
XVIII. évi folyam. 1888. 39. szárr\. Vasárnap, augusztus 19. 

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 lap egy oldala 18 helyre van beosztva, 
Egy hely ára 90 kr. Bélyegdíj minden 

beiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyi l t t é r-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 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. 

Szentes, 1888. aug. 31. 

^ Most, mikor már mindenfelé gyülekeznek 

|FL tudomány és nevelés szentelt csarnokaiba a 

múzsák íiai, mikor azok a számos, különböző 

célú és irányú intézetek, melyek az ész és 

sziv megfelelő kiképeztetésére áldozatok árán 

is létesíttettek, megnyílnak, hogy őket liosz-

szabb időre ujolag befogadják: sok szép beszéd, 

számtalan jó tanács hangzik majd el a szerető 

szülők, buzgó tanítók, nevelők, vezetők és 

irányadó férfiak ajakáról, melyek a haza jövő 

reményének erkölcsi életére, szellemi töké-

lyesbitésére s praktikus ismeretek szerzésére 

vonatkoznak. Ezekben nem lesz hiány. 

De van egy, a mely minden oldalról meg-

lehetősen figyelmen kivül hagyatik — amint 

ezt a tapasztalat bizonyítja; — pedig ennek 

figyelmen kivül hagyása, mondhatni, a leg-

sajuosabb; mert ez képezi bázisát az erkölcsi 

és kedély-életnek, úgyszintén a tudományos 

képzée gyümölcsöző receptiójára való fogé-

konyságnak az ifjúságnál. 

„Sana mens in corpore sano." Csak ép 

testben lakozik ép lélek. 

Férfiak akarunk lenni tetőtől talpig; élet-

erőd, munkabíró, küzdő, teremtő férfiak! 

Polgárok akarunk lenni; hasznos polgárai 

a hazának; ki akarjuk venni a részünket a 

közügy terheiből; tenni, hatni, dolgozni aka-

runk a nagy család — az imádott haza — 

tűzhelyének szolgálatában. 

Meg akarjuk védeni az édes tűzhelyt, ha 

kell: fegyverrel is. 

Tetszeni akarunk, meg akarjuk hódítani 

szép hölgyeinket — a magyar hölgyet — daliás 

termettel, erőt sugárzó megjelenéssel és bátor-

sággal ; mert ezek teszik valóban széppé a férfit. 

Boldogító férjek akarunk lenni, megvédeni 

erős karral minden ellen házunk bájos nem-

tőjét, szép asszonyunkat, kis családi fészkün-

ket s a benn^csicsergő vidám, apró madár-

kákat. 

Apák akarunk lenni, olyanok, mint apáink 

apái, az ősök voltak; — fel akarjuk nevelni 

gyermekeinket, képünk másait s meg akarjuk 

érni az időt is, midőn erős karunkkal ki-

kormányozhatjuk az ő gyönge sajkáikat az élet 

szirtes, hináros vizére s aztán nyugalmasan 

a partról akarjuk szemlélni küzdésüket, azt 

kivánva tőlük, hogy erősek legyenek, derék, 

izmos fiákká váljanak, férfiakká, akik szembe 

szállnak az élet és viszonyok terhével, s amint 

mi tesszük, fenntartsák családjaikat. 

De — hiába, magyarot vagyunk, élvezni 

is akarunk, ürítgetni a kupát, mulatni cigány 

nélkül, s ő t . . . . cigánynyal is. 

És nagyon, de nagyon sokat akarunk még! 

Igy azt is, hogy mindenki okos, eszes 

embernek tartson, olyannak, akiben mindenki 

teljesen megbizhatik; akit ügyesnek, helyes-

nek tarthat mindenki; a ki jó udvarló, szel-

lemes társalgó, ügyes táncos, és gavallér em-

ber hirében áll. 
Mindezek akarunk lenni. 

De hát váljon az a férfiú, aki egy kis 

bál, estély, mulatság vagy hivatalos munka 

után egyre fájditja fejét, mellét, s váljon az 

a polgár, a kit családi, gazdasági teendők vagy 

egyéb hivatásos kötelességei teljesítése any-

nyira elfárasztanak, hogy a közügyek terhei-

ből kis részt is elvállalni nincsen akarata, — 

ki, midőn tettre kerül a dolog, elejti lankadt 

karjából a fegyvert: hivatott-e ezekre? 

Mondjuk ki egy szóval az egészet: mi 

magyarok nem fordítunk még elég gondot a 

testi erők kellő kifejtésére és becsületes fenn-

tartására. 

Kora gyermekségünktől fogva edzeni kel-

lene rendszeresen 'testünket, fejleszteni tüdőn-

ket, acélozni izmainkat, nem a silány lát-

szatnak hódolva, a művelt nyugatot csak 

majmolva, hogy a tornászatnak heti egy-két-

három órát nevetséges-nyomorúságosán az 

iskolában odadobva (azután pedig mitsem téve) 

kielégitsük a tanrendet és — ha már ránk 

vagyon szükségessé disputálva — az úgyneve-

zett cultur-igényeket; hanem tárgyilagosan, 

fáradhatlanul, öntudatosan és lelkiismeretesen. 

Minél jobban terjed valamely népnél a 

civilisatió, a polgárosodás, annál jobban ki 

van az elcsenevészés, elsatnyulás, sőt a lassú 

kihalás és végelenyészés veszélyeinek téve. 

De ebből nem az ám a helyes következtetés, 

hogy akkor hát minek a civilisatió?! . . Mert 

a polgárisodás az emberi nem legszebb ren-

deltetése, és — gyönyörűen mondja Bluntschli, 

a nagy államférfi és iró — sokkal szebb 

dolog rendeltetésünket betöltve halni meg, 

mint rendeltetésünket be nem töltve élnünk. 

Hanem igenis az a helyes következtetés, hogy 

a civilisatió romboló hatását ellensúlyozni kell. 

Ellensúlyozni kel! minden lehető esz-

közzel. Erre való a tornászás, az úszás, csol-

nakázás, lovaglás, korcsolyázás, labdajátékok 

s általában a sportoknak — olcsóbb vagy 

költségesebb sportnak — minden neme. Aki 

nem bir áldozni rá, gyakoroljon és gyakorol-

tasson gyermekével olcsóbb sportot, mely egy 

kajcárba sem kerül, de azért physikai létünkre, 

s azon causalis nexusnál fogva, mely ez és az 

közt van, szellemünkre, kedélyünkre nézve is 

kincseket ér. 

A müveit nyugat nem divatot, nem ko-

médiát csinál a tornából, mint mi és iskolai 

tanrendszerünk, - tudjuk azt mindannyian 

jó l ; mégsem ugyanazt tesszük! Anglia, Né-

metország fiai erőteljesek. Mi teszi őket azzá? 

A test rendszeres és fáradságot nem ismerő 

edzése. Németországon nincs oly legutolsó fa-

lusi iskola, melynek ne volna kellőn felsze-

relt tornahelyisége, téli, és nyári; nincs közép-

iskola, melynek ezen kivül — ha a helyi kö-

rülmények megengedik — a maga uszó-isko-

lája ne volna s az egvetemek ifjai rendszere-

sen űzik a tornát, a vivást; sőt nincs olyan 

3—4000 lakosú német város, hol a polgá 

rok jól frequentált torna- és lövészegyletet 

ne tartanának fenn. 

Nem akarunk recriminálni, hogy ez ná-

lunk nem igy van. Különösen hogy azoknak, 

kik már az életbe kiléptek, nincs nálunk egyéb 

tornászata, mint — a gyaloglás. Gyaloglás-

ból pedig, hogy az ősi monda erős Toldi 

Miklósának méltó utódai nem támadnak: az 

igen valószínű, 

És — fájdalom — ezek a körülmények 

kihatnak a szaporodás és halandóság kérdé-

sére is! 

Ez is egyik oka — főoka, hitünk szerint, 

— hogy mi magyarok fogyunk s mellettünk 

minden más náció prevaleál. 

Pedig nekünk arra is kell törekednünk, 

hogy kevesbitsük a korán elhaló gyermekek, 

a leendő apák számát. Hogy is mondta a 

nagy Széchényi: „Mi magyarok oly kevesen va-
gyunkhogy még az apagyilkosnak is meg 

kellene nálunk kegyelmezni!" jc. y. z. 

Nemzetközi gabnavásárok. 
Az e hó 27-én Bécsben megtartott nemzetközi 

gabnavásárra több, mint öt ezer kereskedő gyűlt 
össze ez idén is, mint rendesen; beszélgettek sokat, 
mint rendesen; banketteztek, ettek, ittak, mint ren-
desen; és eloszlottak eredmény nélkül, — mint ren-
desen. 

A vásárok korszaka már lejárt és nagyon té-
vednek azok, kik azt hiszik, hogy a világ gabnafor-
galmára még most is lehet ily mesterséges eszközök 
által hatni. A gabnaárakat nem egyes gabnavásárok, 
hanem a kereslet és a kínálat állapítják meg. 

De mi is a gabnavásárok célja? Azok előtt, 
kik e vásárokat divatba hozták, mindenek előtt azon 
cél lebegett, hogy a termelőket a fogyasztó közön-
séggel, illetőleg kereskedővilággal érinkezésbe hoz-
zák; e cél nem lett elérve; mert a vásárokat kizá-
rólagosan kereskedők látogatják, termelőket hiába 
keresnénk ottan. De mi dolguk is lenne a terme-
lőknek a gabnavásárokon? A vasút, távirda és tele-
fon mai korszakában a termények árait naponta 
meg lehet tudni az ország minden zugában s a ter-
melőknek éppen nincs szükségük vásárra, ha ter-
ményeiket a napi áron akarják eladni. Egyéb pe-
dig a napi árnál a termelőt nem érdekelheti e vá-
sárokon, a melyeken kötött üzletek rendesen csak a 
papíron léteznek, csupán a speculatió tárgyai; de 
a vett, vagy eladott búza nem is létezik s csupán 
az árfolyamok közti differentiát dugja zsebre a 
nyertes fél. A papíron kötött üzletek azonban nem 
szaporítják a termelt búzát egyetlen egy szemmel 
sem; vaiamint a fogyasztás mennyiségére sincsenek be-
folyással. Az úgynevezett sluszok a gazdaközönséget 
nem érdeklik; mert az nem speculál. A gazda bú-
zát kinál és készpénzt vár. 

A magyar gazda tehát mit sem találhat ily 
gabnavásárokon; az ő érdeke az, hogy a kereskedő 
jöjjön helyébe s lehetőleg oly árért vegye meg bú-
záját, mely a napi árfolyamnak megfelel. Ezt azon-
ban nem lehet gabnavásárok által előidézni; ily ered-
ményt csak jó közlekedési politika, megfelelő szállí-
tási díjtételek és szállítási eszközök által lehet elérni. 

De mit szóljunk a mi állapotainkról; midőn 
gabnakereskedőínk nem képesek búzánkért megfe-
lelő árt adni, mert nincs módjukban annak elszál-
lításáról gondoskodni? Ma már vasutunk is van; de 
mig egyrészt a szállítási díjtételek óriási magasak, 
másrészt a vasút nem képes a nagy követelmények-
nek megfelelni; ugy, hogy a szükséges raktárak és 
kocsik hiányában a szállítás a legnagyobb fenaka-
dást szenvedi. 

Itt volna vizi utunk, a Tisza. De ha csak lá-
pokon nem akarjuk küldeni gabonánkat, máskép 
nincs módunkban. Szentes város rakodó helyén, mely 
hivatva volna százezer holdnál jóval nagyobb vidék 
terményeit öszpontositani, ma egyetlenegy hajót sem 
találunk! Az egyes vállalkozó hajótulajdonosok ha-
jóit elkapkodták; a Dunagőzhajózási társulat pedig 
úgy látszik, csak a saját érdekeit tartja szem előtt s 
egyes vidékek kívánalmaival nem sokat törődik. Igy 
aztán hiába pezsdül meg a budapesti és bécsi tőszdé-
ken a gabona ára, hiába tartanak vásárokat, a gaz-
daközönség terményein csak nem tud idejekorán és 
megfelelő áron túladni. 

Ezen a bajon kell segíteni. Franciaország, 
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Olaszország, Németország termése ez évben rossz 
volt; az angol gabonaszükseglet még nincs fedezve; 
ezek a mi búzánkat igénybe fogjak venni, s vala-
mivel jobb árt remélhetnek gazdáink. De első és 
főkellék, hogy búzánk idejekorán jusson piacra s ha 
a kormány, ha közlekedési vállalataink ez irányban 
nem tesznek semmit, ha a torlódás, mely a gabona-
szállitásban előállott, továbbra is fenmarad, ugy félő, 
hogy elkésünk s a kis hasznot, mit gazdáink remél-
hettek, más rakja zsebre. 

Mi nem vagyunk túlságosan vérmes remények-
kel eltelve; de meggyőződésünk az, hogy az utóbbi 
évek alacsony búzaárait az Európaszerte volt jó 
termések és Amerika s Ausztrália óriási túlterme-
lése okozták. Szóval nagyobb volt a kinálat, mint a 
kereslet. Ugy látszik, hogy az idén megfordítva áll 
a dolog. Franciaország a buzavámokat kénytelen tesz 
eltörölni; ez lesz a kormány első előterjesztése, 
melylyel az összehívandó kamarák elé lép; Német-
ország alighanem követni fogja a példát s akkor a 
magyar buza régi piaca, mely tőle mesterséges uton 
elvonatott, újra megnyílik, (isak résen legyünk, hogy 
a jó alkalmat el ne szalaszszuk! ^ 

Yilágfoiyása. 
A világbékére, mely a feszült helyzet kö-

vetkeztében óráról-órára változik, a közelmúlt 

napokban nem kis mérvben hatott nyugtala-

nitólag Olaszország hadikészülődése s ezzel 

egyidejűleg az olasz és francia hajóraj moz-

gósítása. Bár a külföldi hivatalos lapok a bé-

két hirdetik, ennek dacára Európaszerte azt 

hiszik, hogy váratlan események előestéjén 

állunk. Olaszországot ugyanis azzal gyanú-

sítják a franciák, hogy meg akarja valósítani 

régi vágyát s rá akarja tenni kezét Tripolisz-

ra. Kérdés azonban, hogy Tripoliszt egyál-

talában okkopálhatja-e jelenleg Olaszország? 

Berlini kormány körökhöz közel álló egyé-

nek határozottan állítják, hogy Olaszország 

tengeri készülődésének épen nincs komoly 

háttere. Crispi olasz ministerelnöknek fried-

richsruhei találkozása Bismark herceggel ki-

zár minden föltevést, hogy Olaszország akár 

szövetségeseinek tudtával, akár ezek tudta nél-

kül, bárhol is csinyt akarna elkövetni. 

Crispi sietős elutazását Németországból, 

mégis bizonyos titokzatosság veszi körül. Ha 

egyáltalán sem Francia-, sem Olaszország nem 

forral valamit, miért kellett az olasz kormáuy-
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elnöknek oly rohanva hazautazni s egyene 

sen a királyhoz menni jelentéstétel végett ? 

Ez a titokzatos sietség keltett, aggodalmat a 

politikai körökben s pedig nem ok nélkül; 

mert Olasz- és Franciaország jelenleg csak-

ugyan kivont karddal állanak egymással 

szemben. 

Masszova, mely miatt Olaszország Fran-

ciaországgal konlliktusba keveredett, az ola-

szokra bírhat némi érdekkel; de arra, hogy 

egész Európa népei fegyverbe rohanjanak, 

bizonynyal csak egy nyomorúságos földdarab. 

De mivel a dolog ugy áll, hogy csak egy kis 

véletlen, voltakép ürügy kell a háború meg-

indításához, hát ime, az e miatti ingerült 

hangú levélváltás a francia és olasz kormá-

nyok között elegendő arra, hogy idegeinket 

megremegtesse és a háború ördögét falra fesse 

előttünk. S pedig nem egy úgynevezett helyi 

háborúét két hatalom között, de Európa egyik 

végétől a másikig az összes katonai nagyha-

talmak között! — Crispi találkozása Bismark-

kal, aztán Kálnokyval, a francia és olasz hajó-

hadak mozgósítása és elindulása a Közép-ten-

gerre, épen annyi, mint égő gyertyával járni 

egy, lőporos hordókkal telt pincében. 

Az afrikai rabszolgakereskedés megszün-

tetése céljából indítandó hadjárat, melyről 

annak idején lapunk is részletesen megemlé-

kezett, — a gyakorlati megvalósulás állapotá-

hoz közeledik. Lavigerie francia bibornok és 

Manning angol püspök lelkes közbenjárására 

ugyanis már szinte bizonyos, hogy egy nemzet-

közi : angol, francia és német csapatokból álló 

sereg fog szerveztetni és Afrikába indulni azon 

célból, hogy véget vessen az embervásárlás, 

embermészárlás és emberkinzás ama gyalá-

zatos fenevadállati üzelineinek, mely kiváltkép 

azóta, hogy az angol uralom kiszorult Szudán-

ból és az angol tekintély Afrika északi végé-

től a déli csúcsig mindenütt csorbulást szen-

vedett, ismét olyannyira elhomályosodott, hogy 

Európa lakossága nem csupán a keresztény; 

de a müveit ember nevére sem volna érdemes, 

ha ez égbekiáltó borzalmaknak véget vetni 

nem igyekeznék. 

Ritka szép kitüntetés érte az elmúlt héten 

35. szám. 

Fehérváry Géza báró honvédelmi ministert, 

amidőn 40 éves katonai szolgálatának jubi-

leumát ünnepelve, József főherceg által nem-

csak személyesen üdvözöltetett a honvédség 

tábornoki kara, a főtisztek és a ministerium 

tagjainak élén, hanem lakomát is rendezett 

az ünnepelt minister tiszteletére a Margit-

szigeten. A főherceg üdvözlő beszédében a 

többek között a honvédség újjászervezését is 

emiitette, melyekből sokan a honvédségnek 

tüzérséggel és műszaki csapatokkal való ellá-

tását hitték rejleni. De ez a lehetőség a P. N. 

szerint ki van zárva s azok az ujitások, 

melyekre a főherceg célzott, alig vonatkozhatnak 

egyébbre, mint a honvédségi századkeretek ki-

egészítésére, melyek feltétlenül létszámszapori-

tást jelentenek, a honvéd tisztikarban pedig 

nagyobb számú rangelőléptetéseket vonnának 

magok után. — Ezen újításokra nézve a 

munkálatok már befejezésükhöz közelednek,-

sőt a honvédség dandárainak sorezredekké 

való átalakításáról szóló törvényjavaslat már 

el is készült s Bittó Kálmán ministeri taná-

csos a közös hadügyministerrel egyetértőleg 

már nemsokára készen lesz a törvényjavaslat-

hoz tartozó ujutásokkal. Az uj tövényjavaslat 

— hir szerint — az utusitásokkal együtt már 

octóberben a képviselőház elé fog terjesztetni. 

Helyi és megyei hirek. 
— F a r k a s G e d e o n érdemes járásbiránk — 

mint részvéttel értesülünk, — aggasztóan beteg. 

— J á r á s b í r ó s á g u n k n á l közelebb válto-
zások lesznek, a mennyiben egyik albiró: B ar t ha 
J á n o s ur állásától saját kérelmére felmentetvén, 
september 1-én a jól megérdemlett nyugalomba lép, 
s mint nyugalmazott biró, évi 640 frt nyugdijat fog 
élvezni, ezenfelül, mint a fáma mondja, ügyvédi iro-
dát is nyitand. — Az ezen nyugdíjaztatás folytan 
megürült egyik albirói állásra a pályázat a hivatalos 
lap legközelebb mult számában meg lett hirdetve s 
a pályázatok beküldésére 2 heti határidő tűzetett ki. 
Usy halljuk, hogy helybeli fiatalabb ügyvédeink kö-
zül is lesz pályázó. 

A z á r t e z i k u t felesleges vizének a fel-
sőpárt részére leendő elvezetését a vállalkozó már 
munkálat alá vette. A medence építését f. hó 30-an 
kezdték meg Gálfi Sándor háza háta mögött, Cuk-
kerman Károly boltja előtt. A medence 9 nsz. mé-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Ha valahol . . . . 
Ha valahol messze tőled 
Habolna el a zord halál, 
S nem mondhatna buesut szivem 
Neked, ki az enyém valál: 

Jöjj ki majd a sirhalmomhoz, 
Rózsákból font koszorúval; 
Szép szemedben ego könnyel, — 
Jó szivedben fájó búval; 

Tedd koszorúd a fej fámra, 
S mondj imát az ég Urához; 
Adj halat, hogy elvezérelt 
Hü kedvesed hűlt porához: 

Kerjed, hogy majd fenn az égben, 
Hol oly szép az örök élet: 
Forrjon össze újra szivünk — 
S találkozzam újra veled! . . . . 

Ifj. Técsy József. 

Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— Beszély. — 5-ik folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 
Darab Pista negyedmagával mint a szél, ugy, 

vágtatott az urasági szekér utan, melyen megvasalva 
vittek az ősz dálnoki birót. 

Sámson Gergely a kocsi alsövényére volt vetve, 
hol eszméletlenül terült el. Az uraság emberei nem 
sokat törődtek vele s nem bánták, ha a rögös ország-
úton kirázzák is a lelkét. S mintha ez lett volna a 
céljok, hajtották a lovakat eszeveszetten, hogy a sze-
rencsétlen ember csak ugy hányódott az alsövényen 
mintha egy lelketlen darab fa lett volna. 

S hogy az urasági citatoriumra semmit nem 
adó makacs emher az uton ellen ne szegülhessen, 
vagy meg ne szökhessen, négy termetes urasági 
hajdú kiserte gyors paripákon a vágtató szekeret, 
ami elég erős fegyveres felügyelet volt a megláncolt, 
félholt deliquenssel szemben. 

Egyik durva íickó rá is kiáltott a kocsisra, 
midőn latla az öreget hányódni a szekérderékban : 

— Ne hajts oly nagyon Jóska, mert még 
megérjük, hogy a biró helyett málét szállítunk be 
Dáridóra. 

- Az ám, — kacagott e megjegyzésre egy 
másik, — pedig nekem semmi kedvein nincs egy 
rakás málét verni 25-ig. 

E durva, lelketlen élcre azután elnevette magát 

mind a négy urasági kopó, kiket épen e percben 

ért utói Darab Pista társaival. 
Az üldözők lovának dobogását a hajdúk a ko-

csizörgés és saját lovaik dobogasa által okozott 
zajban nem vették észre, s igy, mint a villám érte 
őket Darab Pista éles, parancsoló hangja. 

— Megálljatok! —kiáltá, egy tapodtat se tovább! 
— A kocsis önkénytelenül megállt e parancsoló 

és fenyegető hang hallatára. 
Az uraság hajdúi is megálllak, s meglepetve 

tekintettek a portól lepet* es fokosokkal támadásra 
kész legényekre. 

— Mit akartok? — kérdé egy a négy urasági 
szolga közül. — hogy meritek ti megállítani az ura-
ság embereit? 

Darab Pista felelet és magyarázgatás helyett 
mint a villám termett az uraság zsinóros embere 
mellett s fokosaval — mielőtt az megakadályozhatta 
volna — ugy vágott kezesztül a fején, hogy az men-
ten lefordult lováról. 

Darab Pista társai se a fajta legények voltak, 
hogy csak nézzék barátjok működését, hanem ennek 
példájára sasként csaptak a másik három hajdúra. 

A támadás oly heves volt, hogy az uraság 
nyalka huszárjai, kik az imént kacagva élceltek egy 
félholt ember felett, eszeveszett futásnak eredtek. 

- Fordulj vissza azzal a szekérrel! — kiáltott 
most Darab Pista a kocsisnak. 

A kocsis jobbnak találta az erőszaknak enge-
delmeskedni, mint hátát a felbőszült legényekkel el-
páholtatni. 

A szekér megfordult, majd láncaitól szabadítot-
tak meg a birot, ki sehogy sem akart az erőszaknak 

engedni, előre látva annak s7omoru következményét; 
de Pista kijelenté, hogy ha Sámson Gergely másként 
nem akarna visszajönni Dálnokra, hát ő ül a lovak 
fara mellé, s azután ő hajt vele arra, amerre tetszik; 
de azt nem engedi, hogy az uraság kutyái ott mo-
rogjanak egy beteg ember mellett. 

A falu apraja, nagyja ott volt a bíró háza és 
a templom előtti téren. 

Darab Pista és társai példáját csnkhamar több 
ember követte; ki fejszét, ki kaszát ragadt, s a nép 
fegyvert fogható része neki bőszült arccal, düh- es 
keserűségtől ziháló kebellel készült rohamra, hogy 
megtámadják a községházát, s felkoncolják az egész 
elöljáróságot; mert ez az oka mindennek. 

Az agg lelkész igyekezett csillapítani az ütés-
és gyujtogatásra kész háborgó tömeget. Az intő szó 
és jó tanács azonban nyomtalanul tünt el, mint vi-
har és menydörgés közt az imát kisérő orgona hangja. 

A nép szenvedésének pohara már csordulásig 
telt, csak egy billentés kellett, hogy az kidőljön, s 
amint megindul árja, eszeveszetten rontson, pusztit-
son, égessen és dúljon mindenben, ami útjába akad. 

Csak egy merész, hatalmas kéz kellett, mely a 
forró olajba bele dobja az égő szövétneket, s azután 
lesz itt tűz tüstént, melyet nem lesz könnyű eloltani. 

Ez a kéz hiányzott csak, s igy a vasvilla, fejsze, 
kasza, lárma és zsivaly mellett céltalanul villogott 
az emberek kezében. 

Az asszonyok és leányok a fájdalmában haját 
és ruháját tépő Sámson Erzsike körül sirtak és át-
kozódtak. 

Egy vén asszony, midőn a lelkész csüggedten 
mondott le a nép csillapításáról, odakiáltott a fér-
fiakhoz, hogy: 

— Mit tétováztok? Menjetek Kaszap Gergolyt 
megszámoltatni. Ő az oka mindennek! 

— Igaz! igaz! — zúgott a tömeg és éktelen 
lárma között tört a község házára. 

— Istenem, atyám! — kiáltott a pap és resz-
kető kezét az ég felé emelé, — állj e nép elé és ne 
engedd a bőszült indulat uralmát! 

(Folytatása következik.) 
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ter lesz négyszög alakban. — A gimnásiumi épü-
letbe az artézi kút vize már be van vezetve. 

— A v a s ú t i á l l o m á s n á l szállításra váró 
annyi gabona van összehalmozva, hogy ennek fele 
számára sincs rendes raktár; miért is az üzletveze-
tőség elrendelte, hogy a gépház is rakodóhelyül 
hasznaltassék, s meg fogják a várost keresni, hogy 
a raktárt kibővítse. 

— A z u j r e f . p a r o c h i a épülete és udvara 
teljesen rendbe hozatván, már september elején át 
fog adatni rendeltetésének. 

— A b u z a á r a a budapesti ujabb tőzsdei 
hirek hatása alatt piacunkon ismét esett; 7 frt 10 
—20 krról 6 frt <J0 kr. 7 frtra szállt le. Árpa 4 frt 
00—80 kr.; zab 3 frt 3 frt 20 kr. köble. 

— K r ó n i k á s a d o m a . Megyénk egyik ál-
talánosan ösmert és jóizü humoráért kedvelt nagy-
birtokosával történt. ls48-ban a Károlyi huszárok 
ezredese kémszemlére küldte az akkor még fiatal 
huszár tisztet a szomszéd városkába. — Néhány órai 
távollét után hadnagy uram jelentkezik a táborban; 
de minden kétséget kizáró állapotban. Lovát nagy 
nehezen megállítja az ezredes előtt és azon erősen 
inogva készül megtenni jelentését. Az ezredes szavába 
vágva kérdezi: „Nos, hát mit tapasztaltál a városban?44 

.Kedves barrrátom! a szszenn Márrriáját! Nincs 
ott már egy csepp bor sem!" — volt a rövid válasz. 
Tekintve hadnagy uram pityókás állapotát és ösmerve 
erős természetét, a jelentés hitelességét nem vonták 
kétségbe. 

_— G y m n a s i u m u n k volt jeles tanárától, 
dr. Oreg Jánostól, ki jelenleg debreceni főiskolai 
tanár, „A francia középoktatás és tanárképzésről1* 
cimü füzet jelent meg s küldetett be hozzánk. A 
vonzó irályu munkát a jeles szerző állami ösztön-
díjból Franciaországban tett tanulmány-utjából me-
rítette anyagjára nézve. 

— Sz í nésze t . Aranyossyné Zombory Ilona 
vendégjátéka nem sok közönséget vonzott e héten a 
színkörbe. Aranyossyné a vidék régi, jobbhirü színész 
női köze tartozik, de nagyobb vonzerőt nem bír már 
gyakorolni, — bár hangja nem nagyon vesztett még 
erejéből. — Eddigelé a „Cigánybáró," „Gasparonne" 
és „Lili* operettékben mutatta be magát. 

F i a t a l g y ú j t o g a t ó . Ismét félreverték 
a liarndgokat e hó 28-án d. u. 1 órakor. Ez alka-
lommal Kiss József 111. tizedbeli városszéli házánál 
ütölt ki a tűz, még pedig gyújtogatás folytán. A 
házigazdának 3—4 éves unokája gyújtott fel játék 
közben egy kazal szalmát, mely egészen le is égett. 
Épületekben nem esett kár. 

Hirek a szomszédból. 
— G y i l k o s s á g . A Deutsch Emil és társai 

cég egyik tagját, Németh Jenőt, Gyomán egy kubikos-
munkás agyonütötte. A gyilkosság oka az volt, hogy 
a napszámfölvételkor valami csalást követett el egy 
munkás és Német kiment a telepre vizsgálatot tartani 
közöltök. Egy tiatal, 20 éves suhanc, a ki a csalást 
elkövette, a fölfödöztetéstől való féltében egy ku-
bikgödörbe rejtőzött és mikor Németh arra ment, a 
kapaval egy ütést mért a fejére. Az odasiető orvos 
nem találta a sebet veszélyesnek, de a sérült még 
az uton, szállítás közben meghalt. A munkást rök-
tön elfoglak. 

— A g y u l a i a m a z o n . Pfiffner Paula síremlé-
kének leleplezése f. hó ¿6-án nagy ünnepélyességek között 
ment végbe a gyulai temetőben. I'titTner Paula egy osztrák fő-
hadnagy leánya volt s Mezőhegyesen született. Már kora ifjú-
ságában kitűnően lőtt és vívott; mikor atyját Gácsországba 
tettek át, öt lángoló honszeretete Magyarországban tartotta vissza. 
Fertiruhát öltött magára s Ligeti Kálmán név alatt színész lett. 
Nemsokára kitört a szabadságharc és Paulina ugyanazon ál-
nevvel a bécsi légióba lepett. Több csatába vett részt és több-
ször meg is sebesült. Vitézségéért érdemrenddel és hadnagyi 
ranggal tüntették ki. Amint az osztrákok kezébe került, lány-
volta kiviláglott s ezért elküldtek öt atyjához Galíciába. A vi-
lágosi katasztrófa után nem folythatta el honvágyát, visszatért 
Gyulára. Ezután is férfiként élt. udvarolt a leányoknak s nem 
egynek szivet sikerült meghódítania. Tragikusan végződött élete; 
egy vetélytársa följelentette s a rendőrfőnök, ki a csinos 
fiatal emberben mindig leányt gyanított, meg akarta vizsgáltatni. 
Paula a kaszárnyaszobában egy karabint kapott le a falról s szí-
ven lőtte magát. 

— A. b o d z á s i VIII. számú, 115,830 frtra be-
csült 428 hold (1420— 1000 nsz. öles) kincstári pusz-
tának eladása végett f. évi szept. 18-án délelőtt 10 
órakor tartatik meg az árverés Aradon, a m. kír. 
jószagigazgatóságnál (főtér, 1. szám.) A venni szán-
dékozók az árverésnél a vételár lOVát tartoznak 
letenni, mely összeg a jóváhagyás után a vételár 
25Vára egészítendő ki, a fennmaradó vételár pedig 
20 év alatt, 40 félévi előleges részletekben 4Vtono 
annuitással lészen törlesztendő. 

— R ö v i d h i r e k a s zomszédbó l . Polgár-
mcsterválasztás Félcggházán. A félegyházi pénztári 
sikkasztás folytán Molnár István polgármester állá-
sáról lemondott s helyébe dr. Zámbó Géza, képzett 
fiatal ügyvéd lett megválasztva. — Ugyancsak Fél-
egyházán a megüresedett orvosi állásra dr. S o ó r 
Ferenc budafoki orvost választották meg. A 25,000 
forintos pénztári sikkasztás ügyében a bizottság még 
nem fejezte be működését. — Hmvásárhelyröl Mik-
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lósy színtársulata most hétfőn Szarvasra távozott; 
november 1-én azonban ismét visszalér. — A fél-
egyháza-csongrádi vasút megnyitása september 1-én 
lesz. — Szegeden Csatáry Károly árvaházi gondnok-
tanító — fegyelmi uton — állásától ehnozdittatott. 

Hazánk és a főváros. 
— K o s s u t h L a j o s nagy hazánkfiát Székes-

fehérvár sz. kír. város f. hó 27-én tartott törvény-
hatósági bizottsági ülésében egyhangúlag és nagy 
lelkesedéssel a város díszpolgárává választotta. 

— L o n k a y A n t a l , a „Magyar Állam" szer-
kesztője, mint egy balatonfüredi távirat jelenti, hosz-
szu szenvedés után, oltani nyaralójában f. hó 29-én 
01 eves koraban meghalt. Lonkay ismert nevű hírlap-
író, s a kterikáiisi ranyzatnaka magyar sajtóban egyik 
legrégibb szóvivője volt, s mint ilyen, bizonyos hír-
névre is tett szert. 

— K u r i o z u s elvi jelentőségű kúriai döntvény. 
Egy fölmerült eset alkalmából, a kír. kuria legköze-
lebb tartolt ülésében a következő kérdéssel foglal-
kozott : „Gyönge elméjüségre mutat-e, ha valaki agg-
korára megnősül?- — Az ipolysághi törvényszéknél 
ugyanis 8. István „g)önge elméjüség44 cím alatt 
gondnokság alá kérte helyezni apját, a 84 éves S. 
Imrét, amiért ez őt, mint liat, bűnvádi feljelentéssel 
üldözte s 84 éves korában megnősült. A törvényszék 
azonban 8. Istvánt elutasította keresetevei, kimond-
ván, hogy a felhozott vádak sem önmagukban, sem 
egymással egybefoglalva, panaszlott gyönge elméjű-
ségére nem vallanak. A kir. tábla indokainal fogva 
helybenhagyta a törvényszék ítéletét, melyet most a 
kir. kuria is megerősített. 

— K e g y e t l e n a p a . Hajmeresztő esetről 
adnak hírt Ócsárol. Polyák József ottani napszámos 

I ugyanis meg akarván szabadulni nejétől, a kunyhót, 
melyben laktak, éjjel felgyújtotta. A gondviselés azon-
ban nem akarta, hogy a szegény nő és kél gyermeke 
áldozatul essenek a minden emberi érzésből kivetke-
zett vadállatnak, hamarosan felébredt s gyermekeivel 
menekülni akart az égő házból. Polyák, aki a közel-
ből leste, mi történik családjával, utjokat állotta a 
menekülőknek s az asszonyt gyermekeivel együtt az 
ajtóból visszalökte, ő pedig elmenekült. A szerencsét-
leneket a jajveszéklésre elősietett szomszédoknak 
még idejekorán sikerült az égő házból s biztos tűz-
halalbol kimenteni. Polyákot a csendőrség még azon 
ej jel elfogta s méltó büntetésének elnyerese végett a 
bíróságnak átadta. 

— A v a d a k . Aradon a vadházasságok, da-
cára a rendőrség üldözésének (Szentesen meg a ren-
dőrség üldözésé nélkül szaporodnak) naponta sza-
porodnak a tarsadalom alsóbb retegeiben, a hol az 
erkölcstelenségnek olyan buja talaja van. Ijesztő szama 
van a vadházasoknak. Ennek csak az aradi hatósági 
bíróság a megmondhatója, a mely előtt a vadháza-
sok drámai komédiái, törvénytelen gyermekei meg-
fordulnak. Itt volna az ideje törvénynyel rendszabá-
lyozni az efele vadak szívbeli ügyeit. Kolozsvár tör-
vényhatósága a targyban már lépéseket telt a kép-
viselőháznál, de lesz-e valami foganatja, az a jövő 
titka. 

— R o m á n - S z e n t - M i h á l y (Temesmegye) 
községben — mint a P. H.-iak irjak — egy olah 
menyecske ikreket szült, melyek egyike (leány gyer-
mek) valóságos monstrum. Kendes koponyaalkata 
dacára az arc bekaszerüeu lapos, hasított orral. A 
karok helyett öt ujj-szerű végkinövése van; a lábak 
pedig nem ujjakbau, hanem uszó-szárnyféle kinö-
vésben végződnek. — Ugy az anya, mint a csoda-
szülött eleg jol érzik magukat. 

Külföld. 
— B e r l i n b ő l jelentik a következő érdekes 

esetet: A törvényszéknek kényes ügyben kellett vég-
targyalást tartania. Minthogy a tárgyalasi teremben 
nők is voltak, a törvényszéki elnök felszólította a 
nőket, hogy miután a tárgyalás nőknek nem való 
dolgok körül fog folyni, elhagyhatnák a termet. A 
felszólításnak néhány nő eleget tett, de négyen en-
nek dacara is benmaradtak. A elnök még egy pilla-
natig vart, aztán a következő szavakkal folytatta a 
tárgyalást: „Miután a tisztességes nők már eltávoz-
tak, a tárgyalást mégis zárt ajtók mögött fogjuk 
megtartani.44 E kijelentésre a többi nők is nagy szé-
gyenkezve hagyták el a termet. 

— P á r i s é l e lmezése . A francia erődített helyek 

háború esetén leendő élelmezésének kérdésében kiküldött bizott-

ság most tárgyalja azt a feladatot, miképen lehetne hat hónapra 

fölszerelni a megerősített városokat. Páris élelmezése képezi a 

legfontosabb és egyszersmind legnehezebb feladatot. Főleg a 

friss hus szállítása ütközik akadályokba; mert az erődökön 

belül kevés a legelő, takarmány pedig szükséges a lovas-

ságnak. Ezért is nagy konzerváló eszközök beszerzését javasolja 

a bizottság, melyekkel az ostrom idejére szükséges husmennyi-

séget fenntartani lehetne. A liszt kérdése is nem kevésbé fon-

tos. Páris lakosságát -2.000,000 főben véve föl és 350 gramm 

gabonát számítva egy-egyre, az ostrom hat hónapjára kellene 

3. oldal. 

140 millió kilogramm, vagyis 14,000 vasúti kocsi-szállitmány. 

Az aszalt főzelékeket, zöldséget s burgonyát is számba véve, 

mindössze körülbelül másfél millió tonna, vagyis 15 millió 

métermázsa élelmi szer kell Páris ellátására. E nagy mennyiség 

beszállítására 1500 vasúti vonat volna szükséges, 75,000 

vasúti kocsival. Ha a szállítmány mind biztosítva van, hátra 

van még egy nagy feladat: a raktárak épitése. 

— D i s z k a r d a n é m e t c s á s z á r n a k . A 
porosz testőr-huszárezred tisztikara diszkardot adott 
át a császárnak, aki egyúttal az ezred tulajdonosa. 
A kard pengéjébe az ezred összes tisztjeinek nevei 
vannak vésve. Hüvelye egészen ezüstből van. 

Különfélék. 
— A h á r e m t i t k a i b ó l . A török szultán 

udvarában folyé tékozlásokról hallatlan és alig hi-
hető dolgot olvassunk. Mig ugyanis a hadsereg és hi-
vatalnoki kar éhezik s ezek fizetéseinek beszerzése 
végett rendesen kézizálogot kell adnia a török kor-
mánynak; mert másképen nem kaphat pénzt: a 
szultán, a dicső padisah udvartartása kerek 200 
millió frankba kerül évenként. Ez összegből első 
sorban a konyha emészt föl egy tekintélyes össze-
get, amennyiben a mintegy 0000 főből álló sze-
mélyzet részére naponta nem kevesebb, mint egy 
tonna (tiz mm.) piláf (rízszsel főtt julihus,) 000 font 
cukor, ugyanannyi kávé, 10 nunázsa marhahús, 
5000 kiló borjúhús, 10 mm. friss hal, mesés mennyi-
ségű gyümölcs szükséges. Mindez azonban csak 25 
millió frankba kerül; — ellenben kell a bútorok, 
agyneniüek, szőnyegek megújítására 15 millió; ru-
házatokra, ékszerekre, szépítő szerekre a háremhöl-
gyek számára 50 millió; különböző mulatságok és 
ünnepélyekre 05 millió; fizetések és ajándékokra 
20 millió, arany és ezüst edényekre 12.500,000 mil-
lió; négyszázhetvennégy kocsi és fogatra 2.300,000 
frank. stb. stb. — A hárem titkaiból megemlítjük 
még, hogy a szultán számára készült ételeket azon 
lábas vagy tálban viszik az asztalra, amelyben az étel 
főtt vagy sült. Az edény vagy arany, vagy ezüst. 
Tányért, vagy villát a szultán nem használ, felsé-
ges ujjai helyettesitvén a civilizátió eme evőeszkö-
zeit, s ezekkel szedi ki ételeit a tálból, melyeket 
előbb a kizlár maga kóstol meg, ha nincs-e meg-
mérgezve? Az is növeli a szultán háztartásának 
költségeit, hogy mindenik palotájában készen kell 
állni a cselédségnek, hogy a szultán ott megjelen s 
ott ebédel, vagy vacsorál, — tehát napról-napra 
mindegyik helyen megkészítik az ő és hozzátartozói 
ételeit. Természetes, hogy e miatt nagy pazarlást 
visznek véghez s a megmaradt ételeket a nagy szamu 
koldusok és még nagyobb számú kutyáknak adják. 

— Okosabban tenné Törökország is, ha a szultán 
háztartására kiadott milliókat az állami pénzügyek 
rendezésére fordítaná, annyival inkább; mert a szul-
tán udvartartása nélkül meglehetne az ország, mely 
úgyis annyi pénzügyi bajjal küzködik. 

M i r ő l j ó a d o h á n y z á s ? Egyszer egy 
herceg ebéd után puha támlásszékében nyugodtan 
szítta szivarját. Az a gondolata támadt e közben: 
szeretné megtudni, voltakép miért szoktak az embe-
rek dohányozni, s föltette magában, hogy ezt kér-
dezősködés által kitudja. Meg is kezdte a kérdezős-
ködést rögtön a legjobb barátjánál, a ki — melles-
leg mondva nagyon szeretett jól enni; igy szólt 
hozzá: „Ugyan kedves barátom, mond csak, mi vé-
gett dohányzol te?44 „Nincs jobb, mint ebéd után 
egy szivarkát elszívni; az emésztést nagyon előse-
gíti.14 Másnap a herceg valahová kocsin útra kelt. 
Az országúton egy öreg cigányt látott, a ki ütött-
kopott hegedűjén valami régi dalt cincogtatott s a 
mellett egy kurta szárú makrából füstölt. A herceg 
megállíttatta kocsiját s oda szólította a cigányt: 
„Mond csak more, miért dohányozol te? „Hej nagy-
ságos uram, még ma nem ettem egy falatot sem, 
s ha egy pipa dohányt elszíhatok, nem érzem az 
éhséget.14 A herceg elbámult a feleleten, mert az 
ellenkezőnek látszott barátja tegnapi feleletével. Az 
nap késő este szállodába tért be a herceg éjszakára. 
A szálloda tulajdonosa a csarnokban egyik szivar-
kát a másik után szívogatta nagy kényelmesen. Meg 
is kérdezte a herceg mindjárt: „Mondja meg igazán: 
mi végett szokott dohányozni„Bocsánatot kérek, 
fenség, másként nem tudtam magamon segíteni; 
meg akartam várni fenségedet, de mert nem szok-
tam soká fönnmaradni, csak dohányzással bírtam 
az álmot elkergetni:44 Másnap a herceg egy török 
basánál volt ebéden. Ebéd után - szokás szerint 
— esi bukót és szivarkát szolgáltak föl a cselédek. 
A herceg csodálkozva látta, hogy a basa milyen so-
kat dohányozik; megkérdezte a tolmácsot, miért te-
szi azt a basa? A tolmács azt felelte, hogy azért dohá-
nyozik annyit, mert máskülömben nem bír elaludni. 
No ez már sok volt a hercegnek. Nem kérdezőskö-
dött tovább, hiszen ez azért dohányozik, hogv job-
ban emésszen, amaz azért, hogy az éhséget elűzze ; 
az egyik azért, hogy álmos ne legyen, a másik azért, 
hogy aludni tudjon, akkor — ki tudná megmon-
dani: miről jó a dohányzás? 



4. oldal. 

Iskola i értesítések. 
— A Szentes városi három osztályú polgári leány-

iskolában a jövö 188»—fcU-iki tanév szeptember hó 1-só nap-
ján veszi kezdetét. A beiratások szeptember hó első három 
napjan, delelott 8—11 oraig, délután -l—o-ig a tanintézetben 
eszközöltetnek. Szeptember i-en 8 órakor tartatnak a javitó és 
pótvizsgák, szept. 5-én pedig az előadások veszik kezdetöket. 

A polgári leányiskola I. osztályaba azon tanuló léphet 
be, a) ki legalabb íl-ik evét betöltötte és azt születesi bizonyit-
vanynyal igazolja; b) ki az elemi iskola IV. osztályát sikeresen 
elvegezte, mit az illető bizonyitványnyal kimutatni tartozik. — 
Továbbá tartozik minden tanuló beirataskor kimutatni, hogy 
sikeresen védhimlövel be van-e oltva? 

Azon tanulók, kik intezetünkben tanultak, s egy, legfeljebb 
két tantargyból elegtelen osztályzatot nyertek, szeptember 4-en 
javitó vizsgát tehetnek, ha eziránt az igazgatósághoz lolyamodnak. 

Az eyi tandij 10 Irt, mely ket egyenlő részletben, fele a 
beirataskor, második fele február hó első napjaiban fizetendő. 

Beiratkozási dij .">o kr. Szegénységüket igazoló tanulók, 
ha tandij elengedesben részesülni akarnak, az cziranti kervenyei-
ket Szentes város iskolaszékéhez cimezve, — az igazgatósadnál 
nyújtsák be. Az ig a z g a t ó s á g. 

— A Szentes városi gymnas iumban a beirások aug. 
31-ik napjan d. e.8— \± d. u. 4—5 óráig eszközöltetnek a Kur-
tán tul levő régi gyninasium epületeben. 

Az 1-só osztályba oly tanulók vetetnek fel, kik a népiskola 
IV. osztályának tananyagaban kellő jartassaggal birnak s ezen 
ismereteiket vagy nyilvános népiskolai bizonyitványnyal, vagy 
ennek hiányában felveteli vizsgálattal igazolják, es a kik 'J-ik 
életevöket már betöltöttek, de 1 -2 evnel meg nem idősebbek. 
Az életidő kereszlevellel vagy születesi bizonyitványnyal igazo-
landó. Minden jelentkező köteles az előző osztályról nyert bi-
zonyítványt a beirás alkalmával felmutatni. Az intezetbe elő-
ször belepő tanulók személyesen szülőik, gyámjuk vagy ezek 
megbízottja kisereteben tartoznak az igazgatouai jelentkezni. 

Az évi tandij helybeliekre nezve 12 forint, videkiekre 
nézve 15 forint, melynek első fele a beirás alkalmával fize-
tendő le. Minden tanuló köteles az ifjúsági könyvtárra a be-
íráskor 50 krt íizetni, az intézetbeujonnan belepók ezen felül-
meg 50 kr. beiratási dijat íizetnek 

A gymnasium uj epületenek ünnepélyes megnyitása 
szeptember hó ü-án történik, a rendes tanitas pedi 4-en veazi 
kezdetét. Az i g a z g a t ó s á g . 

— F e 1 h i v o in mindazon ev. reform, egyhazunkhoz 
tartózó szülékét, kiknek 0-tól 11 eves, mindennapi iskolai okta-
tasra kötelezett növendekeik vannak, hogy azokat f. 1888. szept. 
hó elsején az illető tanitó uraknal múlhatatlanul beírassak, 
annak megtörténtével feladják s pontosan járassak az iskolaba, 
kiknek pedig 12-tol 15 eves, mint ismétlő iskolaba jarasra köte-
lezett növendékeik vannak; ugyancsak 1888. szept. ho elsu nap-
jan beiratás végett hivatalos helyiségemen jelentkezzenek s aztan 
minden vasárnapon a delelötti istenitisztelet végeztével, a kije-
lölt tanterembe tanórára okvetetlenül felküldjek, nehogy e legelső 
es legszentebb kötelesegeik nem teljesitese eseteben az 1808. 
évi 38-iktc. rendelkezése folytán a penzbeli megbírságolást legyen 
kenytelen ellenökben a városi hatósag alkalmazni. 

ü e r ö c La j o s 
refurin. lölktís*. 

— F e l h í v á s a h e l y b e l i k e r e s k e d ő k és 
i p a r o s o k h o z . Vonatkozással a vallás és közokt. ininister-
nek 1884. julius 23-án kelt rendeletere, mely az iparos es ke-
reskedő tanoncok iskoláztatására vonatkozik, felhívom az iparos 
és kereskedő urakat, hogy tanoncaikat az ipariskolába Írassak 
be. A beiratás septeuiber l-tól 15-ig az ipariskolai igazgató 1. 
t. ló± sz. lakásán (Görgős) délutáni l

25 óratol x
27 óráig törtellik. 

A beiratkozott tanoncok sept. 'J-en délután 3 órakor a Kurtán 
tul lévő iskolahelyiség rajztermében tartoznak összejönni az 
egyes osztályokba való beosztás végett, a hol is minden tanonc 
felveteli jegyet kap, melyet gazdájaval is tartozik aláiratni es 
ugy atadni osztálytanítójának. — A rendes tanitas september 
17-en veszi kezdetét. Z o ó J á n o s , 

iparUkolai ig.-i/.gaiú. 

— A h ó d in e z ö v á s á r h e 1 y i ev. ref. fögyiiinasiuin-
ban a beiras aug. 31. es szept. 1—5 napjain eszközöltetik. A 
felvételi, pótló es javító-vizsgalatok ugyanezen időben tartatnak 
meg. A tanév ünnepélyes megnyitása szept. 5-én d. e. 10 óra-
kor leend. A tanitas szept. 0-án veszi kezdetet. A beiratas al-
kalmával minden újonnan belépni óhajtó tanuló keresztlevel-
lel, himlőoltásról szóló igazolványnyal és eddigi tanulmá-
nyait igazoló bizonyitványnyal tartozik szülőjével, vagy ennek 
helyettesével megjelenni. A beirataskor a felvételi dij, az ifj. 
könyvtári illeték es a felévi tandij lefizetendő. 

Az i g a z g a t ó s á g . 

— O r o s h á z á n Járniay Hermin és Schertl 
Ida okleveles tanítónők f. évi szept. 1-én elemi isko-
lát nyitnak leányok szániára, á frt havi tandíjjal. 
Ugyanők női kézimunka iskolát is tartanak nagyobb 
leányok számára, 1 frt 50 kr. havi tandíj mellett. 
Az elemi iskolában a ministertől előirt kötelezett 
tantárgyak mellett különösen a német nyelv és női 
kézimunkára fektetnek nagy súlyt, melynél a társal-
gás szintén német nyelven fog folyni a teljes begya-
korlás kedveért. Beiratások sept. 1—5-ig tartatnak. 

»SZENTESI LAP« 

X. kisasszony: Mert nem vagyok abban a hely-
zetben, hogyĵ  leendő férjemet eltarthassam. 

* 
Költséges álma Hanság. 
Egy ügyvéd a kliense számlájára a többek kö-

zött a következő pontot irta be: „Éjjel fölébredtem 
s az ön pöre felett gon lolkoztam 10 frt.44 

Modern gyermek. 
t'gyvéd: Te Liza, ha te velem még egvszer 

feleselsz, lenvuzom a bőrödet. 
Giza: Ugyan hogy mondhatsz már ilyent papa? 

Hiszen én nem vagyok kliensed. 

Meg mag y a rázta. 
Laci, — szólítja meg a tanító egyik fiul. 

ismered te a gyantát ? 
— Ismerem. 
— No, mi az? 
— Bor, - feleli a fin. 

Bor? ugyan hova gondolsz?! 
- Igen, bor; mert ha a papa a vendégeknek 

azt mondja, hogy „gyantázzunk,44 akkor mindig bort 
isznak. 

* 

A radnai buesun. 
— Oh szent Jánoskám! Hallgasd meg kéré-

semet; adj csak egyetlen 200.000 fr!os haupttreffert, 
többet nem kivánok, — solmjtozott a Szent-János-
szobor lábainál Juci, a kofaasszony. 

— Nagyobbat kiáltson neki, mondja ki-
sérőnéje, — nem látja, hogy — süket? 

* 

Furcsa kérdés. 
—- Miért teremtette az Úristen előbb a férfit 

(Ádámot) és csak azután a nőt (Évát) ? 
— Azért, mert már az Ur is fontolóra vette, 

hogy a nőkkel nem jó — kezdeni. 

44. «szám. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-tenyő—ksztmárton—szentesi h. é. v ) 

SZENTES—SZOLNOK. 
3813. sl. v. v. 

Szentes (vrod.) 5 ó. 36 p. éjjel, 

Tőke 6 ó. 13 p. éjjel, 

K.-Szt.-Mári« n 6 ó. 58 p. ö. e. 

Homok 7 ó. 37 p. d. e. 

T.-Földvár 8 ó. 05 p. d. e. 

MartíU 8 6. 23 p. d. e. 

Kcigyel 9 ó. 04 p. d e. 

Puszta-Tenyö 9 ó. 31 p. d. e. 

Szajol 10 ó. 01 p. d. e. 

Szolnok tvend) 10 é. 30 p. d. e. 

Bpestre érk. 1 6. 55 p. d. u. 

3811. hz. v. v. 

11 ó. 45 p. d. e. 

12 ó. 22 p. d. . 

1 é. 07 p. d. u. 

1 6. 48 p. á. u. 

2 é. 18 p. d. •. 

2 6. 37 p. d. u. 

3 ó. 20 p. d. u. 

3 ó. 43 p. d. a. 

4 ó. 20 p. d. a. 

4 ó. 49 p. d. u. 

8 ó. 20 p. d. u. 

BpestrŐl ind. 

Szoliok (vend) 3 ó. 36 p. éjjel, 

Szajol 

Puszta-Tenyő 

Ke« gyei 

Marttll 

T.-Föld vár 

Homok 

K -S?t.-Márton 

Tőke 

SZOLNOK—SZENTES. 

3«14. tz. v. v. 3812. sz. v. v. 

7 <S. 40 p. d. e. 

8 ö. 20 p. d. e. 

11 é. 55 p. d. p. 

12 ó. 26 p. d. e. 

12 ó. 44 p. d. u. 

1 ó. 14 p. d. u. 

1 ó. 44 p. d. n. 

2 ó. 17 p. d.n. 

2 ó. 32 p. d. e. 

3 ó. 25 p. d. u. 

3 ó. 56 p. d. u. 

4 30 p. d. n. 

4 ó. 17 p. éjjel, 

4 ó. 41 p. éjjel, 

5 ó. 09 p. éjjel, 

5 ó. 40 p. éjjel, 

6 ó. 02 p. d. e. 
6 ó. 15 p. d. e. 

7 ó. 12 p. d. e. 

7 ó. 42 p. d. e. 

S'e> t>»8 (vend.) 8 ó. 16 p. d. e. 

Apróságok. 
Jó leány. 
— A mi Elzánk mégis csak jó leány, — mondja 

a nő férjének. — Éjjel-nappal arra gondol, hogy 
nekünk örömet szerezhessen. Az éjjel is azt álmodta, 
hogy — férjhez ment. 

* 

Az iskolából. 
Tanitó: „Te Pista, ez a szó: szamár, ige-e 

vagy mi?" 
Pista: „Igenis tanító ur, ige!" 
Tanitó: „No hát hajtogasd!44 

Pista : „En szamár, te szamár, ő szamár, maga 
szamár!" 

Időszerű. 
B. ur kérdi X. kisasszonyt, hogy miért nem 

megy férjhez? 

Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
A bécs i n e m z e t k ö z i g a b o n a v á s á r -

h o z fűzött remények — dacára a gabonaüzletben 

uralkodó szilárd irányzat és élénkségnek - az idén 

sem valósultak. E hó 27-én volt az elŐvásár, melyre 

mintegy 5000 látogató iratkozott be, valamennyi ke-

reskedő vagy érdekelt fél. Elképzelhető, milyen óriási 

vásár lehetne ott, ahol ennyi ember van együtt, — 

mégis az idei gabnavásár annyi forgalmat sem mu-

tatott fel, mint a bécsi vagy hpes»i gabonatőzsdék 

egy-egv közepes élénkségű napja. — Búzában a kül-

föld vásárlása egészen jelentéktelennek mondható, s 

ha a belső fogyasztás nem vesz részt a vételben, a 

vásár a teljes stagnáció képét nyújtotta volna. — 

Árpában már szilárdabb volt a hangulat, a nélkül 

azonban, hogy a forgalom nagyobb arányokat öltött 

volna. Szóval a kivitelnek nem volt animója, az el-

adók pedig túlfeszített árigényekkel léptek fel; eliez 

járul, hogy a kivitel figyelme kizárólag finom fajtákra 

irányult, inig a nagy mérvben kínált középminőségek 

figyelmen kivül hagyattak. Egyéb gabonanemekben 

nem volt üzlet. 

A vásárról aug. íVs-iki kelettel a következőket 

távirják Bécsből: A határidő üzlet vontatott. Jobb 

fajú árpa iránt kereslet mutatkozik, korlátolt forga-

lom mellett. Buza tavaszra 8 ft 99 kr., 9 ft; őszre 

9 frt ¿0 krrjeáron; uj kukorica 7 frt 71 kron; zab 
tavaszra 6 frt 17—18 krajcáron köttetett. 

A gabonavásár második napja még az elsőnél 

is kedvezőtlenebbül folyt le. Egyedül árpában volt 

némi üzlet, mig a többi gabonanemekben nagy üzleti 

pangás uralkodott. Hiányzott minden kedv s a kivitel 

és fogyasztás egyaránt tartózkodást tanúsított a vá-

sárlásban. 

— G y a p j u ü z l e t . A budapesti gyapjuűzlet-
ben az elmúlt héten meglehetős élénkség uralkodott, 
s mintegy 1500 bál gyapjú adatott el, átlag 3—4 
frttal olcsóbb arakon. — Hibás bácskai gyapjú 5:2 
—53 frton; tiszavidéki kétnyiretü 58—62 Írton; 
jobb, fésűs gyapjú 70 71 frton; posztó gyapjú 
78—80 frton; hegyvidéki kétnyiretü 70—71 frton; 
egynyiretü 71—75 frton kelt. Áz árak 56 kilónként 
értendők. 

— P a p i r p a l a c k o k . Tudvalévő, hogy pa-
pírból régóta készítenek dobozokat, hordókat, kocsi-
kerekeket, vasúti síneket s ujabban vedreket, dézsá-
kat és hasonló edényeket. De a papir-ipar itt nem 
állt meg, hanem legújabban oly nagy gyárak rendez-
tetnek be, a melyek palackokat gyártanak papírból. 
Az ilyen palackok tinta, olaj, robbanószerek s min-
denféle oly folyadék számára szolgálnak főleg, me-
lyekből a palack eltörése által a közellevő tárgyak-
ban kár eshetnék. 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtbjan. 

Nagytiszt. Filó János 
lelkész urnák I. t. 189. sz. templom-utcai házában 

egy lakás, 
mely áll három, esetleg négy szoba-, konyha-, cseléd-
szoba- és éléskamrából és megfelelő mellékhelyisé-
gekből, f o l y ó év i sept . 29-tő i b é r b e k i a d ó . 

Értekezni lehet dr. Filó Lajos ügyvéddel. 

Ounst Miklós 
III. t. 376. számú h á z a kedvező feltételek 

mellett eladó; értekezni lehet G u n s t Dávid 

vaskereskedővel Szentesen. 

Ház-bérbeadás! 
Sonnenfe ld S á m u e l I. tized 306-ik 

számú h á z a 1. évi Szent-Mihály napjától 

kezdve haszonbérbe k i a d ó , vagy szabad 

kézből e ladó. 

Hankiss Károlyné 
1.1. kurcaparti-utcai lláza f. évi Szent-Mihály 

napjától haszonbérbe kiadó; értekezni lehet 

a tulajdonosnővel. 

Hirdetmény. 
A körös-tisza-marosi ármentesitő és bel-

vizszabályozó társulat k u n s z e n t m á r t o n -

mindszent i szakasz-igazgatósága az 
úgynevezett a lsó gyap j a s i g á t n á l 245 
folyó méter hosszban emelendő g á t b u r -

k a l a t i munkálatra ezennel pályázatot hirdet. 

A burkolat cement habarcsba rakandó. 

Tervek és részletes feltételek a szakasz-

igazgatósági irodában Szentesen (Kotvics-ház) 

a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az ajánlatok, melyek f. évi szeptember 
2-án reggeli (J óráig ugyanoda adandók be, 

aznap délelőtt 10 órakor fognak felbontatni. 

Szentes, 1888. augusztus 30-án. 

Sima Ferenc, 
szakasz-igazgató. 




