
ELŐFIZETÉSI ÁB: 
Epés* évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . , 1 frt 

M E Q J E L E N 
m i n d e n vasárnap. 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI 4BAK: 
3 hasábos petit«orért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr , 
1 hasábosért 6 kr szá-

míttatik* 

N T I L T T É R 
minden fgyes sora 15 kr. 

BÉIaTEODIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

Az állami csendőrség kérdéséhez. 
A kormány, mint már lapunk mnlt szá-

mában jeleztük volt — megyei administra-
ciónkból folyó csendőrségi aparatusunk meg-
szüntetésével, egy Bács, Temes, Krassó, Toron-
tál, Csanád és Csongrádmegyéket összefoglaló 
állami cseudőrségi kerület szervezése iránt az 
októberben összeülő országgyűlés elé törvény-
javaslatot fog terjeszteni — És ezen előre lát-
hatólag elfogadandó törvényjavaslat alapján 
1881 jan l-én, tehát három hónap múlva már 
az állami csendőrség életbe fog léptettetni — 
Csendbiztosainkat haza küldik, adnak nekik 
más hivatalt, vagy másként nyujtauak nekik 

rpótlást (?) elvesztett hivatalaikért, s a régi 
Bsterségükbe begyakorolt csendlegényeket el-

bocsátják és az eddigi apparátus helyét állami 
csendőrség cimén kiszolgált sváb, cseh, német 
katonatisztek mint rendőrtisztek, altisztek és a 
honvédségtől ide soi ózandó legények fogják el-
foglalni. Es katonák szuronya fogja fönntar-
tani köztünk a csendet, rendet és fog őrködni 
vagyonunk felett. 

Ezen intézmény sokkal közelebbről és komo-
lyabban érdekel bennünket, hogysem minden szó-
nélkül fogadhassuk, amennyiben vagy helyesel-
jük azt vagy nem és ha helyeseljük megmond-
juk, hogy miért és ha nera helyeseljük azt is 
meg kell mondanunk, hogy miért nem. 

Nem lehet feladatunk, hogy ezen célba 
vett intézményt politikai szempontból vegyük 
taglalás alá bár annyit mégis megjegyziink, 
hogy ezen zöldhajtókás, sárga pitykés zsandár 
rendőrök aligha fognak beilleni a magyar al-
kotmányos élet keretébe; mert hiszen igen 
jól tudjuk, dogy katonáink az állam élet ha-
talmának, fényének és erejének tekintik ma-
gokat, a polgári életet lenézik és a nálok 
uralgó kottaszeríí rend és fegyelemnél fogva 
is lehetetlenné vannak téve arra, hogy eljárá-
sokban megközelíthessék a megszokott bánás-
módot és ez által biztosit hassák magok részére 
a közbizalmat. Nem szólunk ezúttal arról sem, 
mert máshelyen kell majd azt megbeszélni, 
hogy mennyiben lehet célszerű a mai megyei 
és községi közigazgatási életben oly rendőr-
ségnek szervezete, mely nem fog függni az 
alispántól, szolgabirák és polgármesterektől. 
Mondanunk sem kell, hogy a megye és köz-
ségi hatóság tekintélye a legnagyobb részben 
folyománya a csend, rend fönntartás és a pol-
gárok vagyona feletti őrködés feladata gya-
korlásának. És midőn ez ki lesz szakitva a 
megyei és községi administracióból, a közigaz-
gatási hatóságok meglesznek fosztva tekinté-
lyűk egyik legfontosabb biztositékától és egy 
hatalmas csorba lesz ejtve a közigazgatás ön-
állóságán. Könnyű belátni, hogy ez egy ha-
talmas előlépés a centralisatio nagy művéhez 

No de hát azt mondják, hogy ez a kato-
nai rendtartás és vagyonőrzés jónak bizonyult 
Erdélyben és ez az érve a kormánynak, amiért 
ezt életbe kell léptetni. 

Van azonban ezen intézkedésnek — már 
amint az terveltetik — közbiztonsági szempont-
ból egy komoly árnyoldala, mely ellen a me-
gyéknek föl kell emelni szavokat. — Ezen 
intézmény teljesen megsemmisíti az eddigi csend-
őrséget és katonákból álló teljesen járatlan 
emberekre akarja bizni a közbiztonság feletti 
őrködést. Igaz, hogy a kormány azt mondja, 
hogy a jelenlegi csendbiztosok is lehetnek rend-
őrtisztek, de csakis az esetben, ha mint katonák, 
tiszti rangot viseltek, ellen esetben csak altiszti 
minőségben nyerhetnek állást ezen állami rend-

őrségben. Hiszen nem ette meg egyik csend-
biztos sem a fejét, hogy egyelőre ezen téren 
kardcsörtetésnél egyébre sem képes tisztecske 
mellett káplári minőségben subordináljon. 

Már most kérdezzük, hogy a helyi viszo-
nyokat alaposan ismerő csendbiztosok nélkül 
azok a teljesen járatlan katonák mit fognak 
csinálni, miképen fognak sikerrel nyomozni és 
ezen járatlanságnak tévedezésnek a közönség 
fogja-e meginni a levét. Egymást fogják érni 
a vaktában indult oktalan befogatások. És ezen 
aggodalmunk annyivnl is inkább alapos; mert 
ezen katona urak eljárásába nem lesz joguk 
bele avatkozni az alispánnak, szolgabiró és 
polgármestereknek. 

A természetben sincs ugrás, ezen intézmény 
sem köszönthet be anélkül, hogy a jelenlegi 
apparatU8sal kezet ne fogjon és ennek a hátán 
ne emelkedjék feladata teljes ismerete és tuda-
tára. A csendbiztosokat ez az intézmény nem 
nélkülözheti; mert ezek nélkül egyelőre csak 
fejetlen láb lenne és amennyiben ezeket nem 
nélkülözheti, szükség, hogy számukra az állami 
rendőrségben jelenlegi állásukhoz mért hely 
biztosittassék, tekintet nélkül arra, hogy vol-
tak-e tisztek vagy nem. — Mert itt nem a 
katonai regulában jártas, de közbiztonsági szem-
pontból a helyi viszonyokat alaposan ismerő, 
tapasztalt emberekre van szükség. — Azért 
ezen urak nagyon elférnek azok közt a tiszt 
urak közt, kik különben is arra lesznek fela-
datukban utalva, hogy ezektől tanuljanak. 

Ezeket jónak láttuk elmondani, hogy me-
gyénk saját közbiztonsága érdekében köztör-
vényhatóságilag emelje föl szavát csendbizto-
sainknak az állami rendőrségben rendőrtisztekül 
leendő kinevezése iránt. © 

Az arad-makó-szoreghi vasut. 
A csanádmegyeiek nagyobb érdekeltséget fejte-

nek ki mint mi. Vasutügyük a megoldás felé közele-
dik. Mint Makóról irják ott f. hó 8-án az érdekeltség 
átalános részvéte mellett nagy értekezlet tartatott, mely-
ben a mezohegyesi uradalom után a kormány részé-
ről Kozma Ferenez miniszteri tanácsos, a pénzügymi-
nisztérium részéről Vassady minszteri titkár is részt 
vettek, Előzetes tanácskozások folytán elhatározták, 
hogy Aradról kiinduló Pécska, Battonya, Mezőhegyes, 
Cs. Palota, Nagylak, M. Csanád, Apátfalva, Makó, 
Kis-Zombor Ferenczszállás és Deszk községeket érintő, 
Szoreghen az osztr. állam vasutba befolyó másodrendű, 
valamint Battonyáról kiinduló és Lökösházánál a ti-
szavidéki vasutba befolyó szárnyvonal építtessék. Mi-
dón Kemény báró földmivelési miniszter Mezőhegyesen 
léte alkalmával az állambirtokok érdekében minden 
méltányos áldozatra késznek nyilatkozott, a megye 
székhelyén Makón ezen ügy keresztülvitelére bizottsá-
got alakított, mely egész lelkesedéssel karolta fel a va-
sut létesítésének ügyét és felszólította a tiszavidéki 
osztr. állam és arad körösvölgyi vasúti társulatokat, 
mily modalitások mellett hajlandók e vasúti vonalok 
építésére. De a tiszavidéki és az osztr. állam vasut-
társulatok oly fokozott nagy igényekkel állottak eló, 
hogy azokat, szemben az érdekeltségtől nyerhető hoz-
zájárulással, teljesíteni nem lehetett, azonban a körös-
völgyi társulat késznek nyilatkozott a vonalak építé-
sére, ha az érdekeltség az épitési költségek felének 
megfelelő részvényeket j egyez ; ezen kedvező ajánlatot 
maga a miniszter is elfogadhatónak mondván, ezzel 
megvolt az alap a kiindulásra. A kormány az Aradról 
kiinduló és Szoreghen az osztrák állami vasutba befolyó 
fo, és battonya-lökösházi szárnyvonalra az engedélyt 
megadta, egy e célból összehívott megyei rendkívüli 
közgyűlés 10 éves részletekben összesen 250,000 fo-
rintot ajánlott fel e vasut építésére, egyszersmind az 
érdekelt községek hasonló áldozatokra hivatván fel, 
Arad 40,000, Pécska 80,000, Battonya 50,000, Purgly 
testvérek Tompa puszta után 20,000, Csanád-Palota 
30,000, Nagylak 100,000 forintot ajánlottak fel ; Ma-
gyar-Csanád és Apátfalva a hozandó áldozatok tekin-
tetében még nem nyilatkoztak, mig Makó csakis a 

Szőreghgel való csatlakozás végleges engedélyezése 
esetén hajlandó nagyobb áldozatokra s K o z m a mi-
niszteri tanácsos is kijelenti, hogy azon esetre, ha az 
arad-szóreghi és mezőhegyes- kétegyházi vonalak együt-
tesen építtetnek ki, a földmivelési minisztérium részé-
rói 200,000 frtot és Mezőhegyes területén a vasúthoz 
való ingyen földet ajánl fel. V a s s a d y min. titkár a 
pénzügyminisztérium részérói szintén kijelenti, hogy a 
Kozma által által jelzett módon való vasútépítésre a 
kincstári birtokok után szintén 200,000 forintot és in-
gyen földterületet ajánl fel. Ezek után határozatikig 
kimondta az értekezlet, hogy az arad-szóreghi vasút-
vonal építésébe a mezohegyes-kétegyházi szárnyvonal 
is felvétetik. Szóval a csanádmegyeiek mozognak, sőt 
már a vasutügy pénzkérdésével is leszámoltak s ma 
holnap ott állnak, hogy építik a vasutat és mi össze-
'3tt kézzel vár juk egymástól és a jó istentói a jó 
szerencsét. 

Mozogjunk ura im! az istenért ne csak értekez-
gessünk, hanem mozogjunk mi is ! 

Világ folyása. 
A király pár nap múlva befejezi galliciai 

körútját, mely az egész világ figyelmét magára 
vonó néptüntetések közt folyik le. — Mily 
óriási ellentét van királyunk és az orosz cár 
utja között, ki szintén országa egyes pontjain 
szélylyel kívánván tekinteni, körútra készült; 
de ugy, hogy as utazás progiammját a cár bei-
környezetén kivül senki nem tudhatá és ezt is 
folyton megváltozgattatják Ma azt mondják, 
hogy a cár ekkor indul erre, holnap már azt 
mondják, hogy a cár nem akkor és nem arra 
indul. Természetesen mindez csak azért van, 
hogy a cár dicső önkénykedését bálványozó 
nihilisták el ne készülhessenek valami vasut 
robbantási tervre, hogy ő fölségét csupa alatt-
valói hűségből a levegőbe röpitsék. 

Mily más uralkodónak lenni, kit alattva-
lóinak szeretete vesz körül és uralkodónak 
lenni, kit gyűlöl, utál birodalmának legutolsó 
polgára is. Ez a hatalmas orosz birodalomnak 
mindenható cárja. Egy koldusnak nincs oka 
irigyelni koronáját. 

No de ezen összehasonlítás után térjünk 
vissza királyunk galliciai kőrútjához, melyhez 
Lengyelország fölszabadításának oly messzeható 
tervét kötik. A lapok komolyan foglalkoznak 
ezen conbinatióval, melyet mi nem tartunk 
lehetőnek; mert uralkodónk Galliciának önálló-
sításánál könnyen, sőt biztosan magára zúdít-
hatná Oroszországé mellett Németország harag-
ját is; pedig a német-osztrák-magyar jó barát-
ságra ma jóval nagyobb szükségünk van mint 
bármikor volt. Az angol Gladstone ur politi-
kája folytán nem a legjobb barátunk. Orosz-
ország pedig csak jó alkalomra vár, hogy Bosnia 
occupátiójáért a kölcsönt vissza adja. Olaszor-
szág kész volna bármely pillanatban is fegy-
vert fogni ellenünk és azt mondják, hogy a 
franciák mindennap közelebb közelebb mennek 
Angolországhoz és ezen közeledéssel távoznak o o 
Ausztria-Magvarorszájnól. Poroszország barát-O J o O r 

ságát tehát komolyan számba kell venni. Es 
tudva levő dolog, hogy az eldarabolt Lengyel-
ország egy részét Németország bírja, s ha ő ís 
egyet nem ért uralkodónkkal a porosz, osztrák 
lengyel részek fölszabadításában, az osztrák 
résznek önállósítása fölbolygatná az orosz po-
rosz lengyel részben is az önállóság után is 
szívós kitartással élő vágyat és ezzel szenet 
szitnék Poroszország nyugalma alá Azonban, 
ha Bismarck ur is egyetért ezen fölszabaditási 
politikával: akkor egy nagyszerű politikai át-
alakulás küszöbén áll Európa és Oroszország-
nak meggyűlik a baja. 

A keleti kérdés kezd békésebb megoldás 
felé közeledni. Montenegro a berlini conferencián 
neki itélt tartomány részekből két falut elen-
ged, ha a többit Törökország békén oda adja 
és Törökország hajlandó is erre; de a dolog 
békés megoldásának rendje nem pusztán Török-
országon áll, hanem Albánián, mely nem akar 
engedelmeskedni. Es ez az Albánia már Török-
országnak két kitűnő hadvezérét gyilkolta már 
le pusztán azért; mert békíteni akarta őket. 
Törökország utóvégre is kénytelen lesz fegy-
verrel szorítani az albánokat engedelmességre. 



politikai concertjében nem utolsó mulatság ám 
Spanyolország királyának, Alfons ő felségének 
azon ötlete sem, bogy minden órán várt szü-
letendő gyermek3 születése előtt kiadta a kor-
mánynak a rendeletet, hogy a királyi sarj már 
a keresztelésnél miféle érdemjelekkel tüntettessék 
ki. Lám a korona alatt, a boldog lovag kornak 
édes ábrándját élő Spanyolországban, hova nem 
téved el az emberi elme. A királyi gyermek-
nek elég megszületni, már érdemet szerzett a 
kitüntetésekre. Szegény nép, ki izzadva kapálsz, 
izzadva húzod a kenyérkeresés ekéjét, hogy 
élhess és fizethesd az adót. — No de ott még 
sem v a g y u n k Spanyolország ezen decorálási 
komédiájával, mint midőn Néró senátorrá nevezte 
ki lovát. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Dalárda. Régi dalárdánk alapszabályainak 

hibás szervezetéből folyó egyébb apró bajok miatt föl-
osztott. Intelligens köreinkben azonban megindult a 
mozgalom egy uj dalagylet alakítása iránt. A mozga-
lom élén Balogh János polgármester áll. Csütörtökön 
előleges értekezlet tartatott ez ügyben s az alapszabály 
kidolgozására egy 4 tagból álló bizottság küldetett ki. 
Jövőre bővebben ez ügyről. 

— Homokay László színigazgató f. hó 18-án 
kezdi meg az előadást „Judit asszony" cimü népdrá-
mával. Homokay társulatában mint mondják jó erók 
vaunak ugy, hogy a társulat drámát és népszínművet 
sikerrel adhat. Részletes bírálatot csak a jövó szám-
ban írhatunk; de addig is ajánljuk a társulatot színé-
szetet pártoló közönségünk pártfogásába. 

— A közegészségügyi bizottság figyelmébe. 
Neufeld Hermán I. t. 207 sz. házánál naponta 3—400 
ludat levágnak és ennek hulladéka megfertőzteti, kiáll-
hatlan bűzével az egész környék levegőjét. — Ez az 
ur ezt a mesterséget évról évre űzi, mikor lesz már va-
laki ki a közegészség érdekében lépést tesz ezen tűr-
hetlen állapot megszüntetésére ? — Többen. 

— A szentesi takarékpénztárnál mult va-
sárnap tartott közgyűlésen könyvelőül Hőnigh Benő, 
segéd könyvelőül Gulyás János urak választattak meg. 
Gratulálunk ezen nézetünk szerint sikerült választáshoz. 
Elhatározta egyszersmind a takarékpénztár egy aligaz-
gatói állás szervezését és ezen állásra egyhangúlag 
Dobray Sándor urat választá meg. Az igazgatóságba 
Szeder János és Dósa Béla urak mellé (kik régibb 
tagjai az igazgatóságnak) igazgató tanács tagjaiul, Sré-
ter Ferenc, Ringvald József, Nyiri Sándor, és Kristó 
N. István urakat rendes tagokul, póttagokul: Zsoldos 
Ferenc, Sarkadi N. Mihály, Batik Sándor és Mátéffy 
Ferenc urak választattak meg. Ezen gyűlésen a taka-
rékpénztár, Jurenák Ede urnák Pacher-féle házát 36 
ezer frtért megvételét elhatározta. 

— Ismét föltörték Felsenburg Benedek órás 
boltját és eddig ismeretlen tettesek 14-én éjjel elvittek 
3 db. fali s 25 db. javítás alatt levő zsebórát. Csend-
őrségünk erélyesen nyomozza a tetteseket; az eddigi 
előnyomozások azonban azt sejtetik, hogy tettesek vi-
dékiek lesznek. 

— Szeszélyes időjárás. Az idő a közelmúlt 
egyik évében sem jár t oly változóan mint ez évben. 
Már tél közepén megdördült az ég és ami igen rend-
kívüli, meg-meg ujitja ezt a hűvösre vált szeptember-
ben is. A szept. 16-án este és 17-én reggel vidékün-
kön volt iszonyatos menydörgés közben a villám több 
helyett lecsapott városunk határában. A vásárhelyi or-
szágúton két távírda karót szétzúzott és a villám a 
'ávirda sodronyain a szentesi állomás villany telepébe 

T A _R C A. 
A Sierra Moréna nemesei. 

— B E S Z É L Y . — 

Irta: Dumas S. 
Fordította: S Z A L A Y MIKLÓS. 

Minden tárgy ugy tünt el az országúton a lovag 
szemei elől, mintha szélvész fútta volna el azokat, s 
egyszerre megpillantá a távolban Bejár kastély tor-
nyocskáit, épületeit és kapuit. 

Itt kell elmúlni minden kétségnek. Ugy tetszett 
neki, mintha a kastély közeledne feléje. A kapu nyitva 
van, s a lovag a küszöbön besietve az udvaron ter-
mett. Senkisem vette őt észre, pedig az udvar tele volt 
emberekkel . 

Szól az emberekhez, nem felelnek neki, kérdezi 
ftket, azok nem is látják s érintését nem érzik. 

E pillanatban mogjelenik egy hírnök a küllépcső-
zeten s k iá l t ja : 

— Hallgassátok ! hallgassátok ! hallgassátok ! Zu-
niga don Bernardó teste, végrendeletében kifejezte aka-
rata szerint, a szeplőtlen fogan tatásról nevezett zárda 
temetőjébe fog vitetni. Azok, a kik jogosítva vannak 
arra, hogv ót szentelt vízzel beföcskendezzék, kövesse 
nek engem. 

S ezzel belépett a kastélyba. 
A lovag be akarta már utazását fejezni; leszállt 

zalt gyújtott föl és Mátéffy Ferenc tanyáján egy tehe-
net sújtott agyon. 

— A ref. egyetemes convent Budapesten 
f. hó 13-án tartott ülésében a presbyter választásra 
vonatkozó egyházi törvényt aképen módositá, hogy jö-
vőre a presbyterek nem 3 évre, hanem 10 évre vá-
lasztatnak, fele azonban 5 év múlva sorsolás utján kilép. 

— A büntető törvénynek ugy látszik azon 
paragrafusa kerül leggyakrabban alkalmazásba, mely 
a részegségre vonatkozik. Az uj büntetőtörvény szerint 
ugyanis részegen nyilvános helyen megjelenni nem 
szabad. Ily esetért már három alkalommal marasztalt 
el a főkapitányi hivatal oly embereket, kiknek nem 
esik jól berúgni anélkül, hogy ezen tisztes állapotot 
dühöngve ne produkál ják az utcán. Egy esetben a 
korcsmáros, ki egy embert leitatott 10 frtig bírságolt 
meg a főkapitány. J ó lesz azért a büntető törvényt a 
korcsmárosoknak is elolvasni. 

— A „Vásárhelyi K ö z l ö n y " - b ó l vesszük át 
a vasutügyre vonatkozó, bennünket mindenesetre ér-
deklő alábbi két közleményt: Vasutunk ügyében a 
„Szentesi L a p " vezércikkezve, a kiépítés biztosítására 
a részvények kibocsátását illetőleg azon ajánlatot teszi, 
hogy vagy az érdekelt községok (communitás) vásárol-
j ák azt be, vagy ha a bevásárlás az egyes lakosok 
számára tartatnék fenn, ugy a részvények kamata biz-
tosittassék az érdekelt községek által. A terv minden-
esetre életre való és annyival is inkább keresztül vi-
hető, mert az eddig tett többrendbeli számitások alap-
ján a vasúttól várható jövedelem miniumma is elégsé-
ges a részvénvkamatok fedezésére. Risikó tehát egy 
oldalon sem fordul elé. — Óhajtandó, hogy a kikül-
dött vasúti nagy bizottság adjon már élet jelt magáról ! 

— A vásárhely-szájOli vasútról lévén szó, a 
„Szentesi Lap" rosz néven veszi a helybeli „Heti La-
pok"-tói, hogy a vasut kiépítési költségeire vonatkozó-
lag azon nyilatkozatot tette, miszerint városunktól ez 
ügyben s z á m b a v e h e t ő á l d o z a t n e m v á r -
h a t ó , s egyúttal ké rdé : váljon ez-e „Hód-Mező-Vá-
sárhely" városnak nézete is? Felhiva érezzük magun-
kat, e kérdésnél fogva annak kijelentésére, hogy tör-
vényhatóságunk a vasut épitési költségeket illetőleg 
eddigelé semminemű határozatot sem hozott. Tény az, 
hogy törvényhatóságunk élénk érdeklődéssel viseltetik 
a vasutügy iránt, ennek tanújelét adta a helybeli vasúti 
bizottság megalapításával és a közelebbi nagy vasuti-
gyűlés egy behívásával. Az a törvényhatóság pedig, 
mely ily ügybuzgoságot fejtett ki eddigelé, bizonyára 
keres és találni fog, módot, hogy érdekeltsége arányá-
ban gondoskodjék az épitési költségek fedezetéről A 
„ L a p o k „ pessimistikus nyilatkozata tehát csakis 
egyéni nézetnek tekintendő s mint ilyen is merőben 
indokolatlan. 

— Dobra került templom- Beregmegyében a 
szolyai egyház egy ottani zsidónak adósa lévén, az 
egyházat beperelte s a kielégítést — illetve az árve-
rést — magára a templomra kérte kitüzetni. A mun-
kácsi kir. járásbíróság a kérelmet jogosnak találván, a 
foglalást elrendelte. Vájjon mit fog tenni a hitelező a 
templommal, ha a nyakán marad ? 

— A drága ÜSZŐ. A mostani gyulai vásárban 
egy szegény ember eladta üszőjét száz forinton egy 
mészárosnak, ki ujdonat uj százast nyomott emberünk 
markába. Ez vidor arccal mutatja oda az üszőnek a 
százast: „Látod édes kajlám, ezért a papirosért nevel-
telek én !tf A kajla abban a hiszemben, hogy gazdája 
kenyérhi ja t ad neki, szépen kiölti nyelvét s egy pilla-
nat alatt elnyelte a százast. Szegény ember ugy meg-
merevedett, mintha menykó csapott volna le az orra 
elótt. A mészáros sajnálkozásból adott neki kárpótlá-
sul egy ötöst. Egy másik mészáros, a kinek fájt a foga 
az üszőre s ellensége is volt az előbbinek, adott az 

paripájáról, azonban lábaival nem érezte a földet, térdre 
esett s kezeivel belekapaszkodott lovának kengyelébe. 
E pillanatban a két fekete kutya nyakába ugrott s foj-
togatták ő t 

Kiáltani akart , de nem volt rá ereje. Csak egy 
sóhajt tudott kilehelni. 

A jelenlevők két kutyát hittak, melyek egymással 
látszottak veszekedni, miközben egy paripa mint árnyék 
enyészett el. El akarták verni a kutyákat, de azok 
nem váltak el addig, mig láthatlan munkájokat be nem 
végezték. Azután kiszaladtak az udvarból s eltűntek. 
Azon a helyen, hol mintegy tiz percig voltak, találtak 
egy alaktalan töredéket s e töredék közt Niebla Anna 
olvasóját. 

E pillanatban jelent meg a küllépcsőzeten Zuniga 
don Bernardó holtteste, melyet a kastélybeli apródok 
és fegyvernökök vittek. 

Másnap nagy pompával lett eltemetve a szeplőtlen 
fogantatásról nevezett zárda temetőjében rokona Niebla 
Anna mellé. 

Isten legyen neki irgalmas! 

Epen bevégeztem olvasmányomat, mikor vezetőm 
ismét megjelent. 

Hozzá mentem. 
— Miféle kézirat e z ? — kérdém tőle. 
— Ez a kézi ra t? 
S ezzel megnézte. 
— Istenemre! nem tudom, — mondá. 
— I)e tudnia kell, mert zsebéből esett ki, mikor 

innen elment. 

ber ís megkapja a száz tormt ja t ; azt gonaoiva, nogy 
a százas majd csak megkerül az üsző gyomrából. Az 
egyezség megtörtént. A mészáros sietett az üszőt le-
vágni. De a fogyasztási adóhivatal már zárva volt s 
csak délután 2 órakor lehetett engedélyt váltani. Hogy 
a száz forintost ne koczkáztassa, inkább kész volt a 
birság lefizetésére s le akarta vágni az üszőt. A sze-
gény barom sejtve a tagló csapását, megvadulva el-
rugtatott s csak egy órai nyargalás után kerítették meg. 
Rögtön levágták; fölmetszették gyomrát. A zsázas elő-
került, de olyan állapotban, hogy senki sem ismert 
volna többet rá. A nagylelkű mészárosnak ugyancsak 
megesett, mert a 205 frton felül még 25 forint bírsá-
got is le kelett szúrnia, a miért engedelem nélkül vágta 
le az üszőt. 

— Gr Széchenyi István neveléséhez ne-
vezetes adatot irnak a Pesti Naplónak Gr. Széchenyi 
Ferenc a nemzeti muzeum alapitója 1800 táján, még 
akkor gyermek fiával, Istvánnal, ki tudjuk , 1792-ben 
született s titkárával, Igmándiva), utóbb Somogy megye 
alispánjával, somogyi birtokát bejárván, Darány falu-
ban éjjelre megállapodott. A falu vénei eljöttek tisztel-
kedni gróf jukhoz, örömüknek kifejezést adni, hogy 
szerény körükben üdvözölhetik az ő méltóságos föl-
desurakat, kegyes atyjukat, s kérni, hogy részeltesse 
továbbra is tapasztalt atyai kegyeiben. Az atyagróf fiá-
hoz fordulva, igy szólt: „Lásd fiam, ezek a becsületes 
emberek a mi jobbágyaink; mi pedig ezek földesurai 
vagyunk. De hogy urak lehessünk, az uraságra, a ké-
nyelemre való eszközöket, sőt a kenyeret is ezek a 
becsületes emberek szolgáltatják minekünk. Mi tehát 
ezen becsületes embereknek, mint jótevőinknek, hálá-
val tartozunk. E hálának elismerésére, fiam, csókolj 
kezet ezen becsületes embereknek." A meglepett öreg 
parasztok vonogatták kezöket : „inkább mi csókoljuk 
a méltóságos úrfi kezeit." De az atyagróf: „Parancso-
lom, engedjétek, hogy megcsokolja kezeteket!" E s a 
nagygyá leeudett — ekkor Széchényi István kezet csó-
kolt hálából az ő jobbágyainak tótevőinek. — Az 
atyagróf e kézcsók után titkárához Igmándihoz for-
dulva inegjegyzé: „Ez a flu kevély ; szoktatnom kell, 
hogy szerényebb legyen!" A tisztes öreg ur, kinek 
elbeszélése után ezeket írjuk, e jelenetet magától a 
szemtauu Igmánditól hallotta. 

— A kik egymást meghívják ebédre M. 
B. magyar községben történt, hogy I. a maga testvé-
reit mesze földről lejőve, meglátogatta, előre jelezvén 
azonban, hogy semmi néven nevezendő t rak t íka t ne 
arangirozzanak számára. Mégis mi tör tént : egyik test-
vér a másiktól ragadta el a kedves vendéget, s hosz-
sza-vége nem volt az eszem-iszomnak. — No jó — 
gondolá magában a vendég, — holnap majd nem fog-
tok ti engem traktálni. Elmegy az if jabbik testvérhez 
s az idősebbiknek nevében meghívja délre az egész 
csalódott. E r re visszamegy az idősebbikhez s ennek 
családját hívja meg ugyanazon időre az ifjabbik test-
vérhez. A két család pontban 12 órakor indul egymás 
hoz ebédre. Az uton találkozva, általános szörnyűkö-
dés közt veszik észre a tréfát, min a vendég jóizűt 
nevetve, ő maga traktálta meg testvéreit egy kis sza-
lonnával, egy kis sajttal s dinnyével. Igy fogott ki a 
t rak t ikon . 

— É R T E S Í T É S E K . Lakatos Juliánná I I I . t. 
467. sz. háza eladó. — Virágos István I. t. 374. sz. 
háza kedvező feltételek mellett eladó, értekezni lehet 
I I I . t. 77. sz. háznál. — Csákó Balog Ferenc I. t. 
566. sz. ai. lakosnak királyságon egy boglya gvepszé-
nája és egy pálinka kazánja van eladó. — Kiss Al-
bertné 111. t. 424. sz. a. lakosnak két első oszt. földje 
haszonbérbe kiadó. — Vajda Sándor örökösök II . t. 
315. sz. a. lakosoknak alsóréti 2Vi részlet földjük el-
adó. — Bazsó János I I . t. 16. sz. a. lakosnak az alsó 
réten káká ja és gyékénye van eladó. — Győri János 

— Valóban? 

— Igen. 
— Akkor azon tudósénak kell lenni, ki azelőtt 

három héttel utazott keresztül a Sierrán. 
— S hova ment? 
— Azt hiszem Malagából Sevillába. 
— Nem tudja hogy h ív ják? 

— Istenemre nem. Akar talán tőle valamit? 
— Szeretnék engedélyt kérni tőle arra, hogy e 

regét lefordíthassam. 
— Önnek ajándékozom. 
— Hogyan! ön nekem a jándékozza? 
— Igen. 
— Mi c imen? 
Torero nevetett. 
— Azon a címen, hogy az általános örökös én 

vagyok, — mondá. 
— Tehát meghal t? 
— El is van temetve. 
Azután midőn látta, hogy ugy nézek rá mintha 

teljesen nem érteném, hozzátevé: 
— Jobbról a harmadik kereszt, ha visszatér Kor-

dovába. 

Ezzől Torero hirtelen egy bokor mögé ugrott s 
kiál tá: 

— Vigyázni! Vigyázni! jön a vadkan, a haj tás 
megkezdődött. 

(Vége.) 



letekkel együtt eladó. — Schranc György TTT. t. 180. 
sz. háza haszonbérbe, az evang. egyház temető szántó 
és kaszálló földi e alhaszonbérbe kiadó, vetett széna, 
árpa, buza, szalma, kukoricaszár és pelyvája van eladó. 
— Vecseri Imre dónáti földje' haszonbérbe kinchV. — 
Mészáros Ferenc III . t. 430. sz. a. lakosnak királysági 
41 hold földje haszonbérbe kiadó. — Vas Mihály II . 

szonbérbe korcsmának vagy bolthelyiségnek kiadó. 
Sarkadi Sándornak Kunus-féle II . .izedbeli háza eladó, 
vagy haszonbérbe kiadó. — Kurc Jakab szobafestő a 
tüzeset végett lakását Öröm Józsefné házába Szt. Mi-
hály napig tette át. — Özv. Seres Dánielné közeli 8 
hold alsóréti földje három évre haszonbérbe kiadó, — 
ugyanott lovak, kocsik és gazdasági szerszámok vannak 
eladók. Özv. Kristó Nagv Pálnénak kistőkei földje feles 
munkálatra kiadó. — Szűcs Dániel bognárnak a Kis-
háton hét m részlet földje kedvező feltételek mellett 
eladó. — Özv. Lukács Pálné I. t. 605 sz. háza eladó, 
vagy haszonbérbe kiadó. — Sarkadi Nagy Mihály-féle 
I I I . t. 260 sz. háznál Szt.-Mihály naptól kezdve egy 
lakás haszonbérbe kiadó. — Szabó János szentlászlói 
földje kukorica terméssel, vagy anélkül is eladó. — 
Mester András IV. t. 412 sz. lakosnak heremagja, al-
sóréten egy részlet gyékény és kákája lábán, a Tiszán 
pedig szegni és tetőnek való jó nádja van eladó. — 
Pintér Mihály szentlászlói I-ső oszt. földje eladó. — 
Barát Ferenc I. t. 305 sz. lakosnak Lévai-féle háza 
eladó. — Berényil Imrének fertői 6 fertály földje já-
randósággal együtt eladó, vagy több évekre haszon-
bérbe kiadó, értekezni lehet Berénvi Antallal. — Ba-
log Szabó Ferenc I. t. 431 sz. lakosnak nagyhegyi 
szőlleje eladó. — If. Sárdi József II. t. 134 sz. lakos-
nak szentlászlói I-ső oszt. földje eladó. — Molnár Far-
kas József I. t. 760 sz. háza, és vekerlaposi 46 hold 
földje szabadkézből eladó. — Abaffy Zsigmond mérnök 
berekháti 35Va hold tanyaföldje haszonbérbe, ugy lo-
vai, takarmánya egyébb gazdasági eszközei eladók. — 
Fekete Mihály II. t. 180 sz. lakosnak 4 első nagynvo-
mási földje haszonbérbe vagy feles munkálatra kiadó. 
— Kis Sándor cipész mesternek I. t. 272 sz. házánál 
egy lakás Szt.-Mihály naptól fél évre kiadó. — ()zv. 
Cicatricis Pálné I. t. 174 sz. háza, mely áll 5 szoba, 
2 konyha pince és melléképületekből szabadkézből 
eladó, vagy haszonbérbe kiadó, értekezhetni a tulaj-
donosnővel. Kanász N. Sára 1.1, 458 sz. lakosnak II. t. 18 
számú háza kedvoző feltételek mellett eladó. Ozv. 
Nagy Jánosné örököseinek B. eeseri 30 hold tanya-
földjiik eladó. A csizmadia céliáz egész épülete f. év 
•Szt.-Mihály naptól kezdve újévig haszonbérbe kiadó, 
értekezhetni Bárdos Flóriánnal. 

C S A R N O K . 
A nök Amerikában. *) 

i . 
A ki azt hiszi, hogy én már Európát s az európai 

nőket kicsinylem, s most már megyek magam is Ame-
rikába és az amerikai nők u tán: nagyon csalatkozik. 
Olvastam itt a körösi homokon pár munkát rólok, 
melyeket eléggé érdekesnek tartottam arra nézve, hogy 
rövid kivonatban a mi „kedves olvasóu-inkkal is kö 
zoljem. A nok helyzete nálunk még nem vált vitakér 
dessé, bár Németország felől már fújdogál a szél s ott 
e tárgy a hírlapi eszmecserékben is jelentékenyen sze 
repel. Nálunk csak egyes abnormis esetekben, midón 
t. i. egy-egy grófnő orvosi diplomát akar szerezni, — 
Kotlik Zirzabella túrós csusza helyett regényeket gyúr, 
s holmi „Európát beutazott," mindenféle könyvet ha-
lonura olvasott, de meg nem emésztett majmoncunk a 
mi nóink emanci(mciója mellett szükségtelen tudós cikket 
ir, — kerül e kérdés napirendre; csak azért, hogy 
mint fölösleges, mint erőltetett, mint szükségtelen, mint 
komikus, mint a mi állami s társadalmi viszonyaink 
keretébe nem illő, nyomban átadassék a nyomtalan 
feledésnek. Mit, bár nem iijuk alá a nagy német böl-
cselő : Schopenhauer Arthur a nőkről megirt kemény 
Codexét, az adott körülmények közt helytelenítenünk 
nem lehet. 

A nő-kérdés azonban, mely Angliában, Francia-
és Németországban még egyre hullámokét vet, Ameri-
kában már a megoldottak közé tartozónak tekinthető, 
noha — mint minden a világon — ez is a folytonos 
fejlődés stadiumában van. 

A tisztelet, mely a nőket Amerikában körülveszi, 
a különleges állás, melyet ott a társad alomban elfog-
lalnak, mutatkozik már az utcán. Ott nem a férfi kö-
szön a nőnek, hanem — s ez egy kitüntető előjog — 
először a nő köszön a férfinak. Ha az utcán találkoz-
n a k : a férti tér ki, miközben szivarját kezében félre-
tartja. Bosztonban általán nem szabad az utcán sziva-
rozni, pipázni, a nőkre való tekintetből, s e tilalom szi-
gorúan fennáll. Ha a nő az utca másik oldalára megy 
át s netán kocsi jő , a kocsisnak meg kell állítania a 
lovakat, mig a nő átmegven; a minek következtében 
nem ritkán egész kocsisor kénytelen megállani. Ha 
akadna csak egy olyan udvariatlan, ki a hölgy intésére: 
ott van a konstábler, ki őt azonnal kötelessége teljesí-
tésére utasítja. 

Fiáker, egyfogatú kevés van. De annálinkább ló-
vonatu vasút, mindenfelé, a legnagyobb hálózatban. S 
a nök leginkább ezt használják. Ha a kocsi tele van, 
8 egy hölgy lép be, a legközelebb ülő férfi kötelessé-
gének tartja felállani s ha kell, kiszállni. Vasutakon, 
hajókon a nőknek megvan saját waggonjok és salonjok, 
a melybe bármely férfinak nő nélktij belépni tilos. Ha 

#) Ajánljak e cikket m^yet t. mnnkatársnnk idegen kntfok-
bol dolgozott át, t. olvasóin* figyelmébe. Szerk. 

a legközelebbi férfi-coupéeba ül, s az azonnal lady-car-ré 
válik; a férfiak felkelnek, a legjobb helyet átengedik, 
a szivart eldobják. (Hej, fújjuk mi az ősi tajtpipából 
ö Nagysága orra alá Baziástól Kolozsvárig!) S ez a 
tengeren és folyam-gőzösökön valóságos rendszabályzat, 
kifüggesztve miheztartás végett oda, a hol nálunk az 
étlap szokott a hajókabinban lépni. Pl. egyik §. igy 
szól: „Az urak addig nem ülnek asztalhoz, mig a höl-
gyek helyet nem foglaltak." Egy másik: „A l ábaka ta 
székre tenni tiltva van.u Egy harmadik: „Köpni nem 
szabad !u 

Még nagyobb tekintet van a hölgyekre a hotelek-
ben, külön része az épületnek van a hölgyek számára 
berendezve. Ha lehet, egész különálló épület, lady ent-
rance felirattal. Ajtaja zárva vagy őrizve. Uraknak nő 
nélkül nem lehet bemenni. S ha mégis valamelyik egy 
növel beszélni akar, be lesz jelentve, s egy külön tár-
salgó terembe vezettetik. A nők szobái a legnagyobb 
comforttal és eleganciával vannak berendezve. E női 
osztályban egészen tetszésök szerint, egészen szabadon 
élhetnek. Együtt étkeznek, csevegnek, járnak-mennek 
a nélkül, hogy férjre, barátra, gouvernantera, mamára, 
nénikére, lovagra, szóval bármily kísérőre szükség volna 
S ez ott igen természetes. 

Nálunk a nő, ha férjétől menekülni akar, fürdőre 
rendelteti magát az orvossal: 

— Kedves orvos u r ! Ijesszen rá a féijemre, hogy 
beteg vagyok. Óhajtanék Karlsbadba menni. . . . 

Az orvos mosolyog. (Nagy emberismerő!) Oh az 
a Karlsbad! 

— Ügyvéd u r ! képviselő ur í . . . (vagy a hogy 
jön) kedves neje rendkívüli májdaganatban szenved. 
Félő, hogy egy év a sírba teszi . . 

— Szent isten! Uram ! Doktor u r ! 
— Igen, ismétlem, egy év a sirba teszi, hacsak 
— Beszéljen! Mindenre kész vagyok. 
— Karlsbadba kell küldeni két hónapra. . . . 
— De hiszen . . . hiszen én nem mehetek vele! 
— Az nem baj. Válasszon ön: Elet vagy halál! 
— Anyjuk! Pakol j : mégy Karlsbadba! 
— De fér jem! Drága férjem 
— Egy szót se! Még ma indulsz! 
Nos, az amerikai nők nem ily ravaszok. Ök, hogy 

férjeiktől meneküljenek: — a hotelbe küldetik magokat. 
Ilyen Ígérettel a legduzzogóbb asszonyt is ki lehet bé-
kíteni. Másrészt a nőnek, ha féijét el akarja hagyni, 
elég a legközelebbi szállodába menni, biztos leliet, hogy 
követni senkisem követheti, s nem üldözheti. Utazáson 
a hölgyek mindig számíthatnak a kellő kényelemre. 
Nem félhetnek attól, hogy a szállodából kiszorulnak. 
Mert addig a nőtlen ember, a magános férfi utas nem 
kap szobát, mig a legutolsó vonattal megérkező nők is 
helyet nem kaptak. Hiába minden demonstrátio. A 
yankee rendithetetlen s az illető kénytelen várni, ha 
kell reggeltől estig, mig csak az utolsó kocsi is be nem 
gurul. S ha nők érkeztek annyian, hogy a tisztelt ur 
kiszorul? Hja, arról nem lehet tenni. Húzza meg magát 
ott, a hol tudja. Akkor az éttermet rendezik pl. be 
mind a huszonnégy kinszorult ur számára, ott alhatnak 
a földön. Valóban Amerikában szinte bosszantó nőtlen 
embernek lenni. A nők után első sorban kapnak szo-
bát az difttinyued foreigners (előkelő idegenek) s ezek 
után a membres of the press — a sajtó emberei. (Nálunk 
a sajtó emberei nemhogy szobát, de sokszor még va-
csorát sem kapnak.) 

A mi egyébként az amerikai utazást illeti, az 
fölöttébb kényelmes. Az utas átadja minden cok-mókját 
a vasútnál, miről jegyet kap. Uti málháért semmitsem 
kell fizetni. Átadásért sem. A trinkgeldet ott nem is-
merik. („Isten veled hazám, trinkgeld hazája!") I., II., 
Ill-ik hely ott nincs. Kiki utazik ott, a hol helyet kap. 
Jegyet váltani leginkább az uton, a konduktornál szokás. 
Éppen azért, várótermekre nem igen akadni — a mint 
megérkezik az ember a vasúthoz, ül be rögtön a ko-
csiba, — legfölebb oly közbeeső állomásokon, hol vo-
natcsatlakozás miatt átszállani és várakozni kell. Mikor 
megérkezik is az utas, nem kénytelen pakkja után 
lótni-futni, azt magával cepelni. Erre valók az express 
eompanies, — szállító társulatok. A társulatnak egy 
hivatalnoka mindig a vonattal utazik. S leadó, kézbesítő 
hivatalai vannak rendszeresítve az egész vonalon. Az 
utas odaadja adressét. mielőtt bemenne a szállodába 
(mert az amerikai rend szerint üzlete után néz először) 
már a pakkja ott is várja őt. 

Természetes aztán, hogy ily praktikus berendezés 
mellett a nőknek sem kell annyit bajlakodni kosarakkal, 
dobozokkal, virágcserepekkel, kanári- és fehéregér-
kalickákkal az uton, mint nálunk, hol a nők a coupéet 
egész Nóé-bárkájává változtatják hozva magokkal min-
denféle emléket az elhagyandó világból . . . . akarom 
mondani: faluból. 

Egy másik előny, melyet az amerikai nő utazát-
ban élvez, a személyi kötetlenség, s miután különben 
sincs vele semmi podgyász szabad mozgása még sza-
badabb. Egyedül megy a vasúthoz, egyedül jön on-
nan. A köztisztelet áll őrt felette. Férfi kíséretre szük-
sége teljességgel nincsen. S ez önnállóság e személyi 
kötetlenség, mely itt is, egyebütt is természetes osztály-
részök, kedélyökben, magatartásukban is nyilvánul. Ök 
nem ugy utaznak, mint teherhordók, pakk-, doboz-, 
kendő-, esernyő-féltési láz martyrjai, hanem mint köny-
nyü, vidám Aphroditék. Az amerikai nő ugy utazik 
egyik városból amásikba, mint egyik szobából az euró-
pai nő megy a másikba. Mindenütt ehez soi érzi ma-

nem kin, hanem élvezet. 
Hanem van ennek az élvezetnek egy másik ol-

dala is. Az amerikai hölgynek u. i. joga van az uton, 
az útra magának egy védnököt választani — (Ha t. i. 
semmi vazallja, atyja, félje, testvérje eleve nem jön) 
az utazó társaságból. A mód igen egyszerű. Odalép a 
kiszemelt if júhoz: Uram én X-be utazom, lesz szives 
odáig lovagom lenni ? — Készséggel missz! . . Ezzel 
megvan az egész. Kell azonban tudnunk, hogy mi is 
hát az ilyen protector kötelessége. Atalában kettő: 1.) 
Hallgatni, még nem kérdezik. 2.) Szolgálatkészen ál-
lani a gyönge védencnek legkisebb intésére. Köteles-
sége azt mindenhová követni, vele menni a lady car-bel 
mellé ülni, neki az asztalnál felszolgálni. (Szép feladat, 
különösen ha valami öreg virágszál választja igy az 
embert Newyorktól Becskerekig protectornak.) Ez egy 
accomplished gentleman-nek mulhatlan kötelessége. S ér-
dekes, hogy e protector-választás kétoldalú szerződés 
ugyan, de az egyik fél — a nő — által bármikor fel-
bontható. De csakis a nő által. S azon időtartamtól, 
illetve hosszaságától, melyben a nő elbocsátja védencét 
függ a gentlemannak értéke. A protectorságnak vége-
redménye, — nehogy olvasóm valami régényes szerel-
met, házasságot vagy europaias kalandot gondoljon — 
majd egy szives bucsu-pillantás a kedvenc védenctől, 
kinek eltávozásával még csak a neve után sem szabad 
tudakozódni. Csáktornyai Lajos. 

(Folyt, köv.) 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó III. t. 

271. sz. Németh István féle ház a városi köz-
gyűlésnek f. év 26. sz. végzése folytán f. hó 
27-én délelőtt 9 órakor a helyszínén, nyilvá-
nos árverésen el fog adatni. 

A ház kikiáltási ára 250 frt, mely összeg-
nek 10% vagyis 25 frt bánatpénz teendő le 
az árverésnél. 

Szentesen, 1880. szeptember 17. 
Sima Fereno, 

tanácsnok. 

Hirdetmény. 
Szentes város határában levő' Széchényi, 

bökényi, székháti, fertői mágocsi és derekegy-
házi utak jókarban tartásának vállalata 1880. 
okt 1-től 1886. okt. l-ig, tehát 6 egymást kö-
vető évre f. év szeptember 26 án délelőtt 10 
órakor a városi tanácsterember nyilvános árlej-
tés utján ki fog adatni. 

A vállalati föltételek addig is alólirtnál 
megtekinthetők. 

Szentes, 1880. szept. 17-én. 
Sima Fereno, 

tanácsnok. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott részéről közhírré tétetik, hogy 

gondnoksága alá helyezett ifj. Sarkadi Nagy 
Mihálynak Teésen és Kis-Tőkén a kunszent-
mártoni útfélen levő összesen mintegy 350 
holdat tevő földjei 1880. sept. hó 30-án d. e. 
9 órakor a városház udvarán, nyilvános árve-
résen egy évre haszonbérbe fognak adatni. 

Szalay Miklós, 
id. gondnok. 

Mnden kiállításon az első érdemíremmeli 
kitüntetve. 

Brogle J. és Rlüller 
g é p - és rosta-lemez gyá ra 

Bndapesten 
a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z í t 

Tr ieurket (konkoly választó) 6 külön-
féle nagyságban. 

Trieur hengereket malmok számára. 
Koptatkat, 
Szelelő rostákat, 
S z i t á k a t ós r o s t á k a t « 

^ w é 



H i r d e t m é n y . 
Az őrgróf Fallavioini Sándor által 

Algyő község lakosságának ajándékul felaján-
lott Sándorfalvi házhelyek nagyobb része ezek 
által el nem foglaltatván, az áttelepítési szer-
ződés értelmében idegeneknek kiosztandó lesz 

E kiosztás 1880. évi szeptember hó 
18-ik napján reggeli 8 órától kezdve fog 
Sándorfalván a helyszínén a községi elöl-
járóság és az uradalmi igazgatóság által egyet-
értőleg eszközöltetni. 

A települőknek az általuk elfoglalandó 
telkek minden viszteher nélkül ingyen enged-
tetnek át és mindössze is csak az építkezés fo-
ganatosítása követeltetik tőlük; a rézzletes fel-
tételek különben Sándorfalván a község házá-
nál megtekinthetők 

Minden letelepülő erkölcsi bizonyítványt 
tartozik felmutatni. 

Egyes jelentkezőknek időközben is — bár-
mikor jelentkeznek — házhelyek átengedtetni 
fognak. 

Sándorfalva, 1880. szeptember 9-én. 
Az uradalmi igazgatóság és községi 

elöljáróság. 

Hirdetés. 
A szentesi takarékpénztár teési 14 

holdas s z á n t ó és k a s z á l l ó földje, az inté-
zet helyiségében f. hó 19-én d. e. 10 órakor 
tartandó önkéntes árverés utján örök áron ela-
datik, vagy haszonbérbe kiadatik. 

Yutsák János, 
igazgató. 

Meghívás. 
A szentesi polgári, iparos 

és gazdasági kór f. évi szeptem-
ber hó 2f>-án, délután 3 órakor saját 
helyiségében fElsasser Sándor sör-
csarnoka) 

rendkivüli közgyűlést 
tart, melyre a körtagok tisztelettel 
meghívatnak. 

A közgyűlés tárgyai: 
1. A megerősített alapszabályok 

értelmében a szakosztályok megala-
kítása iránti intézkedés. 

2. Jegyzőválasztás. 
3. Az 18/7., 1878. és 1879. évi 

számadások átvizsgálása. 
4. Az 1880. évi költségvetés be-

mutatása 
5. A házvétel iránti tervezet ki-

dolgozásával megbízott választmány-
nak az ügyben való jelentése. 

6. Indítványok tárgyalása. 
Szentesen, 1880. évi szept, 9. 

Stammer Sándor, 
elnök. 

H i r d r d e t é s. 
Tisztelettel értesíttetik a t. kö-

zönség, hogy a szentesi első gőz-
malomban 

marha- és disznö-má2sa 
állíttatott fel, melyet is a méretni 
szándékozók j u t á n y o s ár mellett 
igénybe vehetnek. 

H i r d e t é s . 

Zsoldos Fereno téglagyá-
rában csinosan készített c s e r é p -
k á l y h á k é s t a k a r é k t ű z h e l y 
l e m e z e k kaphatók, melyek fa-

és kőszénnel is tüzelhetŐk. 

;x> 

>i> i i l »f* 

M E G H Í V Ó . 
Az 1880. évben b e s o r o z o t t 

folyó hó 26-án, S z a b ó J á n o s , kispiaczon lévő 
újonnan épült s díszesen berendezett n a g y t e r m é b e n 

T k BF € Z £ B T É L ¥ T 
rendes, melyre 

a t. e. közönséget tisztelettel meghívja 
A RENDEZŐSÚG. 

fíeléptidij személyenként 60 kr. — Kezdete 7 órakor. 

A tiszta jövedelem fele része a szentesi iparos ifjak képző- és bc-
gi'lyzo egylet javára fordittatik. 

H i r d e t é s . 
IQ. Zsoldos Fereno fakeres-

kedőnek a Tiszán 

BÜKK-TŰZIFAJ& 
van eladó, kívánatra a hazaszállítást 
is eszközli. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Budapest i bá to rok! 

Asztalos és kárpitos bútorok 
tőbb száz szoba berendezésére 

a legolcsóbb ár mellett 
és csakis solid és megbízható készítményű 

nagy készletben 

STEINBACH SÁNDORNÁL 
kárpitos és bútorkészítő 

Budapesten, Ferenc-Józseftér 6. sz. 
= a lánchíd átellenében. = 

Kiházasitás berendezéseknél 
különös tekintetbe vétel. 

As njoanan mérsékelt á r jegyzék Ingyen! 

Budapest i bú torok! 

.ai V ® g J o b b Pintoly nem h.»«. tál, bi m tmlilh.lank. 
»•«•*>•• Jó lövés. lehesaSnk, 1 

g.iébb e piactolj árnak három..oroaát, cai 
lö.aerre is, kellene kiadnánk. 
A Gfeggdnid-TuiknAfélt nj-lég-pbrtoly ^ 
EatUtt nellett B.denben), .lk.lm.t nynjt uri h(»T •íí..nh4K,n^ 

k és löazerre raló ki4dái nélkül, jóplMtol,S7é?. KSílfííí 
ií •ÍÜ.",7wÍtTOi,í<rr^ mé8 oly.rtr.Ud, hoRyTnví• 
pl. egy dea ikáb» ,6 mm. met . rny t mé lység ig Jut ragy .ROITÓ ear mudnrl ^ B 
k é p e . megö ln i . A . e g t ö l t é . négy (4) t o g u M S i X k J S ^ ^ S i S í ^ 
Egy é . u g 7 t t M . . nyil lOW-nél többe .ör h M . » á í h » t 6 . A . . 4 mo a e 1 ö á 11 í t á . a .akué-
p . k . . g i » . é B é T é l L h . t . é g e a . é t .a .1 , h o g y .gy i lyen ki tűnően s».rrM.ttinö» . . 
U r t o t a n . l n i e k . i l f n y . l l . l é . 100 g o l y ó r a ! . 1 lá tot t P i . s t o l y bIÍ B ony taí t ban 

J - 5 ° / r t / ' m e g k ü l d h e t i bo k S 2 S & i l« í o t . t r . ért. frt. 1.-, é s k o l ö n g o l y ó k 1000 drb. »r» oa . t r érUfcll-l 
^ h S I Í Í . 3 " 4 * majdnem he lyreá l l í t ja . p f . s t o l y k iadás i k ö l u é g e k e t 
•ok ntánvét.1 v. .lófla.tá.i ötjén tör ténhetnek; » gy4r jótá l lás t nyoj i . 

megnyitása! 
Itt helyben, a „Széchényi-ut* mellett lévő jól berendezett 

S z é c h é n y i - g S z m a l m a n b a t 
egészen újonnan felszereltük, teljesen átalakítottuk, és î J őrlő k ö v e k k e l e l l á t v a — 
már átadtuk a közforgalomnak. 

Hasonló üzletünkkel t i z e n e g y é v i g a közönség megelégedésére igyekeztünk 
működni, ezen uj üzletünkkel „ S z é c h é n y i - g ő z m a l m n n k k a l " is az lesz igyekezetünk, 
hogy több éven át szerzett tapasztalataink alapján, a t. őrlő közönség minden igényei-
nek megfeleljünk mindenkor ezután is. 

, _ , "Széohényi-gőzmalmunkkal" egybekapcsolt és gőzfnrészlövel működő, 
legdusabban berendezett 

FA-ŰZLETÜNKET 
ajánljuk a tisztelt közönségnek, melyben ugy mint eddig, minden megrendelésnek 
gyorsan és szilárd pontossággal igyekezünk megfelelni. 

Ré?i üzlethelyünkön lévő faanyagokat, ugyszinte a raktár-színeket a 
legjutányosabb áron v é g e l á r n s i t j n k . 

Tisztelettel 

Lizár és Sonnenfeli 

\\ HIRDETÉS. 

S a r k a d i N a g y 
S á n d o r háza a kis-
piac mellett I. t 630. 
szám alatt örök áron 
eladó, esetleg egy évre 
árendába adandó; érte-
kezhetni lehet Sclileier 
István vaskereskedővel. 

INGYEN 
és bérmentve küldetik bárhova s 

legújabb női-ruhakelmék 
nagyválasztéku mintagyüjteménye ármegjegyzéssel 

L A S I B U R C i E R A D O L F 
divatáru raktárából, koronahsrczeg-utcza 10. sz. 

BUDAPEST. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 



Melléklet a „Szentesi Lap" 38-ik számához. 

N y i l t - t é r . *) 
Válasz Kovács Pál a „Szentes és Vidéke" 

szerkesztőiének. 
Midőn két hét előtt első nyilatkozatomat a „Szen-

tesi lapu hasábjain Kovács Pál ellen közöltem, lehe-
tőleg mellőztem minden személyeskedést; a dolgot egész 
tárgyilagosan adtam elő, s csalt annyiban léptem fel el-
lenében támadólag, amennyiben ezt saját reputatiom s 
becsületem érdekében magam iránti kötelességem meg-
követelte. Azt hittem Kovács Pál ur lesz oly eszélyes, 
hogy a rágalmazó kifejezést szépen hallgatva zsebre 
dugja azon többi nem kevésbbé díszes epitheton mellé, 
melyeket már mások előttem neve elé joggal illesztet-
tek, hittem ezt pedig annvival inkább, mert midőn 
nvilatkozatom már ismert okból egyelőre visszavontam: 
Kovács uram, tartva attól, liogv kétes és tarka múlt-
jának egyes lapjait fogom szellőztetni, saját maga ál-
lította, hogy most egy ilynemű cikk már csak azért is 
nagyon kellemetlenül esnék neki, mert az, — különö-
sen, ha fűszerezve találna lenni életének egyes epizód-
jaival, — könnyen romba dönthetné messze kiható ter-
veinek merész légvárát. Kovács uram azonban azóta 
egyet gondolt — lehet, hogy már a szép kilátások ugy 
is füstbe mentek . . . ! — és hallgatás helyett szokott 
módja szerint piaci gyerkőcök, hereehureázó inasok s 
Kovács Pálhoz illó hangon válaszol. Ugy látszik a 
„Szentes és Vidéke44 szerkesztősége már valóságos 
mühehelye lett az olyan triviális írásmódornak. Es az 
ilyen lap, mely tartalmatlanságát örökös személyeske-
dés és veszekedésekkel akarja feledtetni, mondja azt, 
hogy mi a sajtót élesnek és lármásnak nevezzük. Ezt 
én ugyan eddig egy szóval sem tettem, legkevésbbé a 
„Szentes és Vidékéi-vei szemben, melynek nevetséges 
lármája ugy sem sokat árthat senkinek; ha azonban, 
ugy tetszik, megjegyzem most, hogy igenis tisztelem, 
mint senki jobban a sajtó tisztességes munkásait, de 
nem az olyanokat, kik sem jellemük, sem képességük-
nél fogva erre nem hivatvák s kikre joggal ráolvasható 
e régi latin mondat : „ne sutor ultra erepidamu (varga 
maradj a kaptánál). 

Nagyon csalatkozik I\ . uram, ha azt hiszi, hogy 
én őt az ő genréjében követem, sokkal több kímélet és 
tisztelettel vagyok a közönség iránt ; de meg különben 
is nem volnánk egyenlők az ilyetén harcban, mert Ko-
vács, ki életében sokat fetrengett társaságokban, hol 
az általa használni szokott devectivák gyalázó piszko-
lódásokban eléggé gyakorolhatta magát, ezekben bizo-
nyára legyőz engem, kinek hála az égnek, először van 
dolgom holmi Kovács Pál-féle egyénnel. Egyébiránt az 
olyan aljas fegyver, minővé a toll K. P. kezében vá-
lik, úgysem sértheti azt, kit megtámad, hanem leala-
csonyítja azt, ki vele él. 

K. uram nagy képpel azt mondja, hogy velem 
nem áll szóba. Azt nagyon jól teszi, és azért különö-
sen levagyok kötelezve iránta; de hát mégis szerettem 
volna legalább hallani, hogy miért nem? Bizonyára 
anyagi, szellemi és erkölcsi fölénye, tiltja ezt meg neki. 

•) E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a Szak. 

Anyagi fölénye mellett kiáltóan szólnak a m. kir. adó-
hivatal, a kifizetetlen számlák sajnálatra méltó tulajdo-
nosai s legkülönösebben azok, kiknél a rajta valóját 
vásárol ja; — szellemi fölénye mellett bizonyít széles 
terjedelmű ismerete, magvas irálya és a „Borsszemjankóu 

szerkesztői üzenete; — erkölcsi fölényéről pedig be-
szél az egész világ és par excellence a „Szentes Vi-
déki" tkpénztár váltó-vizsgáló bizottsága. Viszont ve-
gye tudomásul K. ur, hogy én meg nem állok vele 
szóba, mert egy oly egyént kire minden gyerek ujjal 
mutat, szóra nem méltatok és eleget sajnálom azt is, 
hogy ha már vele nem kell beszélnem, róla vagyok 
kénytelen beszélni. 

Lássuk tehát, mint igyekezett K. ur vastag dur-
vaságával érveinek hiányát takargatni. A legkönnyebb 
módhoz folyamodik s a helyett, hogy a bizonyítást csak 
meg is kisérlené, egyszerűen tagadja az én állitásom 
valóságát. Beszélhetsz jó vitéz, sincs aki hitelt ad 
szavadnak. Hát hol maradt a levélbeli tudakozódásokon 
nyert válasz? hisz nem keveset hencegett azzal, hogy 
irt már Kornéliának (mert K. P. ur csak e bizalmas 
néven szokott Prielleről beszélni.) Ahelyett azonban 
már beismer annyit, hogy egy szép csokor volt az, mit 
nyilvánosan dobtak. Még egy héttel ezelőtt tanuk előtt 
bevallotta, hogy igenis koszorú volt, de nem babér, és 
ma már csak csokorról akar tudni. Ez egyszer azonban 
megfogta magát Pál ur hazugságával, mert elfelejtette, 
hogy a „Szentes és Vidéke" nyomta a szalagot, már 

Ivedig csokorra hova az ördögbe tette volna azt a méter 
íosszu szalagot? Eleintén ahhoz sem ragaszkodott, 

hogy épen jutalomjáték alkalmával nem adatott a kér-
déses oorostván koszorú, hanem tagadta, hogy ama 
bizonyos család olyat egyáltalán dobott volna. Ezt bi-
zonyítja K. urnák szintén tanuk előtt tett azon kijelen-
tésén kivül, hogv ő Kornéliának szobájában kereste s 
nem találta azt az összes csokrok és koszorúk közt, 
Írásbeli nyilatkozatának eme passusa is: „Lapom 33. 
számának helyi újdonsága között hazugnak neveztem 
azon állítást, mintha a család babérkoszorúval 
tisztelte volna meg Prielle Kornéliát itteni vendégszerep-
lése (tehát nem jutalom játéka) tárgyában.u (Kérem ez 
utóbbi szó nem sajtóhiba. Kénytelen vagyok szószerint 
közölni, mert a bogarak kihagyásával még magáénak 
sem ismerné K. ur a szerzőséget). 

Ilyen gyenge szalmaszálakba kapaszkodik tehát 
K. uram és erőnek erejével „kákán is csomót keres." 
Még megeshetik a csoda, hogy meg is találja, mert 
aminő ügyes ember már a szappanbuborékon ketté vágta 
a gordiusi csomót, (lásd a „Sz. L. u 36 sz. K. nyilat-
kozatát.) 

Azt hiszi tán K. uram, hogy olyan „nesze semmi 
fogd meg jólu féle beszédekel majd mindig eltussolja 
már a valót. H j a ! ha a publicum már olyan tisztán 
nem látna! 

Kovács Pál, ki máskép jellememhez nem fért, ha-
zugnak nevez. Fentebbiek után erre felelni annyival 
inkább felvagyok mentve, mert épen K. P. az, ki azt 
mondta, de hogy lássék, kinek vált már mintegy vé-
révé a hazudozás, elbeszélek egy épületes történetkét í 

Történt, hogy a szerkesztő ur, alkalmasint nagyon 
tartván valakinek látogatásától, ki öt a nagy diploma-
tát, az utóbbi időben saját nyilatkozatával meglehetősen 
sarokba szorította, meghagyta lakásán, hogy egész nap 
nem található otthon, igénybe lévén véve becses ideje 
az iparos ifjak 3 órakor tartandó gyűlésén. Az a va-
laki csakugyan megjelenvén, ki is elégíttetett a fentebbi 
válaszszal; de miután az nem volt azzal valami túlsá-
gos nagyon megelégedve, nem volt rest a gyüléshelyi-
ségében K. ur után tudakozódni. A legnagyobb meg-
lepetésére azt hallja, hogy K. urat, a hangadót, itt nem 
ismerik, a gyűlés pedig este 7 órakor kezdődik. Al-
kalmasint tévedés volt hát a dologban, igy gondolko-
dik az illető. — De nini ott megy K. ur az utca sar-
kán, kérdezzük meg tőle? 

Aláz' szolgája! 
Aláz' szolgája! hallottam volt nálam, mennyire 

sajnálom. 
Ah ! kérem, szót sem érdemel; — mondták, hogy 

az iparos ifjak gyűlésén volt elfoglalva. Volt ön ott ? 
Igen; igen tud ja mint szerkesztő 
Az illető ur egyik meglepetésből a másikba es-

vén, már éppen kérdést akar tenni, mit határoztak, mi-
dőn arra tart B. ur az iparos ügyek lelkes barátja és 
a szerkesztőhöz a következő szavakat intézi: ^Pál eljösz 
az iparos ifjak gyűlésére? 

Pali megrökönyödik, zavarában ötöl, hatol. 
Este 7 és U közt lesz; biztosan elvárunk. 
Pali végkép tönkre van téve érthetlen szavakat 

dadog. 
Tableau! 
Egyébiránt Kovács Pálnak legkisebb hibája a 

hazudozás. 
Végül egy pár szót a Kóbi gyerekről. E haszon-

talan izetlenkedésével K. P. eviuenter zsidó heccet 
akar szitani; az a Kovács Pál, kinek kebelbarátja, fő-
munka társa és jobb keze zsidó, kinek nyomdásza zsidó 
és kinek nem egy hitelezője is zsidó. 

Hogv egy privát vitába lelkiismereti dolgokat, 
vallási állapotot belevonjon valaki, ehhez oly nagy 
mérvű neveletlenség, éretlenség és a felvilágosult XIX. 
század szégyenére való butaság kell, melylyel kivív-
hatja egy Istócy kézszorítását, de másrészt kiérdemli 
a józan közönség megvetését. Nagyon természetes, 
hogy olyan emberei, kire még távolról sem hatott ki 
az ujabb kor reform eszméje, hanem ki még mindég 
a XII I . század szűkkeblű felfogását vallja magáénak, 
sem én, sem más meg nem érteti a vallási tollerantiát. 
Azt azonban ajánlhatom Kovács Pálnak, hogy ö, mint 
állomás nélküli tanitó, szinlaphordó és kortinahuzó, örö-
kös hivatali aspirans, mint népvezér illetve népbolon-
ditó tett szerencsétlen kísérletei után leghelyesebben 
cselekednék, ha belépne Istócy antisémita táborába; 
mert ott legjobban foghatná érvényesíteni badar esz-
méit és ad majorem glóriám Istócy bolondgombáinak 
s csodabogarainak füzéréből megalkothatja a 13-ik 
röpiratot. 

Kelt Szentesen, 1880. szept. 14. 
Freund Áron. 






