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Előfizetési árak: 
Egy évre . 

Fél évre . 

Negyed évre 

4 forint 

2 forint. 

1 forint. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

l^p szellemi részét illető közlemé-

rtjrfcjc és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. 
Egy hely ára 90 kr. Bélve^dij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

déséhen is felvétetnek. 

Nyilttér-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 : 

S t a r k Nándor és Dezső S á n d o r k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A regále megváltása és 
városunk. 

i i . 

Szentes tehát, mint azt lapunk múlt szá-

niában kimutattuk, ha a kormánynak a regálé 

megváltására vonatkozó eddigi tervezete tör-

vényerőre emelkedik, kap italmérési regáléjáért 

3 8 2 , 8 0 0 f o r i n t váltságot, sőt ennyit se; 

mert Szentesnek italmérési jövedelmében egy 

nagy összeget képvisel a nagyvendéglő bér-

lete. Ennek a központi rátának az értéke ugyanis 

felényire száll le, ha a város vele nem adja 

a nagyvendéglőt is. Ez az italméréssel együtt 

értékesített épület az, mely a központi rátának 

a kellő értékét megadja. Már pedig, ha az 

állam a regálét megváltja, Szentes csak az 

italmérési jogot adja át, s vele semmi esetre 

sem adja a nagy vendéglői épületet is, mely 

csak addig tartozik a regáléhoz, illetve csak addig 

értékesíttetik együtt ezzel, mig a városé az 

italmérési jog, s azután az épület, mint egy 

értékes ház marad a város birtokában. 

Kétségtelen, hogy az állam annak idején 

városunk italmérési jövedelméből tetemes ösz-

szeget fog magára a vendéglő épületére szá-

mítani s igy még 380,000 forint regálé-meg-

váltási dijat sem fog kapni a város. 

Erdélyi emlékek. 
— Irta: Papp Lajos. — 3 

(Déva vára. — Nagy-Ág.) 

Ha a várat látogató utas jól kifárasztá magát 

a romok közötti bujkálásban, bizonyára jól esik neki 

a vár keleti oldalán kiszögellő terjedelmes bástya-

oromra leheveredni s ott élvezni a pompás kilátás 

gyönyöreit. Lent, a 800 lábnyi mélységben, közvetlen 

a hegy lábánál, Déva terül el csinos házaival s ren-

dezett utcáival; balra a kigyózó Maros vize csillog 

több mértföldnyi messzeségre; távolabb — észak felé 

— égig meredő, kúpalakú hegyek látszanak, itt-ott 

fecskefészek módjára oldalaikra tapadó házacskák-

kal; ez Erdély Californiája: Nagy-Ág. 
Ott, a hol a sik az éggel összeölelkezni látszik, 

van Piski, melynek közelében a Strigy folyón által 

van amaz emlékezetes fahid, a melyen ezelőtt 39 

évvel egy maroknyi magyar honvéd világra szóló 

győzelmet vivott ki egy egész orosz csorda ellen. 

Még távolabb, a kéklő messzeségben a méltóságos 

Retyezát és Pareng hóval födött ormai fehérlenek. 

Bizony Déva környéke egyike hazánk legszebb 

és történelmileg legnevezetesebb vidékeinek. 

Ki valaha Déva vidékén utazik, mindenesetre 

elmulaszthatlan kötelességének ismerje a magyar 

haza egyik legértékesebb hegyei közt fekvő Nagy-
Agot megtekinteni, annyival is inkább, mivel szebb, 

kiesebb fekvésű várost keveset találand életében. 

Maga a város 800 méter magasságban, több hegy 

által alkotott sziklaöblözetben terül el. Házai min-

denütt a sziklafalra, egymás fölé vannak épitve; 

templomai pedig sugár tornyaikkal a város fölött 

kiemelkedő hegycsúcsokon büszkélkednek. 

Pedig tényleg hogy áll a város e jövedelme? 

Kap Ugyanis ma a város italmérés cimén 

¿0,533 irtot. S igy, ha az az érték vétetnék 

a regálé-megváltás alapjául, melyet az állam 

a megváltáskor talál, akkor Szentes ¿9,533 

forintnak az 5 °0-os értékesítését kapná, vagyis 

595,070 forintot. 

S az, hogy az állam ne az 188:2— 1880-ik 

évi átlagot vegye a megváltás alapjául, a vá-

rosi regáléknál föltétlenül méltányos, mert az 

utóbbi évek statisztikai adatai komolyan iga-

zolják, hogy a városi regálék, különösen a 

nagyobb fejlődésnek indult alföldi városokban, 

minden G-ik évben 23°0 nagyobb jövedelmet 

mutatnak. Egy ily, folyton növekvő értékkel 

szemben tehát, a múlt évek átlagából képezni 

megváltási alapot, semmi egyéb, mint ny lt 

megkárosítása a regálé-tulajdonosnak. 

S azután ott van az állam tervezetében 

a 20", kezelési költséglevonás. 

Hát ez mí? Ezt azon cimen számítja fel 

az állam, mert a regálé-tulajdonosnak, hogy 

a mai regálé jövedelméhez jusson, erre a re-

gálé jövedelmének 20ü|u-át kell kezelési költ-

ségként fordítania? 

Igen; de ez a számitás ismét csak arra 

való, hogy a város regálé-értéke csökkentes-

sék, s igy az állam minél kevesebbet fizessen 

Azonban Nagy-Ág meglátogatása nem csekély 

fáradságu feladat. Az ember bármely oldalról akarja 

megközelíteni, 3 4 óráig mindenütt meredek hegyet 

kell másznia. Kocsiút nem vezet hozzá, csakis ökrös 

szekéren, lóháton, vagy gyalog lehet meglenni a 

mindenkép fárasztó utat. 

Nagy-Ag csak alig 100 éve szerepel, mint arany-

termelő hely, földrajzi könyveinkben; a Barcsay 

család nosági kanásza: Ormingyán Juon 1740-ban 

fedezte fel legelőbb hegyeiben a gazdag aranvtar-

talmat. Ugyanis kóborlás közben egy csillogó ércet 

talált s azt Born és Pleszgár-Wildburg gyulafehér-

vári kapitányoknak megmutatta, kik is azonnal felis-

mervén a bő arany tartalmú ércet, letevék a nagy-

ági aranybányászat alapját 1717-ben Alt-Márián. 

Azóta a bánya folytonos müvelés alatt áll s 

évről-évre mind több részt vesznek müvelés alá. 

Az évi termelés tiszta jövedelme megközelíti a 150 

ezer frtot. 

Azonban ezen szép összeget tevő jövedelem 

— fájdalom nem a magyar kincs'árba folyik; a 

bánya ma is egy részvénytársaság tulajdona, a mely-

nek főbb részvényesei: az uralkodó ház 30, — a m. 

kir. kincstár 3 », s a Drascher bécsi bankár család 

4« kux-al. 

Ez idő szerint négy tárna van müvelés alatt, 

melyek közül a Ferenc-tárna (1825-ben nyittatott meg) 

a legterjedelmesebb és leggazdagabb aranytartalmu. 

Julius ¿3-án éppen déli lá óra volt, midőn 

Hütl .József főbányatanácsos ur engelméből én és 

útitársaim bányász ruhába öltözve s néhány bánya-

mécscsel ellátva, egy lóvonatu bányászkocsin, lovagló 

ülésben földalatti utunkat megkezdettük. 

megváltásul; mert ha állna az, hogy a re-

gálé-jövedelem 20" 0 kezelési költséget emészt 

fel. akkor Szentesnek a mai ¿9,533 frt jöve-

delme 5!)06 frt (>0 krt emésztene fel, vagyis 

ezen összeget kellene a városnak évenként 

kiadni, hogy 29,533 frt regálé-jövedelméhez 

jusson. 

Hogy az államot, illetve a kormányt mi 

vezette ezen számításra, az megfoghatatlan, 

ha csak azt nem vesszük, amit már mondtunk, 

hogy ezen kezelési költség is egyik alkalmas 

cim arra, hogy a megváltandó regálék értéke 

csökkentessék. 

Nem tudjuk, hogy a regálé-kezelés miként 

megy az országban máshol ; de általában az 

a gyakorlat, hogy a korcsmáltatási jog kiada-

tik haszonbérbe és a megkötött szerződés alap-

ján íizeti a bérlő évnegyedenként a bérössze-

get. Igy van ez nálunk, s nekünk — mond-

hatni — semmibe nem kerül a kezelés; mert 

a város pénztárnoka beszedi a haszonbért, 

pénztárnokot pedig akkor is kellene tartani, 

ha a városnak regáléja nem volna. S mégis 

a kormány 20 ü
0 kezelési költséget számit, 

vagyis 5900 frt 60 krt. — Ezek oly számi-

tások, melyek, ha keresztühnennek, Szentes 
minimum 200 ezer forintig lesz megkárosítva. 

Ö 

A tárna mintegy 1000 méter távolságra oly 

szük, hogy lovagló ülésünkben csakis jól meghajolva 

nem ütközenk a szilárd építményi! tárna falazatába. 

Mindenütt pokoli sötétség honol, csak lámpánk gyér 

világa hint némi sugárt a zöld és barna trachit 

falazatra. Az egy ló altal vont kocsi gőzmozdonyu 

sebességgel halad a szilárdul lerakott síneken. Végre 

három kilométernyi ut után leszálltunk kényelmetlen 

ülésünkről, hogy gyalog folytassuk utunkat e föld-

alatti arany országban. Egy labyrinth ez, melyben 

napokig elbolyonghat az ember egyik tárnából a 

másikba; egyik aknán fel, a másikon leszállva, a nél-

kül, hogy a napvílágra-jutast maga erejéből eltalálná. 

Vezetőnk biztos lépésekkel haladt előre a bá-

nyász kocsik számára lerakott síneken, — melyről 

lelépni, cipömerűlés kockáztatása nélkül, nem szabad; 

— mi botorkálva követtük egyik tárnából a masikba. 

Sóvár tekintetünkkel minden sziklafalon a sárga 

kincs után keresünk; azonban hiába, termés arany 

itt nem fordul elő, hanem irány képez itt arany-

nyal, ezüsttel s más fémekkel egészen az acélhoz 

hasonló érceket, a melyből kohászat, vagy zuzdai 

művelet utján választják ki a nemes érceket. 

Vezetőnk több órai terhes utazást tétetett velünk, 

a nélkül, hogy csak egy szemernyi aranyat is láttunk 

volna; hanem láttunk más, nem kevésbé érdekes 

dolgokat. Egyik tárnában óriási szivattyúkkal dol-

gozik vagy 10 munkás, éjjel és nappal, télen és 

nyáron evről-évre szakadatlanul; — egy földalatti 

patak tört be az egyik bányába s annak vizét húz-

zák fel s vezetik ki mesterséges uton; egy másik tár-

nában óriási tavat talál a látogató; vize tiszta, mint 

a kristály, s hideg, mint a jeg. Ez a bányászok kútja 



± oldal. 

Állapotaink. 
Csongrád, 1888. szept. 15. 

A vasutmegnyitás alkalkalmából a „Szentesi 

Lappban két ellenkező irányból közölt nyilatkozat, 

illetve referádák mutatják legjobban (Mutatja azt 

minden. Szerk.), hogy Csongrádon nagyon egészség-

telen közéleti és tarsadalmi állapotok uralkodnak. 

Kellene és lehetne is ezen segiteni, mert nem volna 

masra szükség, csak arra, hogy Héti Ferenc és 

Csemegi Antal között varosunk kormányzására nézve 

egyetértés, vagy legalább csak egymásiránti türelem 

jöhetne létre. 

A nép között könnyű volna nálunk egyetértést 

hozni létre; mert itt oly ellentétes érdekek, melyek 

osztályt osztalylyal állítanak szembe, nem forognak 

fenn, hanem fenn forog az egyenetlenség nagy mér-

tékben az íntelligentiaban, tehát azok köreben, kik 

a várost kormányozni vannak hivatva. 

Mig a községi part uralomra nem jutott, addig 

Csemegi és partja nem nyitottak utat Reti és társai 

szerepeltetésének, s most, midőn a községi part 

iranyozza a város dolgait, ez nem nyit tért a le-

szorított párt elemeinek. — S igy ez áldástalan harc 

tart örökké, vagy legalább addig, míg nem találko-

zik Csongrádon egy ember, a ki képes lesz a veze-

tésre hivatott elemek között egyetértést létrehozni. 

Míg ez az idő el nem jön, addig Csongrád közelete 

szintere lesz a legáldastalanabb pártküzdelmeknek. 

Mikor Szivák meg lett választva országos kép-

viselőnek, azt hittük és vártuk, különösen azok, kik 

sem az egyik, sem a másik párt küzdelmeinek aktiv 

részesei nem vagyunk, hogy ez az ember majd 

időt és gondot szentel arra, hogy a város belbekeje 

helyre álljon, egyetértést hoz létre a torzsalkodó in-

telligentiában; de ezt nem tette, sőt a közelebbi vá-

lasztásnál tanusitott magatartásával magát e szép es 

hálás feladatra képtelenné ís tette. — Mivel? azt 

kérdi valaki. Azzal, hogy miután kétségtelen, hogy 

őt 1884-ben Csemegi es Eszes választattak meg s ő 

kezdetben ezek iránti halából igyekezett ís a községi 

pártnak minden törekvését contra parrirozni; de mi-

dőn a községi párt túlsúlya biztos volt előtte, akkor, 

mint a községi part jelöltje lépett fel s mellőzte 

azokat, kik őt eredetileg Csongradra hozták. Ez méltó 

elkeseredést keltett a községi párttal szemben álló 

gazdaosztalynál. — S e miatt az idegenkedés foly-

ton tart Szivákkal szemben, ki ma az elfogulatlanul 

A messze távolban erős kopácsolás hallik: a 
bányászok kopácsolása az. Komor némasagban kö-
vetjük vezetőnket, ki most megáll s oda világit lain-
pajával a sziklafalra, egy vékony, alig 3—4 cm. szé-
lességű érc-érre mutatva: „Ez itt az arany," majd 
egy negyedórai ut utan ismét felhivja figyelmünket: 
„Ez ismét arany ér." 

És ezért a picinyke erecskéért hány ember keze 
izzadt, hány ember szive dobogott, hány ember-ajk 
imádkozott: „Szerencse fel!" Oh, a bányászok elete 
rettenetes élet! Félmeztelenre levetkőzve fúrja, vágja, 
hasitja, robbantja a gránit keménységű köveket sok-
szor heteken keresztül a nélkül, hogy fáradozásat 
siker koronázná, és ha tartalmas ércet talál, a fel-
ügyelő tisztviselők azonnal zacskókba rakva, lepecsé-
telik s a bányanagyi hivatalba szállítják. 

A bányász munkája igazán sysiphusi munka; 
dolgozik éjjel és nappal, évről-évre a drága kincsért, 
s midőn hozzá jutott, egy szemernyi darab eltulaj-
donításáért börtön és elcsapatás var reá. 

A munka télen-nyáron egyaránt foly. Már haj-
nali 3 órakor kongatják a helység nyolc pontján 
felállított érckorongokat, a melynek első hangjaira 
a bányászok, kezi iampácskájukkal kezükben, mint 
megannyi titokzatos lények, kilépnék hajlékaikból s 
folytatjak utjokat tarnájok felé. A munka délig tart. 
Minden bányászt, mielőtt helyét elhagyná, szigorúan 
megvizsgálnak, vajon nem rejtett-e el csak egy pi-
ciny darabocska ércet? És mégis, hány módját ta-
lálják ki a féltett kincs elidegenítésének! Vannak, kik 
apró ércdarabocskákat nyelnek le, s az az egyszeri 
jóllakás egész családot gazdaggá tehet; mások fel-
metszett bőrük alá csempészik a nemes ercet. 

Délután 5 órára járt az idő, midőn a földalatti 
aranyországból ugyanazon uton, melyen bementünk, 
ismét kikocsiztunk. Midőn négy órai hosszú, pokoli 
ut után ismét megláttuk a világító napot, önkényte-
lenül mindannyiónknak ajakara jött: Óh mennyivel 
jobb a szabad ég alatt! 

(Foyltatása következik,) 

»SZENTESI LAP« 

itélő előtt ugy áll Csongrádon, mint aki pártot cse-

rélt. Pedig ő nem szorult erre s nem is volt szük-

ség, hogy ily fordulatot tegyen; mert egyesíthette 

volna, Réti és Csemegi pártot, amihez nem kellett 

volna egyébb, mint igyekezni legyőzni e két pártve-

zérnél az egymás elleni föltétlen gyűlöletet mutató 

ellenségeskedést. 

Nehéz feladat; de hálás és vele Csongrád bi-

zalmát inkább lehetett volna biztosítani. 

Csongrádniegyében, és különösen Szentesen, 

ugy a lapok, mint egyesek, helytelenül ítéltek leg-

több kérdésben Csongrád népe felett. 8 e városnak 

a minden oldalról jövő terhelő ítéletet el kell visel-

nie a pártvezérek hatalmi versengése miatt. Mert 

hatalmi kérdés nálunk a város mai szomorú köz-

állapota, s mert ez csak a vezetést magoknak vin-

dikáló felek egyetértésre vezetése mellett volna meg-

szüntethető, annálfogva itt a legszebb tere volna 

megyénk fő- és alispánjának. Ezeknek kellene Cson-

gradra sokkal több gondot fordítani és helyrcállana 

nálunk a közrend. De nekem ugy tetszik, hogy Cson-

grádnak az a fátuma, hogy mig Csemegi szabta 

az irányt Csongrádon, addig a vármegye részéről 

Csemegínek volt igaza Csongrádon, most Réti adja 

a törvényt, tehát most ő neki van igazsága. Pedig 

a megyének messze fölé kellene emelkedni a mai 

pártviszályunk felett és vezérféríiainknak igyekezni 

kellene oly irányt adni, mely a város kormányzatá-

ban föltétlen biztosítja a befolyást az arra hivatott 

elemek kőzött, tartozzanak ezek követválasztásnál 

bármiféle párthoz. 

Ily irányban azonban fölülről Csongrád városa 

hiába vár bármiféle irányadást. 

Ez itt a baj. Innen van az az elkeseredett és 

igazságtalan harc a kataszteri visszatérítés alapján 

nyert összeg felett is, melyről jövőre fogok irni. 

D. -L 

— A közös hadügyminisz ter és az 
országos iparos-szövetség. Odafönt, a kö-

zös hadügyminisztériumban is tudomást vettek a 

magyar iparos-ág azon mozgalmáról, mely a közös 

hadseregbeli szállítások aránylagos részének a ma-

gyar ipar részére leendő megszerzésére irányul. Ugy 

látszik, a közös hadügyininíster figyelemmel kisérte 

a Szegeden megtartott iparos kongresszus lefolyá-

sát és annak határozatait. Erre vall a hadügyminis-

ternek azon levele, melyet az iparos értekezlet után 

küldött az orsz. iparos szövetség végrehajtó bizott-

ságának elnökéhez, Bakay Nándorhoz. A f. hó 13-iká-

ról keltezett leiratban a miniszter ismétli a már szó-
val tett igéretét, hogy biztos szállítási garancia mel-
lett hajlandó a magyar iparnak juttatni a közös had-
sereg szükségleteinek szállításából, de figyelmezteti a 
mozgalom vezetőit. hogy ne vágjanak a kormányható-
sági intézkedések elé az iparosok kérelmével. Hát ez 

elég érthető. Annyit jelent ez, hogy méltányolja a 

miniszter ur a magyar iparosok kérését, hanem ma-

radjanak nyugton, mig ő adni fog. Szóval: várjanak 

tovább. No, ha addig várnak az iparosok, mig a 

a közös hadügyminiszter kérés nélkül adni fog a 

szállításokból a magyar iparnak, akkor ugyan vár-

hatnak. A puszta ígéretből eleget kaptak már az 

iparosok. Ideje volna, hogy a munkából is adják ki 

végre a magyar iparnak az őt megillető részt. Ki-

kombinálható ennek a hadügyminiszteri leiratnak a 

háttere. A közös hadügyminiszter, midőn a szóbeli 

ígéretet tette, valószínűleg nem hitte még, hogy a 

magyar iparosok olyan egyöntetű nagy akció kifej-

tésére lesznek képesek, mint ahogy szervezkedtek. 

Most azonban, hogy látja, miszerint a magyar ipa-

ros-osztály nemcsak versenyképes, hanem hatalmas 

anyagi garanciát is tud nyújtani a szállítások elvál-

lalására, jónak látja figyelmeztetni az intézőket, hogy 

várjanak a lépések megtételével. A magvar iparo-

sok azonban nem fognak megállapodni a félúton. 

Mint értesülünk, az iparos szövetség végrehajtó bi-

zottsága az orsz. iparos értekezlet határozatait az 

elfogadott alapszabályok kapcsán eredetiben és né-

met fordításban fölterjeszti a közöshadügyminiszter-

hez azzal, hogy az országos iparos szövetség a fel-

sőbb biztató igéret folytán szervezkedését és akció-

ját azon reménynyel folytatja, hogy a magyar ipa-

rosok jogos kérelme teljesítve lesz. 
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Helyi és megyei hirek. 
— N a g y műszaki szemle. A porgányi 

zsilipet, mint ezt lapunk mult számában Huk, a 
mérnök-építészeti egylet tagjai több kitűnő állami 
mérnökkel együtt, f. hó 16-án megtekintették. Az 
ország mondhatni legjelesebb szakférfiai vették ez 
alkalommal vizsgálat alá a beteg zsilipet, s bár a 
zsilip eddig sikerrel állja a viznyomási próbát, ál-
landó egészséget azonban egy orvos sem mer neki 
igérni. Különben e nagy műszaki szemlére lapunk 
jövő számában vissza fogunk térni. 

— A szentesi izr. i f jnság f. hó :29-én 
a nagyvendégtő termeiben, az izr. nőegylet javára 
táncvigahnat rendez A meghívók a héten küldetnek 
szét; akik tévedésből nem kapnának, de arra igényt 
tartanak, forduljanak Lendvai Vilmos biz elnökhöz. 
— Mint értesülünk, Lehota Kis Bandi ez alkalom-
mal fogja bemutatni saját szerzeményű „Heruiina"-
csárdását. 

— A Csongrád-sövényházi á r m e n -
tesitő társu la t kölcsöne. A csongrád-sövénv-
házi uj ármentesitő társulat serényen hozzálátott 
feladata teljesítéséhez. Alig hogy megalakult, már a 
szükséges kölcsönről is gondoskodott. Kállav Albert 
kormánybiztos a napokban kötötte meg a hazai első 
takarékpénztárral a kölcsön-ügyletet. mely szerint 
a nevezett intézet másfél milliós kölcsönt adott a 
társaságnak ötven évi 58 százalékos törlesztésre. A 
kormánybiztos közjegyzőileg hitelesített kész adóssági 
okmányt vitt föl Budapestre és Baross közlekedési 
minister által megerősíttetvén a kötvényt, még aznap 
fölvette a másfél millió forintot és az összeget 
nyomban el ís helyezte 4Vos folyó számlára az 
első hazai takarékpénztárnál, honnét a szükséghez 
képest fognak megfelelő összegek kivétetni. (Erre a 
másfél millióra fájt azoknak a foga, akik a félegyhaza-
szegedi vonatot ki akarták rabolni.) 

— K ö v e t v á l a s z t ó k . A szentesi követvá-
laszlók 1889. évre szóló névjegyzéke a városi tanács 
által közszemlére volt kitéve, miután azonban az el-
len semmi észrevétel nem volt beadva, a központi 
választmány f. hó 17-én tartott ülésében azt az 1889. 
évre állandó névjegyzéknek kimondá. Ezen névjegy-
zék szerint Szentesnek 1889-ik évre 2070 követvá-
lasztója van. 

— A s z ü r e t városunk szőlőhegyein f. hó 
17-én vette kezdetét. Ily korán mostanában nem 
volt Szentesen szüret; de a folyton tartó száraz, 
meleg időben a szőlő teljesen megért, sőt azt mond-
hatjuk, hogy jobb bort alig szűrtek valaha Szente-
sen, mint ezen évben. 

• — A szentesi pusztai tani tók f. hó 
16-án d. e. 10 órakor a polgári leányiskola helyisé-
gében tartották szokásos őszi értekezletüket. Az ér-
tekezleten Zoó János, a községi tanitók iskolaszéki 
képviselője elnökölt. Megállapittatott, hogy az összes 
tanyai iskolákban az előadások október l-én kezdőd-
nek, a beiratások pedig szeptember hó három utolsó 
napján fognak eszközöltetni. Felmerült azon kérdés, 
hogy nem volna-e célszerű az előadásokat szeptem-
ber közepén megkezdeni? de figyelembe vétetett, 
hogy a tanyai lakosok legtöbbje szeptember utolján 
vándorol egyik helyről a másikra, nemkülönben a 
gazdaközönség is ez időben használja fel segítségül 
gyermekeit leginkább, — a fenti határozat fogadta-
tott el. Hogy az összes pusztai iskolákban az egyön-
tetűség meg legyen, s hogy az egyik iskolából a má-
sikba átmenő tanuló ugyanazon tankönyveket hasz-
nálhassa, határozatba ment, hogy a legújabban meg-
jelent s a helyi viszonyoknak megfelelő, közös meg-
birálás folytán megállapított egy és ugyanazon tan-
könyveket fogja használni minden pusztai iskola. A 
tankönyvek megválasztása és bírálatával Molnár Já-
nos és Paksy János tanítók bízattak meg, akik el-
járásuk eredményét a szegedi nagygyűlést megelőző 
napon d. e. 10 órakor tartandó értekezleten fogják 
kartársaiknak bemutatni. 

— Sok dolga akadt a lefolyt héten a 
helvbeli mértékhitelesítő hivatalnak. A bőnek Ígér-
kező szüret következtében ugyanis nagy volt a kelete 
a hordóknak s a városi sóház melletti kútból majd-
nem kifogyott a viz, annyira húzták egész napon 
keresztül. A hordók előbb a vizkeresztségen mennek 
át, hogy aztán a tüzpróbát is kiállják. Csak aztán 
mennél tüzesebb legyen az uj bor, melynek befoga-
dására szánvák! 

— Szent Kleofás , m i l y e n karaván! 
A vásárból kiűzött Faraó ivadék, körülbelől 50 kisebb-
nagyobb darab, 14 kocsival, útját vasárnap reggel 
Nagv-Királyság felé vette, útközben — figyelmen kí-
vül hagyva a hatodik parancsolatot — neki estek a 
vásár miatt őrizetlen maradt kukoricáknak, s mint a 
sáskáknak, nyomuk mindenütt meglátszik. Ezenkívül 
több tanyából vittek el fekete tyúkot tollastól. Jól 
teszik, ha a rendőrség oly hidegen fogadja őket, fá-
radt utasokat, s nem zárja kebelére legalább a vásár 
tartamáig, a honnan a gazdaközönség hazamenve, 
kinyújtott karral várná. 

Tüz szunyogfüstölésböl . Fábián-Se-
bestyénben a Németh-testvérek tanyája a szúnyog-
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füstölés áldozata lett. Ugyanis f. hó 15-én d. e. 11 
órakor a kanász gyerek egyedül maradt a tanyában, 
s hogv unalmát elűzze, elhatározta, hogy az istállót a 
reá es a lovakra nézve egyaránt kellemetlen szúnyo-
goktól végkép megszabadítja. Ezen nemes szándékát 
keresztül viendő, az istálló közepén hatalmas tüzet 
rakott. A szúnyogok n»ni véve tréfára a dolgot, 
megugrottak, ellenben a szikra a padlásolatlan istálló 
fedelében tüzet fogott, s pillanat alatt lángokban ál-
lott. Schváb Gyula derék ispánja látva szomszédjá-
nak veszélyes helyzetét, az összes cselédséggel és 
fecskendőkkel a tűzhöz sietett s a lakházat és ólat 
sikerült is megmenteni. A kár kerülbelől 300 frt. A 
mint értesültünk, a leégett épület biztosítva volt. 

— Házfe l törés i kiserlet. A házfeltörő 
kompánia ismét életjelt adott magáról, ezúttal azon-
ban felsültek a tisztelt urak, mert — nem ugyan a 
rendőrök által, akik abban a bizonyos órában a 
városnak tudj' Isten melyik „rabló-mentes* pontján 
busultak, — észrevétettek, s elpárologtak. A betörők, 
akiket előbb-utóbb azok fognak megcsípni, akikhez 
látogatóba mennek, — f. hó 16-án éjjel Ruzs-Mol-
nár István házának csöndes nyugodalmát háborgat-
ták, az épületnek utcára néző ablakát feszegetve, 
azonban a bennlévők által észrevétettek s megugrottak. 

— S z í n é s z e i n k a mai napon < -ongrádra 
távoznak városunkból. 

— Titkos rendőrség. Városunkban a most 
megtartott őszi vásárban szerepeltek először sikere-
sen. A főkapitány ugyanis néhány ügyesebb Andrást 
„cibíl * -be öltöztetett, hogy jobban szemmel tartathassa 
a rendőri ruhák szinét nem kedvelő zsebmetszőket, 
kik ezúttal rendkívül nagy számban vettek részt az 
üzletben. Négyet sikerült igy közülök „munka közben* 
elcsípni. 

— A vásárból. A „szegény legények," a 
kiknek kenyere a lopás, több helyen „dogoztak.* 
így Dósai Gábor mézesbábos kárára el optak egy 
sátorponyvát, egy másikból pedig egy jó darabot le-
vágtak. — A gazdasági eszközöket árult olahoktól 
pedig f. hó 10-án éijel öt lovat loplak el. Az ello-
pott lovak közül hármat megtaláltak, kettőnek azon-
ban hűlt helye van. 

— Újoncok bevonulása. Az ötödik hon-
véd gyalog féldandár újoncai az idén nem október 
1-én, hanem október 5-en tartoznak bevonulni. így 
szól a parancs, mely violaszín pecsét alatt érkezett. 

— Uj zenekar. Suszter Adám, az orosházi 
első zenekarnak volt prímása, jól szervezett zeneka-
rával S/.üágyi Imre vendéglős felhívására. Szentesre 
költözött; ajánlja magát balak és lakadalniaknáli 
közreműködésre. Továbbá Szilágyi Imre udvarkert 
helyiségében minden este 8 órától játszik. 

— Mennyit fogy a nap szeptember-
ben? A nap september 1-én 5 óra 20 perckor kelt, s 
(') óra 39 perckor nyugodott le, tehát a nap hossza 
volt 13 óra lí) perc; — szeptember 30-án 6 órakor 
kel. 5 óra 39 perckor nyugszik s igy a nap hossza 
11 óra 39 perc. Az összes rövidülés 1 óra 40 perc. 
Szeptember :2:2-én, azaz szombaton van az őszi éjnap-
egyenlőség, vagyis a csillagászati ősz kezdete. 

> SZENTES I LAP« 

kasszának eddig semmi nyoma, nyomozzák ugyan a i 
tetteseket, de — mint nálunk divat — eredménytelenül. 

— T e m p l o m s z e n t e l é s . A tisza-kürti ev. 
reform, egyház újonnan épült templomának ünnepé-
lyes felszentelése f. hó 23-an tartatik meg. 

— Megszégyenített magyar nemes. 
Szolnokról írják f. hó 14-éröl: Károly Lajos főherceg és neje 
Mária Terézia főhercegnő szept. 14-en utaztak át városunkon 
Erdélybe. A fő he rezeg Szolnokon is kiszállt, hogy megte-
kintse a vörös-kereszt-egylet fiókjának barakkjait. A főherce-
get itt id. szolnoki Scheftsik István akarván üdvözölni, néme-
tül („Evviger Holieit*) szólitotta meg, a főherceg azonban hir-; 
telen közbevágott, hogy: „csak beszéljen magyarul, értek én 
igy is.* S id. szolnoki Scheftsik István, Szolnok városanak 
huzamosb ideig volt polgármestere, akit csak nem régen tün-
tetettt ki a király a „magyar nemesség" adományozásával, 
folytatta beszédjét — magyarul. Szegeny magyar nemes! 

Hirek a szomszédból. 
— E g y p a p . a k i n e m k e l l . Ezen a cí-

men emlékeztünk meg egyik korábbi számunkban 
arról, hogy Kunszentmárton város képviselő-testü-
lete, az egri érsek által kunszentmártoni plébánossá 
kinevezett Dósa József útiköltségeinek kifizetését 
megtagadta. Mint lapunk tudósítója velünk közli, 
Dósa plébános a városi képviselőtestületi közgyűlés-
nek egyhangú határozatát, a melyben az általa kért 
útiköltség megtérítése megtagadtatott, megfelebbezte 
a megyéhez, ezenkívül megfelebbezte a képviselő-tes-
tület azon egyhangú határozatát is, melyben őt és 
az érseket jegyzőkönyvileg értesítik, hogy Kunszent-
mártonban plébánosnak el nem ismerik, ergo : nem 
kell, mehet! A képviselő-testület az egri érsektől ed-
dig nem kapott választ. Egerbe számos kocsin asszo-
nyok mentek fel küldöttségileg kérni az egri érseket, 
hogy vonja vissza Dósa kineveztetését. A ksztmártoní 
népnek Dósa iránti idegenkedésében az a különös, 
hogy Dósa kunszentmártoni s jeles pap hírében áll; 
de hát régi közmondás: nemo próféta in sua patria. 

— Megrabolt község. Szelevényről írja 
ottani levelezőnk: Folyó hó 12-én virradóra furcsa 
meglepetésre ébredtek a „tanácsbéliek.44 Hült helyét 
találták ugyanis a községi pénzszekrénynek, s vele 
együtt 826 frt 40 kr. készpénz és egy 1000 frtos köt-
vénynek. — A tettesek a három és fél métermázsás 
Wertheim-szekrényt ugy emelték el, hogy a község-
háza falát, Csúcs János köröspartí házának kertjéből, 
mintegy egy méter átmérőben kiásták. — A község-
házában lakik a jegyző és ott szokott hálni a kisbíró; 
ezen éjszakán azonban sem a jegyző, sem a kisbíró 
nem voltak otthon. A jegyzőné egy leánycseléddel 
este 11 óráig fenn volt, 10 órakor zuhanást hallot-
tak (valószínűleg ekkor buktatták ki a Wertheim-
szekrényt), s ki is néztek az udvarra; de nem lattak 
semmit, reggel azonban arra a szomorú hírre ébred-
tek, hogy oda a község pénztára! A rablóknak és 

Hazánk és a főváros. 
— Október hatodikát, a tizenhárom vér-

tanú kivégeztetésének 39-ik évfordulóját, az idén is 
hazafias kegyelettel fogja megünnepelni Arad varos 
közönsége. Az ünnepély rendezése végett vasárnap 
délután, dr. Barabás Bela honvédegyleti jegyző fel-
hívására, bizottság alakult. 

— Felfüggesztett megyei főjegyző. 
Pozsony vármegye közigazgatasi bizottsága, Masáth 
Antal megyei főjegyzőt állásától felfüggesztette s el-
leneben a vizsgalat megindítását mondta ki. A fő-
jegyző ellen Eszterházy István gróf, elnöklő főispán, 
Masáthnak állásához nem illő, botrányos magavise-
lete miatt emelt vadat. 

— Kossuth Lajoshoz. Egy telkes eszter-
gomi asszony pikkelyniunkaval kihimezte a Kossuth 
miatyankot s elkésve bar, de névnapja emlékére mégis 
elkülte Kossuth Lajosnak Turinba. A kegyeletes munka 
szövege szórul-szóra a következő: „Mi atyánk, vezé-
rünk, ki lakol Turinba, — dicsőíttessek a te neved 
és jöjjön el a te országod: a szabadság napja; legyen 
meg a te akaratod; vivassék ki mielőbb hazánk füg-
getlensége, miképen 1848-ban, ugy mostan is; add 
meg csüggedő szivünknek a reményt, hogy ez bekö-
vetkezik és ne hagyj bennünket a nemet rabigája 
alatt, de szabadíts meg a rabságtói, mert tied a 
magyar nép szeretete, vonzalma, most és mindörökké. 
Ámen." 

— Széttépte a medve. Máramarosszigetröl Ír-
ják e hó 7-eről, hogy egy mesterlegény, az ugyuevezett „Bércé-
ről lejövet, Kemete község felé tartott, midőn észreveszi, hogy 
utjaban egy hatalmas bika terül el s rajta egy, még hatalma-
sabb medve dőzsöl. A visszataszitó látványtól nem ijedt meg, 
sőt vándorbotjával rátámadt a medvére. Ez azonban egyet mor-
dult, ott hagyta a bikát s egy pofoncsapással lesujtottta a 
vándorlegényt, kinek aztán csak veret sziyta ki, holttestet pedig 
érintetlenül hagyta. Ugy talaltak meg másnap az emberek. 

— Simor és a magyar ipar. Esztergom-
ból irják: „A prímási palotaban levő összes kály-
hakat osztrák iparostól szerezték be és ugyancsak 
osztrák iparossal végeztetik a javításokat is. Az ide 
hozott osztrák fazekasok hetekig itt csatangolnak és 
azt a munkát, a mit akármelyik esztergomi fazekas-
inas elvégezne, osztrák „művész44 fazekasok végzik, 
a kik húszszorta magasabb árért és sokkal rosszab-
bul dolgoznak, mint az itteni iparosok.44 

— Miskolci borkiál l í tás és borvásár. 
Miskolcról irják lapunknak, hogy a miskolci bor-
kiállítást és bor vásárt e hó 22-én fogjak ünnepélye-
sesen megnyitni. A kiállítás védnökségét Koburg 
Fülöp herceg fogadta el, kit Matlekovics Sándor 
áilamtitkár fog helyettesíteni. 

— Megölte egy szeg. A temesmegyei 
Aranyág község körjegyzőjének, Lang Károlynak neje 
a mult héten temetésen vett részt es a balkeze ujját 
a sírkeresztből kiálló szegen megsértette. A jelenték-
telen sebet eleinte nem vette figyelembe, másnap 
azonban az egész karja földagadt. Az orvos vérmer-
gezést konstatált és szükségesnek találta a kar le-
vágását. De ez sem volt képes megmenteni a sze-
rencsétlen asszonyt, ki pár nap múlva belehalt a 
vérmérgezésbe. 

Külföld. 
— Amerikai kivégzések. A mult héten 

Luneville-ben két gyikost akartak kivégezni. A bitót 
a Missouri-folyam partján állították föl. Közvetlenül 
a viz mellett. Az egyik elitéltnek a hóhér már nya-
kába vetette a hurkot és meg is rántotta a kötelet, 
De a kötél gyenge volt, elszakadt s az elitélt lezuhant 
a folyamba. A hideg vízben csakhamar magához tért 
s biztos kezekkel hasítva a habokat, kiúszott a túlsó 
partra, onnan gúnyosan üdvözölte a túlparton levőket 
és odább alít. Mikor a második elitélt a bitó alá lé-
pett, fogvacogva suttogta a hóhér fülébe: „Az istenre 
kérem, válasszon számomra erősebb kötelet, mert én 
nem tudok úszni.44 

— Tetszhalott . Borzasztó halálnak nézett elébe 
Uj-Filadelfiában (Ohio államban) Trazel Emma 18 éves leány. 
Hirtelen beteg lett s a rögtön előhívott orvos halottnak nyilvá-
nította, mire koporsóba tették. Temetése előtti nap estéjén a 
jelenlévők nagy bámulatára a leány felült s elbeszélte, hogy az 
egesz idő alatt tudomással birt arról, a mi körülötte történt, 
de sem mozdulni, sem hangot adni nem tudott, oly görcs fogta 
el. 36 óráig volt a szegény leány ily helyzetben. 

3. oldal. 

— A lélekpiac. Konstantinápolyból bár nem 
ismeretlen, de minden részletében borzasztó viszaélésről irnak 
egyik fővárosi lapnak. Majdnem minden héten érkezik oda Vár-
nán át egy szállítmány osztrák, főleg galiciai származású leány 
(van köztük magyar is.) Ezeket kedvező szolgálat, sőt házasság 
Ígéretével csábították el s csak későn veszik észre, hogy gaz 
keritök kezébe kerültek. A rendes gőzhajóállomásokat figyelem-
mel kiséri ugyan az osztrák-magyar konzulátus, de a leány-
szállitóknak van eszük, hogy a Boszporusban a nem rendes 
gőzhajóállomáson kössenek ki velük, a honnan Bujukderén át 
szárazföldön viszik Konstantinápolyim a szegény áldozatokat. Itt 
aztán már senki sem törődik velük. Nem is tudják, mi lesz 
belőlük. Konstantinápolyban külön börze van, az úgynevezett 
kaszinó, a hol e leányokat árulják, hogy a nagyobb keleti vá-
rosokba vigyék. Egynek ára 30-50 török font (360—600 frt) 
közt váltakozik, „finomabb áruért" azonban török fontot 
is megadnak darabonkint, inig a kisebb érléküeket olcsón Szmir-
nába, Alexandriába, Kairóba szállítják. A megrendelések ártat-
lan értelmű táviratok utján történnek, melyekben megbízatást 
adnak a galiciai ügynököknek. A léprecsalt leányok csak Kon-
stantinápolyban tudják meg, mi a sorsuk. Ha akaratoskodnak, 
becsukással, koplaltatással, testi fenyitekkel és erőszak alkal-
mazásával puhítják meg őket. A házakat, a hová beszállásolják 
okét, csak az úgynevezett „mamák" felügyelete alatt hagyhatják 
el. E mellett még azzal fenyegetik őket, hogy ha szökni próbál-
nak, bezárják őket egy törők tébölydába. Hogy egészen hatal-
mukba kerítsék, annyi adóssággal terhelik őket, hogy sohasem 
keverednek ki belőle. Így aztán átadják más ügynököknek, a 
kik megveszik őket s más városba szállítják. 

E g y min ta in téze t . 
Bátorság a kezdeményezésben és körültekintés a kivitel-

ben, liberalitás a kellő időben s takarékosság a kellő helyen; 
ezek együtt eredményeznek egy igazán nagy üzletet. Ha va-
laha jogosult volt intézet igényt tartani ez elnevezésre, úgy az 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, melynek a f. év I. felé-
ről szóló nyereménykimutatása előttünk fekszik. Ezen minta-
intézet, tudvalevőleg a legkeresettebb minta uj alapitások szá-
mára a bankügy terén nemcsak a vidéken, hanem >zt. István 
birodalmának határain is túl. messze a Bosporus partjáig. F. évi 
junius hó végén i45.931áá frt. nyereség felett rendelkezett, a 
mi a részvénytőke 1525 '„-ának felel meg, pro rata temporis. E 
mellett megjegyzendő, hogy ezen impozáns eredményben sem 
a közúti vaspálya prioritásának kibocsátásából és eladásából 
elég nyereség, sem a korábbi évekből átvett úgynevezett csen-
des tartalékok nem foglaltatnak benne hanem az elért haszon 
pusztán üzleti, a normális üzletből folyó és az állandó üzlet 
folyton emelkedő fejlődésén, a számban és minőségben foly-
ton növekvő klientélán alapul: hogy továbbá a II. félév még 
kedvezőbben indult s még kedvezőbb üzleteredményt igér, mint 
az első. Hasonló elveket uralkodtat Láncy Leo. ezen mintain-
tézet zseniális vezetője, azon intézeteknél is, melyek a keres-
kedelmi bank aegise alatt az ő teremtő kezdeményezésének 
köszönik alapittatásukat, és a notorius kajánság kifolyása az, 
ha ugyan nem egy még megvetendöbb érzésé, ha például, mint 
a napokban történt, egy bécsi pénzügyi lap részéről, a nemzet-
közi waggonkölcsönző társulatnak nyíltan kifejezett azon szán-
déka, hogy magát és különösen kocsikészlet-leirási számláját a 
jelenleg alacsony árfolyamon jegyzett sajátrészvényeinek vissza-
vásárlása álal erősiti, rejtett célzásokkal gyanusittatik. A nem-
zetközi waggonkölcsönző-társulat azon szerencsének örvend, 
hogy Láncy Leó egyik tagja az igazgatótanácsának, a mi a 
társulatra nézve bizonynyal nagy előny; ezen előnyt a társulat 
ellen kijátszani akarni, mint ezt a bécsi lap titokzatos allusió-
ival teszi, egyszerűen absurdum. Mikor kelljen valamely válla-
latot concentratio által erősiteni, ha nem akkor, mikor ez no-
torius haszonnal történhetik? („P. Corr.*) 

Apróságok. 
Házassági bizonyitvány. 
Biró (a panaszos nőhöz:) Saját állítása szerint, 

kegyed 8 évig együtt élt a báró úrral. Nemde azt 
akarja ezzel mondani, hogy 8 év óta házasok ? 

— Igen, szolgálatjára! 
— Van házassági bizonyítéka? 
— Oh igen, — két leány és egy fiu gyermekem! 

* 

Piszkos orr. 
Egy előnyösen ismert íialal mágnásunk nőül 

kérte egy gazdag bécsi bankár leányát. 
— Semmi kifogásom, kedves gróf. — mond a 

bankár. — Én leányomnak 2000 frt évi járulékot 
biztositok, halálom után pedig fél milliónyi vagyon 
örökösévé leend. De szabad tudnom, mennyi jöve-
delme van önnek? 

— 4000 frt. 
— Hova gondol? — szól megütődve a ban-

kár, hisz annyi leányomnak szebkendőpénzül is kevés! 

— Bocsánat, — válaszolt szárazon a gróf — 
nem tudtam, hogy leányának oly piszkos orrocs-
kája van! „, 

Félreértés. 
Grófnő: És vannak önnek rokonai? 
Ur: Igenis grófnő, Moson- és Sopronmegyében. 
Grófnő: Ah, oh! Mosóné Sopronrnegyében?! 

Bizonyítvány. 
Két poroszlót kiküldtek, hogy egy csalót fog-

janak el, ez azonban ablakából látta őket közeledni. 
Bezárta tehát ajtaját s ablakából szidalmakkal hal-
mozta el a poroszlókat, kik erről a következő írás-
beli jelentést szerkesztették: 

— „N. N. ablakából szidalmazott bennünket 
és azt mondá: semmirekellők, gazemberek és sza-
marak vagyunk, mit is ezennel és az igazsághoz 
hiven igazolunk." * 

A rendőrségnél. 
Kapitány (a csavargóhoz:) Hogy hívják? 
Csavargó: Bátorkodom magamat bemutatni: 

Madzag András vagyok. S nekem kihez van sze-
rencsém? 
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BECEflY-CSAfcNOK. 

A létra fokain. 
— Francia regény 

— Ez tizenkét gyertya volna. 

kisasszony; nem, Léontine, az nem érdemes, majd létből. 

Pichot asszony, a nők legjobbika, ki vidéken 

növekedett a takarékosság elvei szerinl, szívesen adta 

idejét, fáradságát, barátságát, de nem adott soha , 

W garasl. „ „,,„ „ „ , ,„,, ^ h a » » J ^ S M ^ ^ „ y i M a l i k . 

4-ik közi. szűkre szabott ifjúkon eleteben bevett szokás, mely- V e Z e
É ; 7 f Í 7 e t á s ^00 írt havi előleges rés/Ie-

na, - feleié P i c h o t ben nem lehet egy fillért sem levonni a szükség- ^ ^ & ^ j ö v e d e , e m n e k a z a l a p s z a . 

PÁLYÁZAT. 
A szentesi t a k a r ékpén z t á r n á l 

edett főkönyv-

Később Pichot Jeromos felesége lett, ki éppen 

oly jó szivü ember volt, mint ő ; nem ismerkedett 

meg sohasem a lélek azon örömével, melyet az adás 

bályok szerinti százaléka. 

K í v á n t a t i k : 

1 Feddhetlen jellem, kitartó munkasze-

érzete szerez meg, midőn két kézzel szórjuk adomá- retet. 

nyainkat, hogy mások is osztozzanak örömünkken. I 2. A kereskedelmi kettős könyvvitelben 

Örömei családja körében érték őt, minden elméletileg és gyakorlatilag teljes jártasság s 

bizarr nyílvánulás nyélkül, mely husz garassal fizet- ezek okmányolása. 

3. Születési, egészségi és eddigi hivata-

loskodást igazoló bizonyitványok. 

4. Az üzleti levelezésben teljes jártasság. 

5. Óvadékul az évi fizetés kétszerese té-

nyérték volna, talan feladták volna elkövetőjét a endő le készpénzben, értékpapírokban, vagy 
. , , • 11 L- X l í n l 

teti meg velünk a tíz filléres ibolya bokrétát, ha a 

virágárusnő lábai el vannak fagyva, vagy ha a mel-

lette álló kis gyermeke sirva fogja kötényét. Ha 

Pichot ur vagy asszonyság ily balgaságról tudomást 

kisegítjük magunkat a lámpával; aztán nem kell 

port hinteni a világ szemébe, legkevésbbé pedig a 

vőlegényébe, aki könnyen azt hihetné, hogy szeretjük 

a tékozlást, pedig ez ártalmas a fiatal leánynak. 

— Ah! ezzel szépen csalódnék! — mondá na.vul 

Leontine, — ha valaha láttam takarékos házat . . . . 

Különben, ahogy tetszik, kisasszony; én visszamegyek 

a konyhába. Jól tenné, ha az öltözködéshez látna, 

mert már őt óra . . . . 

A mondat vége a sült vaj pattogásában veszett 

el, mely a nyilt konyhaajtón behallatszott. Adéline 

késedelem nélkül követte a szolgáló tanácsát és el-

zárkózott szobájába, hogy kénye-kedve szerint öltöz-

ködjék. 

Csúnya kis szoba volt és — tudj' isten, — a 

íiatal leány még sem vágyódott el belőle. Szük, ho- j »ak adjon valamit, azonban a mi anyjánál rend-

mályos, mint valamennyi másodemeleti udvari szoba szeretet és takarékosság volt a legszélső határokig 

szokott lenni a népes városrészekben, függöny nél- feszítve, az nála csupán a személyes ösztön kifolya-

küli agygyal, mely akácfából készült s melyben az saként jelentkezett: inkább szeretett magának sze-

összes bútorzat száz frankért kapható; egy öltözködő j rezni és megtartani mindent, mintsem másoknak 

asztal, igénytelen bútordarab, melynél az e m b e r adni. Ezen érzés természetes volt, azonban nem igen lalni, és erről kérvényében nyilatkozni köteles, 

kezeit sem moshatja meg a n é l k ü l , h o g y m a g á t ö s s z e keltik fel a rokonszenvet sem azokban kik gyakorol- Allásábani véglegesítés,^ az igazgatóság ajáil-

ne piszkolná, és ennek szélíiókjaiba alig fér e gyéb : ják, s e m azokban, kik e tulajdonságot felismerik. 

Nem is képzelhető, mily fontos a gyermekeket 

arra tanítani, hogy ajándékozza el azt, amije van. 

rendőrségnek, mint őrültet, ki a Gharentoni bolond-

házból menekült. 

ingatlan vagyon biztositéka által. 

6. A magyar nyelvnek tökéletes bírása 

Adeline sem érezte szükségét annak, hogy mások- és a német nyelvbeni jártasság.^ 

A pályázati kérvények f . é v i o k t . h ó 

1-ső n a p j á i g bezárólag a szentesi takarék-

pénztár igazgatóságához — a fenti kívánal-

mak kimutatásával — nyújtandók be. 

A megválasztott állását mielőbb elfog-

néhány zsebkendőnél; egy rozzant asztal, melynek 

szálkái már kikoptak a hosszas hasznalat után; a 

kályhán egy tükör, oly messze az ablaktól, hogy E z P n szívbeli nevelésnek már a bölcsőnél kell kez-

lata folytán, a közelebbi közgyűlés által történik. 

Szentesen, 1888. szept. 10. 

Az i gazga tóság . 2—3 

délben sem látja meg benne az ember magát. 

Ez volt a fészek, hol Adeline álmai szárnyal 

dődnie. Egy-egy mosoly, egy bátorító szó által kísérve, 

melyet ő nem ért meg. de melynek zenéje szivét 
Két bolthelyiség 

tak első gyónása óta. Vájjon elég szépnek találta-e meghatja; néhány hónapos gyermek is megtanulja kiadandó az ú j o n n a n epult Haris-fele ház 
ezen csúf szobát, midőn két évi távollét utan, mely odaadni azt, mit kezében tart; meg lehet őt tanítani b a n ; tudakozódni lehet a görög udvarban 

időt a nevelőintézetben töltött, abba visszatért? Az arra, hogy ha elfogadják, ne bánkódjék felette, hogy 

intézetben, mely Párison kívül volt, s mely mintegy szívesen lássa, ha kedvelt tárgy eltűnik s néhány 

számkivetés volt reá nézve, megtanulta, hogy sok perc múlva újra elékerül; ilyenkor szeret adni, 

jutalmát találva az elfogadó mosolyában és később 

fitogtatás, utógondolat nélkü' bőkezű lesz, mert soha-

sem tudott máskép cselekedni. 

Adeline ugy gondolkozott, hogy adni nagy 

kár, ha csak ő nem volt az, ki kapott ; mindaz, amit 

atyja és anyja adott néki, szép személyének csinosí-

tására ment föl, Pichot asszonyság helyeslésével, ki 

ugyan jobb szerette volna, ha leánya kevesebb gon-

dot fordít a női piperecikkekre, de ezen korban oly 23 — 888. kgy. sz 

természetesen áll a kacérság és leánya olyan csinos, 

ember van a világon, kik szüleiknél gazdagabbak, 

és hogy a nő életének célja a jó házasság. 

Igen; ezen percben, midőn a hálóteremből, 

mely kaszárnya szomoruságu volt egy sorban álló 

ágyaival, többé kevésbé szennyes takakaróikkal, 

melyek egy cseppet sem palástoltak el a kopott 

matracok ráncait, a közös agyagtányérok, a viasz-

kos vászonnal bevont faasztalok, a homályos és a 

gyakori söprés dacára piszkos iskolatermek után, 

Pichot ur és asszonyság lakásának belseje valósagos 

Győri Józsefnél, vagy Juhász János városi 

nyilvántartó urnái. i—3 

Bérbeadandó ház. 
A B u z á s - f é l e I. t. 9. számú ház több 

évekre azonnal bérdeadandó, esetleg örök áron 

azonnal eladandó. A feltételek iránt értekez-

hetni K. Szabó Bálintné tulajdonossal II. t. 

11. szám alatt. 2— 

paradicsom gyanánt tűnt fel leányuk szemében, piperecikkei oly Ízlésesek voltak, hogy a gyengéd 

Csendes extázisában, mely álmatlanul reggelig tar- anya soha egy szó szemrehányást nem tett neki. 

tott, Adeline bámulta a szörnyű csúf falszőnyegek 

rajzait, szekrényének fiókjait, vászon iró-niappáját, 

melyet atyja asztalára tett. Mindezek örömmel es 

büszkeséggel töltötték el Adélinét. 

Azonban a kiábrándulás nem sokáig váratott 

magára. Néhány barátnő latogatasa csakhamar felnyi-

tottak Adeline szemeit. 

(Folytatása következik.) 

Uj-bor eladás. 

Hirdetmény. 
Kistelek község képviselő testületének 

23—888. szám alatt hozott határozatával 

kéményseprői állás 
rendszeresittetett, minélfogva felhivatnak mind-

azok, kik ezen, 250 frt éves fizetéssel javadal-

mazott állást elnyerni óhajtják, hogy képesí-

tésűket igazoló, okmányokkal felszerelt kérvé-

nyeiket folyó 1 8 8 8 . ó v s z e p t e m b e r h ó 

3 0 - i k n a p j á i g alólirott elöljáróságnál any-

A csongrádi határban fekvő E r z s é b e t i 

szőlők Tisza felőli oldalán levő, általam 

1880-ík évben alapított m in tasző lő ez évi 
Társnői sem voltak egyebek egyszerű polgár- terméséből 

leányoknál, de a legszerényebb életbe is vegyülhet ]QQ h e k t o l i t e r Ul-bOrt i l l e t ő l e g mUS tO t nyival is inkább nyújtsák be, mivel a később 
bizonvos elesrantia. Az aervat kretonnal éooen olv J ' o érkező kérvények figyelembe vétetni nem 

eladok, kisebb vagy nagyobb mennyiségben 

is. Úgyszintén nagy mennyiségű, legkitűnőbb 

fajú állani való l u g a s s z ő l ő t is adok el, 

kisebb, vagy nagyobb mennyiségben. 

Szüreti idény alatt és most kint a sző-

lőben van állandó lakásom, mely Csongrád 

bizonyos elegantia. Az agyat kretonnal éppen oly 

szépen lehet díszíteni, mint selyemmel; ezen művé-

szet, hogy lakásunkat kedvessé tegyük, ezen művé-

szet, melyet Pichot asszonyság nem ismert, ki meg-

elégedett azzal, ha kíméletlen szigorral tartotta fenn 

lakasán a rendet és tisztaságot: ezen kacér művé-

szét Adelinere rendkívüli hatást gyakorolt; ő azt hitte, 

fognak. 

Kisteleken, 1888. év szeptember 7-én. 

Beszedics Is tván , F a r ka s János , 
jegyző. biró. 

ha lakása csúf, az szegénysége miatt van így és nein várostól lépésben hajtva, egy órai távolra fek-

vette észre, hogy barátnői sem gazdagabbak, c s u p á n szik, fél órai fekete földön és fél órai homo-

csak ügyesebbek. 

A bútor és az irómappa lassanként elvesztet- a r egi alpári uton. 

kon, mindenütt a tiszai oldalon vezet az ut, 

ték vonzerejüket; Adeline ráncos homlokkal hajólt 

a háztartás nem nagyon bonyolult számadásai fölé; 

megtanult harisnyát stoppolni és megesküdött, 

hogy ha férjhez megy, csupa szövött cérna-

harisnyát fog hordani; nagyravágyása még nem ál-

modhatott selyemről, mely elérhetlen távolságban 

3 - 4 

Csongrád, 1888. szept. 12-én. 

Ludrova i Tó th Is tván , 
Arad szab. kir. város mérnöke. 

T u d o m á s u l ! 

Van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomá-

lebegett előtte. Türelmetlenül foltozgatta az asztal- sára hozni, hogy fényképészeti termemben 
kendőket és felismerte a legnagyobb fáradság hasz- a m e r i k a i g y O r S - f é t i y k é p e k 

talanságát arra nézve, hogy ezen mulandó dolgok k é s z ü l n e k . És pedig eizit nagyság 25 krajcár, 
életét meghosszabbítsa ;atkozta a közepszerüseget, mely c a b i n e t 50 krajcár. 
véleménye szerint kegyetlenebb volt, mint a nyomor, 

melynek fogalmát sem ismerte, 
Hegedűs V i lmos , 

fényképész. 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajt óján. 

Burgonya és káposzta eladás! 
Uj-Kécske ha t á r ában , alig egy 

negyed óra járásra a hajó-állomástól, S z a b ó 

F e r e n c n e k az abonyi útra dülő majorsá-

gában nagyobb mennyiségű, legszebb fajta 

k r u m p l i j a van eladó. 
A krumpli z s á k j a (3 vékás zsákot véve) 

7 0 k r t ó l 1 f r t és a tulajdonos hajlandó a 

hajó-állomáshoz szállítani. 

Ugyancsak ott későbben a .legszebb 

nőségű k á p o s z t a lesz kapható. 

A k á p o s z t a á r a : 

I. osztályú válogatott 100 db 4 frt, 

II. „ » 100 

III . „ , 100 

nn 
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