnővel I. t. 615. sz. alatt. 

Felhivatnak mindazon egyének, kik had-
mentességi díjjal vannak megróva, miszerint 
a folyó évi kirovás bevezetése végett dij-
könyvecskéiket Szentes város adóhivatalánál 
8 nap alatt bemutatni el ne mulasszák. Meg-
jegyeztetvén, hogy azon szülők, gyámok, 
munkaadók, kiknek hatalma alatt díjköteles 
egyének vannak, a dijkönyvecskével magok 
a szülők, gyámok s munkaadók kötél«-sek 
jelzett időben alulirt hivatalnál megjelenni. 

Szentes, 1888. aug. 25. 

TÓTH KÁLMÁN, 
adóügyi Uaácsnok. 

Takács Imre 
II. t. 472. számú háza kedvező f ltételek 
mellett, szabad kézből eladó értekezhetni 
a tulajdonossal ugyanott. 2-2 

Földvári Nagy János 
örököseinek Nagy-Tőkén 62 hold földjük van 
két tanyával együtt szabad kézből eladó; 
értekezhetni I. t. 406. sz. a. az örökösökkel. 

H i x d . e t r n . é r i 3 r . 

A harmadik negyedevi köztartozások f. 
hó 15-ikével behajtásra esedékessé válván, 
felhivatnak miudazok, kiknek egy negyedévi 
köztartozása a 3 frtot tul nem haladja, hogy 
hátralékaikat jelen hirdetmény közzétételétől 
számítandó 8 nap alatt annyival inkább le 
fizessék, mert a késedelmezők ellen minden 
további figyelmeztetés nélkül a zálogolás s 
az árverés fog foganatba vétetni. 

Szentes, 1888. aug. 25. 

TÓTH KÁLMÁN, 
adóügyi tanácsnok. 

Ragadjuk meg az alkalmat, vegyünk jóésolcsó 
ZZHZ v a r r ó g é p e t ! IZZIZIIIZZZZIZZZZZZZi: 

fí&fö fisa® &&& G&ÓQ ©i&ö 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, miszerint a napokban egy j ó h i r ü bécs i v a r r ó g é p g y á r o s s a l 

jöttem ismeretségbe, miáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a l e g k i t ű n ő b b és l e gd í s z e sebb k i á l l í t á s ú 

gyári áron szolgálhatok. Egy ilyen gép üzlethelyiségemben már ki van állitva s az a n. é, közönség 

részéről bármikor betekinthető. 

Ára csak | 4 0 |o. é. frt . 

Midőn a n. é. közönség figyelmét ezen. valóban b á m u l a t o s a n o lcsó be-

vásárlási forrásra felhívom, egyúttal kérem, hogy becses megrendeléseikkel minél szá-

mosabban szeri jiicséltetni kegyeskedjenek. Tisztelettel 

ZSOLDOS JÁNOS, 
nöi ruhakészítő. 

= z Üz le the ly iségem Szentesen, baromfipiac-utca 148. sz. a. ^ 

rVftj***;»«!* 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz jyorssajtóján. 




