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ELŐ F I Z E T É S I Á R : 
Kpész évre . . 4 fit. 
Félévre . . . 2 frt-
N*»j»yed évre . , 1 frt 

MKQTELEN 
m i n d e n « ' / o m h a t o n 

K lap szellemi részét il-
lető k«".xl«M)irMVfk a szer-
kesztőséghez, a pénikül-
demények pedijj a kiadó-
hivatalhoz küldendők. VEGYKS TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI A R A K : 
3 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr, 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr szá-

míttatik' 

NTILTTÉR 
minden »'gyes sora 16 kr. 

B É L Y E G D I J 
ejry beiktatásnál 110 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fojradtatnak el. 

A mi társas életünk. 
Ez a cini is megérdemli, liogy ha több-

ször nem, legalább egy évben egyszer Írjunk 
róla. Szükséges egyszer egy évben egy rövid 
cikkecskében tükröt tartani önmagunknak, s 
egy futó pillantást vetni bele, de nem hiúság-
ból, hogy gyönyörködjünk önmagunkban, vagy 
hogy eldicsekedjiik, érdemeink fölelcvenitése 
végett, városunk culturalis előhaladását ; nem, 

^jiíalunk a társadalmi élet képét mutató tükör 
nem erre való, hanem arra, hogy lássuk tár-
sas életünket és ezen életben mozgó lények 
között magunkat és e látványon piruljunk és 
gondolkozzunk, hogy 30 ezer ember él itt egy 
rakáson együtt és a 30 ezer ember között egy 
szép sor szellemi munkás, kik hivatva volná-
nak rá, tudnának tenni és semmit nem tesz-
nek arra, hogy városunknak egy m veit em-
ber fölfogása értelmében vett társas élete le-
gyen, hogy midőn társas életünknek tükröt 
tartunk: e tükörben az elfogulatlan szemlélő, 
ne csak egy rakás kenyérért küzdő és kenyér-
ért élő embert, de egy szellemi élettol pezsgő 
társas életet lásson, társas 'életet, melyben a 
társadalom nem csupán a test táplálására; de 
az értelemben fejlesztés, sziv nemesítés, lé-
lek mulattatására is nyújt módot 

Előttünk áll a tükör, hát pillantsunk egy 
rövid szempillantásra bele és nézzük, hogy 
miben áll „a mi társas életünk" télen, nyáron, 
ősszel és tavasszal? — Hát abban, hogy elvé-
gezzük — akik elvégezik — dolgukat, mun-
kálkodunk nap estig, hogy becsületesen és 
tisztességesen megélhessünk, hogy kenyerünk 
és ruházatunk legyen és azután a napi fogla-
latosság végeztével haza megyünk, s ülünk 
otthon, azon 10—13 embert kivéve, kik na-
ponta elnéznek a kávéház, kaszinó, olvasókör 
é s a 4W-ÍIS k ö r b e . 

Hát hiszen ez is élet; de ez nem társas 
élet. 

Más városokban, hol nincsenek is annyian 
e«'V rakáson mint mi vagyunk, s talán nem 
is értelmesebb emberek mint mi, s igy lelki 
tápra nem lehet nagyobb igényük mint ne-
künk: télen, nyáron, őszszcl, tavaszszal egyfor-
mán az időviszonyok igényéhez képest, lalál-
nak módot, teremtenek rá eszközt, hogy az 
emberek olcsón, vagy ingyen szorakozást nyer-
jenek, hogy az egy városban, egy osztályban 
élők, ne csak a templomban (ha ugyan ide el-
mennek) lássák egymást tíz évben egyszer, 
lianem az erre szánt körökben, e célra terem-
tett alkalmakkor minél sűrűbben érintkezhes-
senek egymással, hogy a gyakori érintkezés 
által az egymás iránti őszinte jóindulatnak, 
köz és társadalmi dolgok iránti érdeklődésnek, 
eszmék iránti lelkesülésnek nyittassék ut a ma 
már teljes mérvben anyagi érzelem által uralt 
emberi kebelhez. 

Minden intelligens érzésű embernek szo-
morral keli nézni azt a közönyt, melyet kö-
zönségünk a zajos megyei, vagy városi köz 
és o r s z á g o s politikai élettől eltekintve, bármily 
üdvös társadalmi eszme iránt tanusit. 

Nem ugy van e, hogy a városunkban lévő 
két-három társas egylet alig bir megélni; mert 
mindegyiknek háromannyi tagja is lehetne, 
mint amennyi van. Annyi évi küzdelem után 
lehetett-e városunkban alakítani egy gazdasági 
egyesületet Van több mint ezer iparosunk : 
van-e ezek szakértelmének fejlesztesére szüksé-
ges iparegylétünk ? Kereskedőinknek jut-e 

eszökbe is, hogy nekik szakérdekeik is vannak, 
melyek csakis a társulás utján elégíthetők ki? 
Van közel 60 tanférfi városunkban, birtak e 
társulni, hogy testületi uton is képezzék ma-
gokat, vagy módot nyújtsanak az önképzésre. 
— Nem züllött-e szét dalárdánk és egyházi 
énekkarunk? Es volt itt egy tisztviselői egye-
sület is: nem lialt-e meg születése után rök-
tön ? Es a meglevők közt van-e csak egyetlen 
egy egyletünk is, melynek állapota virágzó 
volna? Nincs. — Es miért nincs ilyen egyle-
tünk és miért nem bir létesülni sok oly egy-
let, melyek társadalmunk egyik, másik osztá-
lyának szakérdekei szempontjából oly égetőn 
szükségesek volnának ? — Mert közönyösek 
vagyunk minden társadalmi intézmény iránt. 
— Es miért vagyunk közönyösek? Mert nincs 
társas életünk? Es miért nincs társas életünk ? 
— Mert azok kik hivatva volnának ennek 
megteremtésén munkálkodni nem tesznek érte 
semmit. 

U g y van az amint elmondtuk. Nincs tár-
sas életünk és nincs közöttünk senki, ki buz-
galommal, hivatásszerűleg munkálkodnék azon, 
hogy legyen. 

Más városokban tavasztól őszig a szabad 
természet kellemeit használják föl eszközül 
arra, hogy egy csoportba minél nagyobb szám-
ban és minél sűrűbben gyűljenek össze; télen 
estélyeket rendeznek, hova igen csekély dij 
mellett, vagy ingyen mehet mindenki és men-
nek és ezen érintkezés, a nyert szórakozás fo-
kozza a lélek igényét az ismételt találkozás és 
ujabb szórakozás iránt és ezzel apródonként, 
észrevétlenül megnyílik a közönség lelke a 
lelki táp előtt és aki ezelőtt csak akkor volt 
boldog, ha a teritett asztaltól, testét kellőleg 
kielégítve, kelt föl, azután hiányt fog érezni, 
oly hiányt, melyet csakis a lelki szórakozás 
pótol. 

Lry lenne ez nálunk is, csak társas éle-~ j 
tünk fejlesztésére igyekeznénk tenni valamit, 
csak hetenként vagy hónaponként egyszer (s 
kétszer nyílnék alkalom rá, hogy a téli unal-
mas estét minden költség nélkül nagyobb tár-
saságban kellemes szórakozás mellett lehetne 
tölteni, mit ellehetne érni fölolvasások rendezé-
sével. Ily társaságok befogadására mily alkal-
mas helyek volnának a kaszinó, olvasókör és 
48-as népkör és épen ezen egyletek és ezek 
között első sorban a kaszinónak kellene e téren 
— már hivatásánál fogva is — a zászlót lo-
bogtatni, s valóban, ha elgondolkozunk „a mi 
társas életünk "-ön, szoniorral nézzük, hogy a 
társas egyletek oly keveset s részben semmit 
nem tesznek meg a helyzet javítására. © 

A lélek számbani fogyatkozást előidézte részint az, 
hogy a lefolyt évtizedben az elhaltak száma 66-tal 
multa fölül a születettekét; részint pedig az : hogv a 
vízbetöréskor innen szerte-züllött családok egy része 
máig sem tért vissza régi lakhelyére. 

A szarvasmarha állomány ily tömeges apadásá-
nak oka pedig abban rejlik, hogy a hajléktalanná vált 
lakosok, a legtöbb esetben még utolsó haszon mar-
háiktól is kénytelenek voltak megválni, csakhogy lak-
helyeiket fölépíthessék. 

A foglalkozási viszonyt illetőleg: aránylag kevés 
azok száma kik napszám keresményből élnek, — 
nagyobb a foldmivelőké, kik a csekély számú földtu-
lajdonosok kivételével többnyire haszonbérlők. 

Különösen figyelmet érdemel a nők foglalkozási 
viszonya. Minden 14 éven felöli nő, a háztartás veze-
tésen kívül még gyékényt is sző, — melyei saját, 
illetve gyermekeik fönntartását valamint a ruházatot 
is bekeresik, — ugy hogy csak annyiban szorulnak 
férjeik, illetőleg a családfőre, a menynyiben a szövéshez 
szükséges gyékény levágása kévézése és hazahordása 
a férfiak munkáját képezi. A folytonos munka a csa-
ládtagok munkaereje szerint oszlik meg : a hét éven 
felöli gyermekek a gyékényszövéshez szükséges anyag 
előkészítéssel, — minő a selyemtenyésztés éa 
íjjon sodrás foglalkoztatnak, —• melyet minden meg-
erőltetés nélkül és könynven végeznek, — ugy, hogy 
a gyékényszövés csakis az ő kis munkás kezeik szor-
galmas segélyével folyhat szakadatlanul. 

Csakis ilyen, már gyermekkorban kifejlődött ke-
resetképesség mellett — hol a leggyöngébb erőnek is 
tér van nyitva a kenyérk«resésre, lehet aztán megér-
teni azt, hogy e községben koldus csak egyetlen egy 
van, s erre is inkább illenék a szolga elnevezés, mert 
a templom tisztogatására van fölfogadva, hanem hát a 
nép elnevezte a templom koldusának, — s miután fi-
zetését is e cimen húzza, tehát Tápé község fölfoga-
dott koldusa. 

Népszámlálás Tápén. 
A népszámlálás alkalmából Tápé községben össze-

iratott, családfő: 525 férfi, 550 nő, családtag 581) férfi, 
520 no, — egyébb t. i. cseléd, vagy családi köteléken 
kívüli 24 férfi, 1H n ő , — távollévő családtagok: 5 férfi, 
£s 1 no. — Ezek szerint van tehát összesen 1135 férfi? 
1007 nö, — vagy is együtt véve *232 egyén, s ebből 
irni és olvasni tud 583, egyedül csak olvasni 22, vagy 
is a népesség 2(>.5%-ka tud irni, és olvasni. — Val-
lásra nézve a lakosság tisztán keresztény katholikus, 
— még izraelita sincs egyetlen egy sem. 

A hasznos házi állatokból összeíratott, még pedig 
tiszta magvar fajul: 5 bika, 1)4 tehén, HU növendék 
marha, 120 jármos ökör, vagy is összesen 302 darab 
szarvasmarha, és 150 darab birka. 

Összehasonlítva az ISTl-ik évi népszámlálási ered-
mén ynvel a jelenlegit, kitűnik az: hogy a népesség 2(52 
egyénnel fogyott; a szarvasmarha állomány pedig 308 
darabbal kevesebbedett. 

Világ folyása. 
Csak olyan a világ állása, mint az a bi-

zonytalan időjárás, midőn hol borong, hol esik, 
hol meg egy keveset derül is, hogy annál job-
ban elboruljon megint — Ilyen formán nem 
akar a politikai láthatár sem kitisztulni, s ha 
egyik — másik felhő elvonul is, vagy kiönti 
mérgét: jön helyébe másik, még nagyobb — 
A zavarok s nyomorúságok legkiapadhatatla-
nabb tárházának bizonyul be a balkán félszi-
get, hol alig csendesítenek le egy népet, fel-
lázad helyette másik még éhesebb, még telhe-
tetlenebb. Erre levágatik néhány ezer ember, 
fagy, éhség nyomorúság elpnsztit még tiz any-
nyif, a nélkül hogy valaki nyertesnek mond-
hatná magát, vagy a béke, legalább néhány 
évre biztosíttatnék. — Szegény, szerencsétlen 
népek! ezek pedig nem okai semminek, ők meg-
élnének egymás közt békén, kivéve egy egy 
kis csetepátét, —• a mi már az ő vérük fel-
frissítésére nekik olyan szükséges, mint nekünk 
valami nőegyleti vasry 48-as bál, — hanem 
ezek a diplomaták, ezek a gyógyithatatlan ke-
reszytének és ember barátok, ezek nem hagy-
ják őket nyugodni, ezek uszítják, heccelik őket 
egymásra. Ha nincs egymással semmi bajuk: 
keresnek nekik a diplomaták, ha nem sikerül 
lelni, fabrikálnak; felköltik a nemzetiségi val-
lási és más szenvedélyt s folyik a vér, pusztít 
a nyomor, s nem restellik kék, piros, zöld és 
más könyveikben előadni elkövetett miveletei-
ket, saját államaiknak népe jiedig megint elég 
keresztyén, ember barát és naiv hozzá, hogy 
ezen dolgokat erélyes felháborodás nélkül tu-
domásul vegy^ s fizeti a mulatságot, belenyug-
szik szó nélkül, mint valami természetes és 
okos valamibe. Jámbor Oxenstierna! A ki azt 
mondtá l, hogy „kevés bölcsességgel igazgattatik 
avilágu , — most ha feltámadnál, mégennél a 
kevésnél is kevesebbet mondanál. Es nagyon 
igazad volna De mondhatnál most nem csak 
kevés vagy semmi bölcsességet, ha nem szint 
ilyen kevés igazság és szemérem érzetet is. 
Mert valójában vérlázító, hogy ezek, a kiknek 
a szájuk örökké humanitással van tele, s ezen 
szent eszme örve alatt folyvást idegen államok 
békéjét zavarják, népeit zaklatják, háborgatják: 
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E L Ő F I Z E T É S I Á R : 
Kgéaz évre . . 4 frt 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . . 1 frt 

M R G T F X E N 
m i n d e n s z o m b a t o n 

K lap szellemi részét i!-
l<*tü közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénakül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI A R A K : 
3 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr.. 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért G kr szá-

míttatik* 

N T I L T T É R 
minden »'gyes sora 16 kr. 

B E L Y E G D I J 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

A mi társas életünk. 
Ez a cini is megérdemli, liogy lia több-

ször nem, legalább egy évben egyszer irjnnk 
róla. Szükséges egyszer egy évben egy rövid 
cikkecskében tükröt tartani önmagunknak, s 
egy futó pillantást vetni bele, de nem hiúság-
ból, hogy gyönyörködjünk önmagunkban, vagy 
liogy eldicsekedj ük, érdemeink fölele venitése 
végett, városunk culturalis előhaladását ; nem, 

^Jilalunk a társadalmi élet képét mutató tükör 
nem erre való, hanem arra, hogy lássuk tár-
sas életünket és ezen életben mozgó lények 
között magunkat és e látványon piruljunk és 

eszökbe is, hogy nekik szakérdekeik is vannak, | 
melyek csakis a társulás utján elégíthetők ki? 
Van közel 60 tanférfi városunkban, birtak e 
társulni, hogy testületi utón is képezzék ma-
gokat, vagy módot nyújtsanak az önképzésre. 
— Nem züllött-e szét dalárdánk és egyházi 
énekkarunk? És volt itt egy tisztviselői egye-
sület is: nem halt-e meg születése után rök-
tön ? Es a meglevők közt van-e csak egyetlen 
c&y egyletünk is, melynek állapota virágzó 
volna? Nincs. — Es miért nincs ilyen egyle-
tünk és miért nem bir létesülni sok oly egy-
let, melyek társadalmunk egyik, másik osztá-
lyának szakérdekei szempontjából oly égetőn 

gondolkozzunk, hogy 30 ezer ember él itt egy szükségesek volnának ? — Mert közönyösek 
rakáson együtt és a 30 ezer ember között egy vagyunk minden társadalmi intézmény iránt, 
szép sor szellemi munkás, kik hivatva volná- I — Es miért vagyunk közönyösek? Mert nincs 
nak rá, tudnának tenni és semmit nem tesz 
nek arra, hogy városunknak egy m veit em-
ber fölfogása értelmében vett társas élete le-
gyen, hogy midőn társas életünknek tükröt 
tartunk: e tükörben az elfogulatlan szemlélő, 
ne csak egy rakás kenyérért küzdő és kenyér-
ért élö embert, de egy szellemi élettől pezsgő 
társas életet lásson, társas 'életet, melyben a 
társadalom nem csupán a test táplálására; de 
az értelemben fejlesztés, sziv nemesítés, lé-
lek mulattatására is nyújt módot 

Előttünk áll a tükör, hát pillantsunk egy 
rövid szempillantásra bele és nézzük, hogy 
miben áll „a mi társas életünk" télen, nyáron, 
ősszel és tavasszal? — Hát abban, hogy elvé-
gezzük — akik elvégezik — dolgukat, mun-
kálkodunk nap estig, hogy becsületesen és 
tisztességesen megélhessünk, hogy kenyerünk 
és ruházatunk legyen és azután a napi fogla-
latosság végeztével haza megyünk, s ülünk 
otthon, azon 10—13 embert kivéve, kik na-
ponta elnéznek a kávéház, kaszinó, olvasókör 
és a 4*-as körbe. 

Hát hiszen ez is élet; de ez nem társas 
élet. 

Más városokban, hol nincsenek is annyian 
egy rakáson mint mi vagyunk, s talán nem 
is értelmesebb emberek mint mi, s igy lelki 

társas életünk ? Es miért nincs társas életünk ? 
— Mert azok kik hivatva volnának ennek 
megteremtésén munkálkodni nem tesznek érte 
semmit. 

U g y van az amint elmondtuk. Nincs tár-
sas életünk és nincs közöttünk senki, ki buz-
galommal, hivatásszerűleg munkálkodnék azon, 
hogy legyen. 

Más városokban tavasztól őszig a szabad 
természet kellemeit használják fid eszközül 
arra, hogy egy csoportba minél nagyobb szám-
ban és minél sűrűbben gyűljenek össze; télen 
estélyeket rendeznek, hova igen csekély dij 
mellett, vagy ingyen mehet mindenki és men-
nek és ezen érintkezés, a nyert szórakozás fo-
kozza a lélek igényét az ismételt találkozás és 
ujabb szórakozás iránt és ezzel apródonként, 
észrevétlenül megnyílik a közönség lelke a 
lelki táp előtt és aki ezelőtt csak akkor volt 
boldog, ha a teritett asztaltól, testét kellőleg 
kielégítve, kelt tol, azután hiányt fog érezni, 
oly hiányt, melyet csakis a lelki szórakozás 
pótol. 

Tgy lenne ez nálunk is, csak társas éle-
tünk fejlesztésére igyekeznénk tenni valamit, 
csak hetenként vagy hónaponként egyszer és 
kétszer nyílnék alkalom rá, ho<ry a téli unal-
mas estét minden költség nélkül nagyobb tár-
saságban kellemes szórakozás mellett lehetne tápra nem lehet nagyobb igényük mint ne-

künk: télen, nyáron, őszszel, tavaszszal egytor- tölteni, mit el lehetne érni fölolvasások rendezé 
mán az időviszonyok igényéhez képest, talál-
nak módot, teremtenek rá eszközt, hogy az 
emberek olcsón, vagy ingyen szorakozást nyer-
jenek, hogy az egy városban, egy osztályban 
élők, ne csak a templomban (ha ugyan ide el-
mennek) lássák egymást tiz évben egyszer, 
hanem az erre szánt körökben, e célra terem-
tett alkalmakkor minél sűrűbben érintkezhes-
senek egyu.ássál, hogy a gyakori érintkezés 
által az egymás iránti őszinte jóindulatnak, 
köz és társadalmi dolgok iránti érdeklődésnek, 
eszmék iránti lelkesülésnek nyittassék ut a ma 
már teljes mérvben anyagi érzelem által uralt 
emberi kebelhez. 

Minden intelligens érzésű embernek szo-
morral kell nézni azt a közönyt, melyet kö-
zönségünk a zajos megyei, vagy városi köz 

sevel. IIv társaságok befogadására mily alkal-
mas helyek volnának a kaszinó, olvasókör és 
48-as népkör és épen ezen egyletek és ezek 
között első sorban a kaszinónak kellene e téren 
— már hivatásánál fogva is — a zászlót lo-
bogtatni, s valóban, ha elgondolkozunk „a mi 
társas életünk "-ön, szoniorral nézzük, hogy a 
társas egyletek oly keveset s részben semmit 
nem tesznek meg a helyzet javítására. 0 

Népszámlálás Tápén. 
A népszámlálás alkalmából Tápé községben össze-

iratott, családfő: 525 férfi, 550 nő, családtag 58(5 férfi, 
520 no, — egyébb t. i. cseléd, vagy családi köteléken 
kívüli 24 férfi, IS n ő , — távollévő családtagok: 5 férfi, 
£g 1 nft. — Ezek szerint van tehát összesen 1135 férfi? 
1007 nö, — vagv is együtt véve 2232 egyén, s ebből 

- „ - - - . , írni és olvasni tud 583, egyedül csak olvasni 22, vagy 
és országos politikai élettől eltekintve, bármily .g a 2(>.5«„-ka tud irni, és olvasni. — Val-
üdvös társadalmi eszme iránt tanusit. i/tsra nézve a lakosság tisztán keresztény katholikus, 

Nem ugy van e, hogv a városunkban lévő - ««ég izraelita sincs egyetlen egy sem. 
két-három társas egylet alig bir megélni; mert ! A hasznos házi állatokból összciratott niég pedig 
Ket narom u u w b * % t i f i z t a i n a ^ v a r frtju| : 5 bika, 1)4 tehén, 164 növendék 

A lélekszámbani fogyatkozást előidézte részint az, 
hogy a lefolyt évtizedben az elhaltak száma 66-tal 
multa fölül a születettekét; részint pedig az: hogy a 
vízbetöréskor innen szerte-züllött családok egy része 
máig sem tért vissza régi lakhelyére. 

A szarvasmarha állomány ily tömeges apadásá-
nak oka pedig abban rejlik, hogy a hajléktalanná vált 
lakosok, a legtöbb esetben még utolsó haszon mar-
háiktól is kénytelenek voltak megválni, csakhogy lak-
helyeiket fölépíthessék. 

A foglalkozási viszonyt illetőleg: aránylag kevés 
azok száma kik napszám keresményből élnek, — 
nagyobb a foldmivelőké, kik a csekély számú földtu-
lajdonosok kivételével többnyire haszonbérlők. 

Különösen figyelmet érdemel a nők foglalkozási 
viszonya. Minden 14 éven felöli nő, a háztartás veze-
tésen kivül még gyékényt is sző, — melyei saját, 
illetve gyermekeik fönntartását valamint a ruházatot 
is bekeresik, — ugy hogy csak annyiban szorulnak 
férjeik, illetőleg a családfőre,a menynvibena szövéshez 
szükséges gyékény levágása kévézése és hazahordása 
a férfiak munkáját képezi. A folytonos munka a csa-
ládtagok munkaereje szerint oszlik meg: a hét éven 
felőli gyermekek a gyékényszövéshez szükséges anyag 
előkészitéssel, — minő a selyemtenyésztés éa 
íjjon sodrás foglalkoztatnak, —• melyet minden meg-
erőltetés nélkül és könynven végeznek, — ugy, hogy 
a gyékényszövés csakis az ő kis munkás kezeik szor-
galmas segélyével folyhat szakadatlanul. 

Csakis ilyen, már gyermekkorban kifejlődött ke-
resetképesség mellett — hol a leggyöngébb erőnek is 
tér van nyitva a keuyérkt-reséare, lehet aztán megér-
teni azt, hogy e községben koldus csak egyetlen egy 
van, s erre is inkább illenék a szolga elnevezés, mert 
a templom tisztogatására van fölfogadva, hanem hát a 
nép elnevezte a templom koldusának, — s miután fi-
zetését is e cimen húzza, tehát Tápé község fölfoga-
dott koldusa. 

Világ folyása. 

mindegyiknek háromannyi tagja is lehetne, 
mint amennyi van. Annyi évi küzdelem után 
lehetett-e városunkban alakítani egy gazdasági 
egyesületet Van több mint ezer iparosunk : 
van-e ezek szakértelmének íejlesztesére szüksé-
ges iparegylétünk ? Kereskedőinknek jut-e 

marha, 120 jármos ökör, vagv is összesen 302 darab 
szarvasmarha, és 150 darab birka. 

Összehasonlítva az ISTl-ik évi népszámlálási ered-
ménvnyel a jelenlegit, kitűnik az: hogy a népesség 202 
egyénnel fogyott; a szarvasmarha állomány pedig 3G8 
darabbal kevesebbedett. 

Csak olyan a világ állása, mint az a bi-
zonytalan időjárás, midőn hol borong, hol esik, 
hol meg egy keveset derül is, hogy annál job-
ban elboruljon megint — Ilyen formán nem 
akar a politikai láthatár sem kitisztulni, s ha 
egyik — másik felhő elvonul is, vagy kiönti 
mérgét: jön helyébe másik, még nagyobb — 
A zavarok s nyomorúságok legkiapadhatatla-
nabb tárházának bizonyul be a balkán félszi-
get, hol alig csendesítenek le egy népet, fel-
lázad helyette másik még éhesebb, még telhe-
tetlenebb. Erre levágatik néhány ezer ember, 
fagy, éliséu nyomorúság elpnsztit még tiz any-
nyif, a nélkül hogy valaki nyertesnek mond-
hatná magát, vagy a béke, legalább néhány 
évre biztosíttatnék. — Szegény, szerencsétlen 
népek! ezek pedig nem okai semminek, ők meg-
élnének egymás közt békén, kivéve egy egy 
kis csetepátét, — a mi már az ő vérük fel-
frissítésére nekik olyan szükséges, mint nekünk 
valami nőegyleti vasry 48-as bál, — hanem 
ezek a diplomaták, ezek a gyógyíthatatlan ke-
reszytének és ember barátok, ezek nem hagy-
ják őket nyugodni, ezek uszítják, heccelik őket 
egymásra. Ha nincs egymással semmi bajuk : 
keresnek nekik a diplomaták, ha nem sikerül 
lelni, fabrikálnak; felköltik a nemzetiségi val-
lási és más szenvedélyt s folyik a vér, pusztít 
a nyomor, s nem restellik kék, piros, zöld és 
más könyveikben előadni elkövetett miveletei-
ket, saját államaiknak népe pedig megint elég 
keresztyén, ember barát és naiv hozzá, hogy 
ezen dolgokat erélyes felháborodás nélkül tu-
domásul vegy^ s fizeti a mulatságot, belenyug-
szik szó nélkül, mint valami természetes és 
okos valamibe. Jámbor Oxenstierna! A ki azt 
mondta I, hogy „kevés bölcsességgel igazgattatik 
avi lágu , — most ha feltámadnál, mégennél a 
kevésnél is kevesebbet mondanál. És nagyon 
igazad volna De mondhatnál most nem csak 
kevés vagy semmi bölcsességet, ha nem szint 
ilyen kevés igazság és szemérem érzetet is. 
Mert valójában vérlázító, hogy ezek, a kiknek 
a szájuk örökké humanitással van tele, s ezen 
szent eszme örve alatt folyvást idegen államok 
békéiét zavarják, népeit zaklatják, háborgatják: 



otthon rendszerint éppen a legnagyobb zsar-
nokok. és saját nyomorult népeik jaj kiáltá-
sára nem segítséggel és szeretettel, hanem po-
licájjal és szurony nyal telelnek S ezt mind egv 
és azon időben. Egyik hadi hajó indul a török 
partokra, izgágát, vérontást csinálni, csupa liu-
ni*:<Uásból, ugyan akkor más kettő indul, 
egyik Irlandba, ott nyomor és éhség miatt 
végsőkre jutott szegény koldus népnek kenyér 
helyett bombákat és vérszomjas katonákat vinni, 
a másik Dél-Afrika a szabadságukért fegyvert 
fogott boerek l igázására. — Gyönyörű keresz-
tyéni szereteti Legalább csak találnának va-
lami elfogadható hazugságot palástnak, hogy 
ha már uiás nem. legalább a szemérem látszata 
megmentetnék; de nem, ők is csak avval tart-
ják a mivel az egyszeri ispán, hogy : pszja, 
paraszt, az más! — Szép b z ez. Mintha a leg-
vénebb tolvajt tennék meg erkölcs bírónak, 
vagy a kikopott demi, — monde garde 
des Lamesnek, — Most ugyan egy pár ilyen 
erkölcsbiró, rogadatlan prókátor nagyhatalom 
megjárta; nevezetesen a vitéz tekketurkománok 
— rokonaink — legközelebb ismét keményen 
megverték a muszkát közép Ázsiában, pedig a 
liires Skobehti* volt vezérük; Dél-Afrikában 
pedig az angolokat verték ki a telepitvényi-sok 
területükről. — Adja Isten, hogy ezentúl is 
szerencse kisérje fegyverüket! — Az Irlandiak 
sem nyugszanak, ujabban pedig a tunisiak kez-
denek Ltzongani, nem is említvén a görögöket, 1 

a kik ugyan óriásilag fenyegetőznek, de a ki-
ket Európa cserben hagyott, miután fel bujto-
gatta s kiköltekeztette őket. E^yébhelyen 
sem javul a helyzet, sőt mérgesedik. A hol 
külső baj nincs, ott van belső, soeialis kérdés, 
a min szinte ellehet hadakozni. — A németek 
üldözik a zsidókat nagy Németországban, a 
magyarokat pedig üldözi mindenki nagy Ma-
gyarországban. — Ilvren most a világ folyása ! 

Kérdő rovat: Mi a fő foglalkozása? 
Betöltés: A háztartásban segédkezik. 
Köszönjük! 

VII . 
Hány éve? asszonyom? 
Kérem, hát ngy — 25. 
F é r j : ugyan annyok, mit beszélsz, hiszen idősebb 

vagv mint én, én pedig már 38 éves vagyok. 
NŐ: A j ! mit besi-él kend, ki tudna mindent a 

fejében tartani, van nekem gondom más is e lég ! 
VIII . 

Kérdés: mi a fő foglalkozása? 
Felolet: Föhlmivelés. 
K«'rdés: és mellék keresete? 
Felelet: megyei árvaszéki elnökség. 
E szerint a mi megyénk árvaszéki elnöke állá-

sát csak mellékkeresetül tekinti. — De meg is látszik 
hivatalán. 

Nyii^tatváíiy es köszönet. 
GO, az az: hatvai 

Népszámlálási apróságok. 
i . 

Kérdés: beszél-e még valami idegen nyelvet? 
Felelet: nem, hanem ha olyat keresnek, van a 

Szomszédban egy katona viselt ember, uz tud még ta-
liánul is. 

II. 
Kérdés: Mi a vallása? 
Felelet: Csizmadia. 

III. 
Kérdő rovat: A szoba szolgál-e valamely üzlet 

helyiségül ? 
Betöltés : Obsitos cs. k. katona. 

IV. 
Kérdő rovat: Hányban született? 
Betöltés: 2-ben. 
E szerint Szentesen 1878 éves egyén is volna; 

csak azt felejtette az illető oda irni, hogy Krisztus 
előtti vagy utáni 2-ben történt-e a születés, mert előbbi 
esetben emberünk épen 1882 éves volna, a mi ni ég szebb. 

V. 
Kérdő rovat: Mi a főfoglalkozása? 
Betöltés: FélkezU. 

VI. 
Kérdő rovat: Mikor született? 
Betöltés: 1 8 8 0 december 1. 

van o. é. fiiról, mely összegnek, j 
mint a helybeli izraelita hitközség részéről, a szentesi 1 

nőegylet által fenntartott óvoda alaptőkéjének gyarapí-
tás': ra 1875-ben öt évre megszavazott, évi 30 fVtnvi se-
gély, iSso és lXSl-ik évre járó részletének, midőn föl-
vételét e helyen is nyugtatom, kedves kötelességemnek 
ismerem, az általam vezetett nőegylet nevében, a leg-
melegebb ko ./önetemet nyilvánítani, az izraelita hitköz-
ségnek, az általunk fönntartott óvoda iránt tanúsított 
nemes áldozat kézségeért. 

Szentes, 1881. jan. 13. 
JURFNÁK EDÉNÉ, 

a szentesi jótékony nőegylet elnöke. 

Helyi es vegyes hirek. 
— H y m o n Szathmáry Erzsike uriiölgvet Böször-

ményi Károly ügyvéd f. hó 12-én vezette oltárhoz. A 
lakodalom szak családi korben folyt le. Hus^'.u boldog 
életet kivánunk az uj párnak. — Polgár Mariska kis-
asszonnyá!. Polgár János kedves leányával. \ ecseri 
János gyógyszerész ur f. hó 15-én fogja kézfogóját 
tartani. 

— H a l á l o s á s Csukás Bénjamin édes anyját 
Ozv. Csukás Andrásnét kisérték f. hó 11-én ismerősei, 
részvéttel sírjához. Az elhunyt nő halálát rokonai a 
következő gyászjelentéssel tudatták: özvegy Pét» r 
f íyörgyné, Csukás Judith és leánya .Tudith, férjezett 
Kzalay Istvánné; özv. Csukás Benjaminné és ti a Endre, 
(Vikás Zoltán és Csukás Árpád, fájós szívvel jelentik 
édes anyja-, napa-, illetőleg nagyanyjuknak* özv. Csukás 
Andrásné, saületett Dömötör Judithnak. l - s s ! . jan. 
d. u. 2 órakor élt.' 72- ik évében szív^zélhüdésben tör- i 
tént elhunytát. A megboldogultnak hűit tetemei f. hó 
11-én d. e. órakor fognak örök nyugalomra tétetni. ! 
Béke poraira! Szentes, 1881. Január 10-én. 

— Kossuth iratainak ismertetése céljából a 48-as 
népkörben f. hó 16-án este lí órakor Sima Ferenc elő-
adást fog tartani, mely alkalommal a kör tagjain kívül 
is szívesen láttatunk az érdeklődők. 

— Berekháton a népszámlálás alkalmával mint 
mondják több mint f>0 iskolakötelesgyermek t találtak, kik | 
legnagyobb részben minden iskoláztatás nélkül nőnek föl. 
Ajánljuk ez ügyet a városi iskolaszék figyelmébe. Ha 
valóban áll, hogv a határ e részén annyi iskolaköteles i 
gyermek van, ugy itt egy tanyai iskola felállítása mu- 1 

laszthatlan kötelesség. 

— 2 5 e z e r f r t o t haladó Összeggel tartozikt a 
bőkénv-mindszenti tiszaszabályozási társulat egyeseknek 
a még 1879-ik évi vizvész alkalmával elhordott réti 
gaz árában. Ezen emberek két év óta járnak, folyton 
a társulat nyakára követeléseik kiegyenlítése végett és 
hiába! 

— A Tlr.za €Í3 Ká'rös vize folyton nő, a külső 
á.itér már teljesen el van borítva. F. hó 8-án már csak 
nagy erőfeszítéssel lehetett a zsilipnél a v!zet fenntar-
tani, hogy ez itt át ne szakítsa a gátat. Most itt nagy 
erővel dolgoznak a körtöltésen. 

— K o r c s o l y á z ó egylet alakításáról beszélnek 
iijaink közül többen. Valóban helyesen cselekszenek, 
hanem c ak beszélnek; de komolyan hozzá látnak 
egy ily egylet alakításához, mely szintén egyik eszköz 
lenne társas életünk élénkítésére. Más városokban nagy 
költséggel csináltatnak pályát, hogy a korcsolyázás 
kellemes szórakozásában részesülhessenek és nekünk 
itt van a kiesés s természet által ingyen adott ezen 
alkalmas korcsolyázó hely és mi nem használjuk föl. 

— B e k ü l ö e t e t t . A város főterén egyes boltok 
előtt lépcsők vannak kiépítve az utcára, melyek nem-
csak az utat foglalják e l ; de éjjeli sötétben nyaktö-
réssel fenyegetik az elkésett járókelőket. Jó lesz rend-
őrségünknek gondoskodni ezen rendőr ellenes — álla-
potok elfcá vol i tá sá ró 1. 

— A m i n d s z e n t i e k hiába küzdenek, öt év óta 
nem bírnak oda érni, hogy a miuisterileg már kiépít-
tetni elrendelt mindszenti védtöltés, az erre kötelezett 
Mindszent-apátfalvi társulat által kiépíttessék. S a kor-
mány gyáván nézi, hogy egy társulat packázik akara-
tával. Szomorú dolog és különösen szomorú, hogy 
Mindszent érdeke ezen elhanyagolásában igen szép része 
van ('songrádmegye törvényhatóságának is, melynek 
elvégre is egy kebelében tartozó község élet halálnak 
mondható, ilyen küzdelmében, tekintélyének, szavának 
egész súlyát kellene mérlegbe vetni; de itt a megye 
nem tesz semmit. A mindszentiek újból fölfolvaniodtak 
a miniszterhez, hogy jön a tavasz, ugy lehet hozza az 
árvizet és Mindszent határa megvédése érdekéből még 
egv kapa fold sincs letéve. Es ha Mindszentet katasz-
trófa éri, ki lesz azért felelős ? 

— M i n d s z e n t r ő l egy valaki azt a kérdést in-
tézte hozzánk, hogy tudjuk-e ha váljon a szegvári 48-as 
kör küld-e valakit az országos függetlenségi párt érte-
kezletre? Erre feleletünk, hogy tudtunkkal, ezen 
kór képviseltetése végett eddig még nem intézkedett. 
Dorozsmáról és Kis-Telekről seiu tudunk semmit 

— B o r z a s z t ó nyomorról értesültünk. Bámul az 
ember, hogy ilyesmi nálunk Szentesen lehetséges. — 
El itt egy özvegy asszony, egy — 3 éves fiával, S e 
szegény asszony kizárólagos keresete abból áll, hogy 
fon, nemi durvább szöveteket varr s azt a piacon el-
adj*. Nem szükség mondani, hogy mi csekélység az 
ebből eredő jövedelem, s mégis ebből 2 egyénuek kell 
élni, a mellett házbért stb. fizetni. I)e valóban mog-
reiiditő \>. ha az ember hallja, hogv táplálja ezen asz-
s/.ony szegény kis Kát. — A pár krajcárnyí napi ke-
resetből elegendő kenyeret nem lehetne venni, ó ez 
nagy luxus is volna ! hanem árulnak a piacon kenyér-
hajat is, az állatok számára; ezt vesz tehát a szegény 
asszony s evvel táplálkozik kisfiával együtt. A szom-
szédi* k állítása szerint hetekig nem eszik az árva gyer-
mek kenyérhajnál egyebet. S ha még ez is elegendő 
mennyiségben volna! De nincs! s borzasztó hallgatni 
a kis éhező kínos sírását. — A lakás még az idén nem 
volt fűtve, a gyermeknek semminémü ruhája nincs, 
valami rosz rongygyal vau betakarva, s szegénykének 
már lábai is össze vaunak fagyva. Közöljük ezen hírt, 

T Á R C A . _ 
Harc élet és halálra. 

- B E S Z É L V . — 

I r t a : 
Sima Ferenc. 

Csók Tamás két perc alatt készen volt a Gesz-
tihez irt levéllel, lepecsételé és egy embert rendelt be, 
hogy üljön Ionra levélnek rendeltetési helyére leendő 
eljuttatása végett. 

— Add ide azt a levelet! kiáltott Csökné, láng-
vörös arccal, s haragtól égő szemekkel. 

— Nem adom felelt a férj. 
— Tudni adaroin, hogy mi van benne? 
— Amit már mondtam, hogv: értesítem a bárót, 

miszerint leányom Gerezdy Miklóshoz adtain nőül. 
Ha ezt tudja, talán majd megkíméli házam látogatá. 
sátóL mivel földúlta házam nvugalmát. 

— Azt a levelet nem fogod elküldeni Tamás! ki-
áltott a nő és arcából kikelve közeledett férjéhez, ki-
kapta ennek kezéből a levelet és összetépte. 

— Csók Tamás arcán az indulat egy vonást sem 
zavart meg, némán nézte, hogy neje mint tépi ezer 
darabokra a levelet. 

— Jól van mondá, ha nem akarod, hogy levelet 
,*rjak neki, majd el megyek hozzá magam és azzal 
minden további szó nélkül távozott a szobából; néhány 
perc múlva vílláiu gyorsan vágtatott el vele a kocsi. 

Csók Tamásné haragjában, leánya pedig kétségbe 
esésében sirt, a férj pedig mint aki egy életet akar 

megmenteni, hajtatott, hogy csakúgy szakadt a tajték 
lovairól; az útban nem törődött !'elesége haragos arcával 
csak leánya könyús szemei és Gerezdy fájdalomtól föl-
dúlt arca lebegett előtte. 

Geszti épen korhely cimboráival mulatott, bortól 
nehéz volt már feje és meg meg csuklottak lába inai, 
olykor, olykor durva rekedt hangon kurjantott és vá-
gott egy egy teli poharat a falhoz. 

A szoba falán egyik oldalon egy szép itju női 
kép függött éo ezzel áteilen egy nagy olaj festmény, 
mely Brutust ábrázolá, midőn ez kardjaba dőlve oltja 
ki életét. 

— Nézzétek ! kiáltott rekedt hangon, s kacagott 
br. Geszt i : oly szép a hány mint az a kép, mely a 
falon függ é»lát jái 'l- ronott Brutust! ugy fog Gerezdy kard-
jába dőlni elkeseredésében, midőn majd oltárhoz ve-
zetem imádottját. 

A rész g kompánia vad kacajban tört ki és po-
harat ragadt mindenki. 

E pillanatban lépett a szobába Csók Tamás. 
Gesztinek lehanyatlott keze, melvlvel a poharat 

ajkához emelé, ingadozva lépett félre az asztaltól, és 
tántorogva ment Csők Tamás elé és nyakába akart 
ennek borulni, hogy megcsókolja ; de Csók Tamás el-
távolít á magától. 

— Pár szavam volna önnel báró ur. 
A báró tántorogva ment előre és egy másik szo-

bába nyitott. Csók Tamás követé. 
Pár percigvoltak aszobában csak, midőn Csók távo-

zott, br. Geszti sápadtan kisérte ki és ugy tünt föl, 
hogy léptei biztosabbak voltak, arca komoly, mintha 
egy csepp bort sem ivott volna. A cimborák észrevet-
ték e változást, s valamennyi arcán egy egy nagy 

kérdőjellel tekintett a szoba közepén megállapodott, 
s ott önmaga elé bámuló házi gazdára. 

— Nos, csak nem halt tán meg kedvesed? kiál-
ták egyhangúlag. 

Nem, felelt a báró tompám és ajkába hara-
pott, hogy szinte a vér sörkedezett belőle. 

— Vagy kosarat hozott ez az ember. 
— Igen, felelt a báró. 
A cimborák összenéztek és kezdtek valameny-

nyien józanodni. 
— Gerezdy Miklóshoz megy a leány, mondá a 

báró; d« ebből nem lesz semmi, esküszöm I Ne legyen 
az enyém, nem törődöm vele; de az övé sem lesz. 

..Ha enyém nem, 
Az övé sem* / 

kezdett a conipánia poharat ragadva dalolni; de Gesz-
tinek nem volt ínyére a dal és nem ízlett tovább a 
bor. Eh, mintha mérget innám, kiáltott föl és harag-
gal vágá poharát a földhöz. — Nem iszom többet, 
mig meg nem ölöm Gerezdyt. 

A cimborák csillapitni kezdték a bárót ; de ez 
mindinkább ingerült volt, nem bírt uralkodni megsértett 
hiúsága által főikavart indulatán. 

A dalnak és jó kedvnek egy perc alatt vége lett 
és kezdtek elszéledni a cimborák, mig egyszer azon 
vette észre magát a báró, hogy csak maga ül a boros 
palack és pohártól görnyedő asztal mellett és bár azt 
mondá, hogy a bor mint a méreg égeté torkát; de 
azért ivott és mind sűrűbben hajtogatá a poharakat, 
részegségig iszom és akkor megyek végszámoskodásra 
Gerezdyhez. 

Ki ivott egyedül vagy két palack bort, azután 
egy pisztolyt tett zsebébe és lovára vetve magát el-
vágtatott, azon elhatározással, hogy Gerezdyhez megy 

i Folytatás köv.) 



mely ugy kftldetettjbe lapunba: de egyszersmind figyel- ' fül, s a fárasztó i 
. .... i - « . - i ' nap? gyakorlatok után az ói virrasztva! 

ineztetjfik az dleto nőt, hogy városunk hatóság amin- ! találta őt könvvei ós térképei között 
den segítségre szorult szegényt havi segélyben szokott A wünai csata után egvszer csak váratlanul Kovnó i 
részeltetne es is megnyeri csak lépéseket tegyen érte. | előtt termett az orosz hadsereg. A lengveleknek alig 

— É r t e s í t j ü k lapunk tisztelt előfizetőit, hogy : maradt idejük csata rendbe állani. EmiHa a barevonal ! 
kik netalán f szombaton kézhez nem kapnák lapunkat, j jobb szárnyán parancsnokolt, s őt érte az ellenség első ! 

szíveskedjenek kiadó-hivatalunkhoz fordulni. | rohama. Kiáltá dicsőségesen és visszaverte a támadást. I 
— A vaautügybe . l közel egy hónap óta nem De a lengv-l, k harcvonala a balszárnyon megingott. j 

történt semmi lépés. Mint tudjuk a bank a tracirozást j Emilia kapitánynak visszavonulót kellett vezényíeni. ! 
még e hóban keresztül ak.irta vinni, hogy már a tavasz 
nyiltával az építkezés megkezdhető legyen. Hogy a 
tracirozást^ megkezdte-e a bank azt nem tudjuk; de 
hogy. ha ily gyorsasággal járunk el a vasutiigvi elő-
munkálatok körül, hogv egy egész holnap is elvész 
teljes tétlenségben, akkor a tavaszszal nem lesz az 

Lassan, szép rendben vonulta zászlóalj vissza, minden 
föladott talpalatnyi földet drágán fizettetve meg az el-
lenséggel. ( ) maga még akkor is helyben maradt, s a 
kozákok körül kerítették. Már érezte a halál an-
gyal szárnya csapkodását feje körül, midőn összeszedve 
minden erejét n ki vágott a kozákok tömegeinek, 

építésből "semmi, azt igen könnyű előre is belátnunk, t irtózatos csapásokat osztva jobbra, balra, utat tört ma-
Mint tudjuk a bank van megbízva a végrehajtó bízott- I gának Bozieuejébeu gyülekező ezredéig. 
ság összehívásával. — Hát miért késik ez az össze- j 
hívás ? 

— M e g h í v á s . A helybeli kaszinó egylet f. hó j 
16-án d. u. 5 órakor saját he ly i ségé ig tisatujitó köz-
gyűlést tart, melyre az egylet tagjait tisztelettel meg-
hívja az elnökség. 

— K o r c s o l y á z ó - e g y l e t alakítása tárgyában 
szombaton, f. hó 15-én d. u. 5 órakor Aradi Kálmánnál 
értekezlet tartatik, melyre az eszme iránit érdeklődők 
ez uton is tisztelettel meghívatnak. 

— A n é p s s z ó r a l á l á s városunkban f. hó íl-éa 
befejeztetett. Most dolgoznak az eredmény összeállítá-
sán, s igy csak a jövő számban hozhatjuk a városunk-
ban megejtett népszámlálás eredményét. 

— M u z e u m u n k gyarapítására a legutóbbi Ki-
mutatás óta következő becses ajándékok küldettek b e : 
Tóth Jánosné úrhölgytől: 1 réz érem; Dr. Götzel Kor-
talan úrtól: 1 taenia, borszeszben; iij. Temosváry Ant. 
urtól: 1 ezüst érem. Szűcs Dániel úrtól: 1 réz érem: 
&mazál József urtól: 1 emiék érem, tisztel - » Nagy 
Imre urtól: egy ritka fajú szárított gomba, 1 barbar 
cserép edény, 1 brons edény s több bronz töredék; 
Kanász Nagy Mihály urtól: I ezüst római érem; Do-
bos Mihály urtól: 1 gyürii s 1 réz érem; Grünwald 
József urtól: 2 köaépkori ezüst érem s 2 db. ásvány, 
r iáger Árpád, s Boskovie Ármin tanulóktól: l - 1 ró-
mai réz érem. 

— ü z l e t i értesítés. Budapesten jan. 12-én 
tiszavidéki buza minőség szerint fi*t 70 krtól J:5 Irt 
30 krig elkelt. Árpa: 7 frt 50 krtól H frt 15 krig; 
z a b : 5 frt 40—50 kr , kukorica: 5 frl 5J5 -40 kr. 

I r o d a l o m ; „ K e r e s k e d e l e m é * i p a r - cimti a ke-
reskedők és iparosok érdekét képviselő lapot szer-
keszt Debrecenben városunk szülötte Fazekas Sán-
dor tanár. E lap kitűnően van szerkesztve: ajánljuk 
az iparosok és kereskedők figyelmébe. A lap előfizetési 
dija negyedévenként 1 frt f>0 kr. Az előfizetési dij 
Fazekas Sándor urhoz küldendő, mint aki e lapnak 
kiadója is. — - M a g y a r SZOElle" cim alatt Bodnár 
Zsigmond szerkesztése mellett, M'hner jeles vállalkozó 
kiadásában jan. 1-től minden hóban egy kötetben meg-
jelenő szépirodalmi és tudományos folyó irat jelent 
meg, kitűnő írók és tudósoktól hős jeles köliemenye-
ket. A mű ára füzetenként 00 kr. — Egy egész évre 
6 frt. Helyben Dezső .Sándor ur könyvkereskedésében 
kapható. — r H y m e n ' címen Szentirinay József Buda-
pesten szépirodalmi lapot indított meg. E lap igen tar-
t a l m a s a n vau kiállítva. A legjelesebb magyar Íróktól 
hoz közleményeket. Előfizetési ára egy évre 4 irt; meg-
jelen minden vasárnap. A z előiizetési pénzek Buda-
pest VI gyár-utca 15 számra küldendők. 

— K i v o n a t Szentes város híresztelő könyvéből. 
— ö z v e g y Kénig Simonné házánál egy külön lakás 
van bérbe kiadó, értekezhetni lehet a tulajdonosnéval. 
— Özvegy Malatidesz Jánosné I. t. 156 szánni háza 
kedvező feltételek mellett szabadkézből eladó, vagy 
haszonbérbe kiadó Szent-György naptól; ugyan ott van 
árpa- és huzaszalma és pelva és kukoricaszár eladó, 
beszállítva. — özv. Borbély Lajosné II. t. Utf. sz, ai. 
lakosnak mint a két tanyán nagyobb mennyiségű ku-
koricaszár, egy boglya árpaszalma és szénája van el-
adó. — Vecseri Eszter 1. t. 436 sz. háza és Donáti 7 
hold földje eladó. — itj. Lakos Jánosnak 111. t. 55 
sz. házánál külön lakás van kiadó. — Tordai Jószef-
nek az alsó réten tetének való gyékénye és kákája 
van eladó. I. t. 280 sz. — Schranc György 111. t. 
lfciO sz. háza több évekre azonnal haszonbérbe kiadó: 
a vágóhíd melletti rakodó kertbe vetett széna, takar-
mány szalma: a Téli féle tanyán árpa szalma beszállí-
tással, — s köles szalma: kistőkén pedig takarmány, 
tüzrevaló szalma — és kukorica szár van eladó. Kis 
tőkén 56 hold járó buza, árpa és kukorica alá van 
feles munkálatra kiadó, értekezhetni lehet saját házá-
nál, vagy pedig özv. Maletidesz Jánosnéval a Kőrösi-
féie házban. 

A nagyon megfogyatkozott ezred később Gielqud 
tábornok seregéhez került, kinek egész hadi szerét 
tőrbe ejtették az oro.-zok, s az menthetlenül odavész, 
ha a legvál ágesabb pillanatban az ellenségre nem csap 
Emilia kapitány, irtóztató véres tuaa támad, de a ha-
diszer meg h-tt mentve. A hadi jelentés, melv az üt-
közetről szól Piát r Emiiliát nevezi meg, mint a kinek 
a diadalom eredményében legtöbb része van. 

Ez volt a csoda sz ' p grófnő utolsó csatája. A 
tehetőt l« n Giehpid kezéből, ki a porosz határszélre 
engedte magát szorítani. kivették a főparancsnokságot; 
serege három részre oszlott, melyeknek <'hlnpovszki, 
Uohhtnd és ami szabadság harcunkban is nagy szere-
pet játszott Deijihins/ki lettek vezérei. 

Minden tiszt ahoz a vezérhez csatlakozhatott, ki-
hez legtöbb bizalma volt. A porosz határ mentében 
erős pero>z csapatok voltak fölállítva arra a célra, 
hogy a lengyeleket amint porosz területre lépnek, le-
fegyverezzék és foglyul ejtsék. 

Pláter lOmilia C'hlapovszkiban bízott, hogy az nem 
fogja seregét porosz területre vezetni, inkább keresztül 
vágja magát az ellenségen, minisem hogy gyáván meg-
adja magát. Nem fogja Lövetni Giehpid példáját ki a 
poroszoknak szolgáltatta l.i katonáit; de el is vevé ju-
talmát azonnal; mert amint csapatai észrevették az 
árulást, s eljéptetiek előtte; egy itju kivált a sorrendhői, 
s e szavakkal: J g y vészen el minden áruló" ! golyót 
röpített a tábornok agyába, ki ott roskadt össze szét-
zúzott fejjel a sereg előtt. 

Chlapovszki nem leszen áruló! 
< >h mily 1 irodalma volt az emberekben ifjú lel-

kének. Chlapovszki egy nap múlva maga mondá neki, 
hogv nincs már mit tenni, hiába minden vérontás, ő 
át kél a határon és leteszi a fegyvert. 

Jól van, hát legyen gyáva ön is, ön az erős 
férfiú; kiáltá a grófnő indulatosan. En azonban, én 
a gyenge nő, n eni követem önt, s auiig egy csepp 
vért érz-'k karomban, harcolni fogok hazám szabad-
ságáért. 

Még az este elhagyja C'hlapovszki táborát, s ba-
rát iiéj a ltasanovics Mária főhadnagy és unoka bátyja, 
gróf Pláter Caesar kíséretében megindult úttalan utakon. 

Durva paraszt köntöse alá rejtve iegyvoreit egy 
szainogicai pásztor vezetése melleit tiz napig bujdo-
koltak, a mindenfelé csatangoló muszka hadak között. 

Bokor alja, nyirkos káka 'sürüje, sziklabarlang, 
százados iák odva adott nekik menedék helyet. Fagy 
és éhség, álmatlanság és kimerültség nem birt kifogni 
elhatározásukon, h »gy Varsóig eljutni igyekezze-
nek ; mert hiszen V arsó még tartja magát, s addig 

1 Lengyelország még nem veszett el. 
I Ki őre tehát! 

— Hol vagyunk? kérdé Emilia, amint először 
jártatá végig szemét az idegen szobán. 

— Ne aggódjál édes Emíliám, j ó helyen-vagyunk 
és teljes biztosságban. 

E pillanatban csendesen megnyílt az oldal ajtójs 
engedelmet kérve belépett rajta a házi ur. 

Emília alig hogy rá emeli szemét, egyszerre*lázas 
izgatottság vett rajta erőt. 

— Kariatin tábornok ! Oh tehát orosz fogságban 
vagyok. Fölismerte házigazdájában egykori kérőjét 
dünaburg \olt parancsnokát, kii visszautasított. 

—• Legyen nyugodt grófnő, szólt a tábornok; 
nem fogságban, hanem ótalom alatt van nálam. Mihelyt 
egézsége engedi, rendelkezhetik szabadságával. 

— Hogyan? s önt nem akasztatja föl a czár ily 
árulásért? Ónt leghívebb tábornokát? 

— Már nem vagyok tábornok, ama"nap óta, tán 
még emlékezik rá? 

Emilia meghatottan nyujtá oda volt kérőjének 
halvány kezát. A tábornok soká tartá a magáéban, 
hosszasan nézett a csodaszép leány szenvedő arcába. 

— Hogy érzi magát Emilia? — kérdé végre. 
— Az attól lugg, mit csinál Varsó, feleié Emilia, 

ismét kapitány volt. 
— \ arsó még tartja magát — mondá Kariatin. 
— Akkor meggyógyulok, — mondá Emília eré-

lyesen. — Ah nem szabad nélkülem győzniük ! 
Szeme lázas lánggal égett, arca kipirult, keble 

gyorsan emelkedett. Az orleani szűz volt megint, a 
ki fölkészül csatolni a páncélt, hogy holnap a csatába 
menjen. 

S bámulatos. Emilia e naptól kezdve, ugy lát-
szott, megvan mentve, szemmel láthatólag épült. 

Egy nap azonban, mint a letört virág összeesett 
megint, alig mozdult meg ágyában s egész nap le-
hunyva tartotta szemét. Mária és Kariatin aggódva lt s-
ték 1 éle kz etet. 

Végre fölnyitá szemét. Rémedezve nézett maga 
elé, még egyszer Kariatin szép férfias arcán állapo-
dott meg tekintete. S ekkor kimondhatatlan lágy érzés 
kifejezése lopódzott átszellemült arcára. 

Kariatin, mondá halkan, ön engem megcsalt. 
— Én y 
— Igen. Azt mondá, Varsó még tartja magát. 

\ arsó már régen elesett. Köszönöm önnek a gyöngéd-
ségét, Kariatin. 

A volt tábornok lecsüggesztő fejét s zavartan 
mormogd: 

— Féltem, a való megöli önt. 
— Es igaza volt. A való megöl, Kariatin. 
— <) nem, már nem ! — szakitá félbe ez hevesen. 
— De igen, én azt jobban tudom. Jöjjön köze-

lebb ; Fogja meg a kezemet. Így. Es most hallgasson 
meg. Egy haldokló beszél önnel, tehát igaz, a mit be-
szél. En szerettem önt. Kariatin. Es most is szeretem. 

— Ah lehetséges az, Emilia, — kiálta a kemény 
férfi s zokogva borult a beteg leány kezére. — Es oly 
kegyetlen tudtál lenni! 

Mert szegény hazámat még jobban szerettem. 
Ah ! e nő meghozta honának a legnagyobb áldo-

zatot. 
A beteg újra lehunyta szemét, aztán hirtelen fe-

ült ágyában. 
— Adják. 
— A kardomat, a kardomat! kiáltá lázasan. 
Mária fölállt s oda nyujtá a kardot Emíliának. 

Az két kézzel ragadta meg s maga elé tartva, vég-
i telen gyöngédséggel nézé kereszt markolatát. Aztán 
; hevesen megcsókolá, mintha feszület lett volna 

CSARNOK. 
Emilia kapitány. 

— Irta és felolvasta az 18*0. évi december 30-án tartott 
nőegyleii estélyenorsz.képviselőnk: Törs K á l m á n . — 

Emilia ezrede Kovnó városát szállta meg, mely 
kötőpontul volt szolgálandó a lengyel és lithván föl-
kelés között. A helyőrségi szolgálat rövid időközét 
Emília a hadi tudományok alapos buvárlatára használta 

Azonban a hős lelkű leány már ekkor napok óta 
emésztő lázban szenvedett: de gyöngéd lelkülete nem 
engede, hogy n\edó állapotát elárulja uti társai előtt, 
nehogy megszomoritsa vagy utjekban feltartóztassa 
ajokat. Kimerülten hanyatlott a főidre, s unoka bátyja 
karjain vitte omlatag testét egy szénégető kalibájáig, 
hol minden lehetőt elkövettek vele, hogy életre hozzák. 
Végre sikerült öt eszméletre hozni s akkor is az lön 
első szava: 

— Ti csak utazzatok tovább, még hasznára le-
hettek a hazának, én itt csendesen meghalok. 

Pláter Caesar egészen kétségbe volt esve, nem 
tudta, hogy mit csináljon vele. F tó végre elszánta ma-
gát, hogy történjék bármi: ő fölfedezi titkukat a falu 
földes urának és kérni fogja az istennek nevére, hogy 
vegye be házába szerencsétlen hugáí. 

— Azt ne tegye uram, íuoudá a szénégető. A 
földes ur nem rég költözött ide, az utolsó (porcikája 
is muszka. 

— Itt nincs mit gondolkozni feleié Caesár, meg 
kell kisérteni, hát ha muzzkaban is lehet emberi szív. 

Caesár nem csalódott, a földes ur szívesen enge-
dett házában menedékhelyet az üldözötteknek. Saját 
cselédeit küldte el Emiliáért, s látható izgatottsággal 
szemlelte euuek vonásait. 

Nvugodjék meg gróf, mondá Caesárhoz for-
dulva, — húga testvéri gondozást fog nálam találni, s 
legven meggyőződve, hogy semmit - ami emberileg 
lehetséges, s nem fogunk elmulasztani megmentéséért. 

Utazzék békével. 
Emilia Koravinszka kisassony név alatt rejtőzött 

menedékhelyén. Hű barátnője és hadi segéde ott ma-
radt mellette, nem hagyta el egy pillanatig, s hű gon-
dozásának sikerült őt végre, hetek multán eszmé-
letre hozni. 

keb-
léhez szorítva, csendesen vissza hanyatlott párnáira. 

Kiszenvedett. 
Éppen karácsonyestéje volt, s ott künn megkon-

dult az est imára hívó harang, hirdetve, hogy az esz-
ménvért haló nem hal meg hiában: a megváltó meg-
született. . . . 

Vége. 

Felelős szerkesztő: S I M A F E R E N C . 

Minden kiállittímn az első érdeméremmel 
kitüntet re. 

r Ezüst érem Páris 1878. 

gle J. és Möiier 
g é p - és rosta-lemez gyára 

Budapesten 
a m a r s i t - h i d k ö z e l é b e n , késait 

Trieturket (konkoly választó) ö külön-
féle nagyságban. 

Trietur hengereket malmok számára. 
Koptatókat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat csépltfgépekszámára. 



H I R D E T É S E K . 

BKT újonnan berendezett "^Q 

I ) S Z Z E I S T T i E l S I E n s r , m e l 3 r m á r t í z : é v ó t a , f e n n á l l , 

j j ajánlja magát minden e szakba vágó munkák gyors, Ízléses, pontos és jutányos elkészítésére, u. m. : 

Müvek, folyóiratok, alapszabályok, körlevelek, gyászjelentések, falragaszok, kimutatások, meghívók, kötelezvé-
v nyek, meghatalmazasok, röpiratok, szalagok, számlák, eljegyzési kártyák, névjegyek, levélpapírokra és borítékokra fe-
( | jezet nyomások, stb. stb., egyszóval minden nyomdai munkák gyorsan és jutányosán elkészíttetnek. 

Ajánlom továbbá a kiadásomban megjelenő „ S Z E N T E S I LAPA Í cimű hetilapot, mely ugy helyben, mint e 
•[' vidéken a legelterjedtebb és igy közlésekre legalkalmasabb lap a 11. é. közönség szíves pártfogásába. 

íj) Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan és a legjutányosafab árak mellett eszközöltetnek. 
(ír) A nagyérdemű közönség becses megrendelését kérve maradtam Tisztelettel 

(fi C H E R R I E R JÁNOS, 
ftöiujoru^moa-tufaj^oitoo. 

/30QOOOOO©C3CÖOOÖÖÖC\|/^ 
I I - «d árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. jbíróság mint telekk ha-

tóság részérül közhírré tétetik, hogy miután ;i 
3820/tk. 80. sz. végzéssel V e r n e r M á t y á s , 
V e r ne r J u s z t i n a, V e r 11 e r K a t a 1 i 11, és 
Y e r n c r A n t o ri i a kérelmükre a szentesi 
13/57 sz. tjkkben 17*0/a. 1 hrsz. a. G00 frtra 
becsült 22f> négyszögül udvarteríí, — 1780/b. I 
hrsz. a. 5000 frtra becsült 273 négyszögül ud-
varteríí, és az 1780/c. 1. hrsz. a. 2000 frtra 
becsült l(íG négyszögöl udvarteríí házra, ugy 
a 4726. hrsz. a."2000 frtra becsült 1 3 4 7 0 / | ( ; o ü 

hold alsóréti föld birtokra elrendelt önkénytes 
árverés az első határidőben nem sikerült, ugyan-
azon ingatlanok, a már tudva levő feltételek 
mellett 1881. évi jan 27-ik napján, d. e. í) 
órakor a szentesi kir. jbiróság hív. helyiségé-
ben el fognak árvereztetni. 

Kelt Szentesen, 1880. évi dec. 27. 
Ónody Károly, 

bir. végrrhajtó. 

vsoo&ööüoe^üos^ v:̂  

Hirdetmény. 
A harmadik tizedben 92 házszámtól II 7-ig 

— 215 számtól 236-ig. — 2!) 7-től 300-ig, 
302-töl 304-ig a „molnár utcai" illetőleg te-
mető utcai homlokzatokat magában foglaló 
korcsmai rátában gyakorlandó italmérési jog 
a folyó l s y é v i január 1-től kezdve 1**6. év 
végéig terjedő fí évre; a városi tanácsnak 2 ,02 /| >S() 
sz. a. hozott határozata folytán f. év jan. hó 
17-én d. e 9 órakor a városház tanácstermé-
ben megtartandó nyilvános árverésen újból ki 
fog adatni. 

Miről az árverezni kívánók azon fölhívás-
sal értesíttetnek, hogy a kikiáltási 560 frt. egy 
évi haszonbér 10 °,0 százalékának az árverező 
küldöttség kezeibe — letétele mellett árverez-
hetnek ; — az árverési feltételek addig is a 
tanácsteremben, hivatalos órák alatt bármikor 
megtekinthetők. Szentes, Í 3 - S 0 . jan. 0. 

Jiayfjar József* 
tanácsnok. 

A A A A A A A A V A A A A A A A A
 KJ 

H i r d e t é s . 
Alólirott I. t. 348 számú lakásán 

tánctan-órákat 
tart, melyre a nagyérdemű közönség ke-
gyes pártfogását kéri 

" V e r e T o I s t T r á i x i . 

A legjobb pisztoly nem liasa-
aál, b a n e m tu l á I h a t u n k . 

Hogy asontan jó lövész lehessOnk, 
^a!á».l> e pisztoly árnak háromsiorosát, eaak 
lösn-rre is. k.lli'ne ki.-.dnunk. 
A Gaggenauí-vasaknafélo uj-lég-pi:z 

(Uastatt ajcllett,Badenben), alkalmat uyujt arra, hotry n»4gsaobában 
I. - Irts/i rri' való kiádás nélkül, /> J p Í 9 , t AjáUV* leTeísaík 

k.tuno, én gyakorlatra ig»n alkalma., Ugyre,r u r a durran . 
Ifi méternyi távolságra, t ,1ös bajtáat ,nég ol^ erflvel a d . T o « y " ny 

k^p, s niegrtlni. A m.irt Alté* i, f, K*. i J k i k A n T H n * égb#*ibetö. 

pek^rtsérfévél K-huts.^-ss* teszi, h„gj ,gy ily«.u kitűnően s-eryeaett finom es Urt«.1,an eln,ck; lt űnv1lluW« 100 Klóval ellátott p!.,to.y, bársonyukban! ?r ,", rw r t ; f r t x t,S kermt"ut*',ru m̂Bkü .dht-tö lie kelljen. Kolun nyilak) ért.frt K-.é.kül^g,,^ ,o00 drb ara os.tr. ért tÁ. l -l <v iO»zertuk.tritás majdnem bolyreiílitja a pisztolTkiadási költségeket SxAUitá. 
j .ok utánvétel v. elöfi.etési utján történhetnek; . f y á U ö t á i í u t nyujt 

Hirdetmény. 
Csongrádmegye részére a folyó 1881-ik 

évben beszereztetik: 
1. 2(>() köbméter jó minőségű kemény tűzifa. 
2. A megyei csendőrök, hajdúk és tiszti-

legények részére: 12 világoskék és 31 sötétkék 
posztó Ja/szór dolmány, 24 világos kék és 31 
sötétkék posztó magyar nadrág, 43 kabát és 
nadrág vitorla vászonból, 12 világos kék posztó 
sipka, egy világos kék posztó faiszár mente, egv 
fehér posztó köpönyeg, 31 magyar kalap, 43 
pár uj és 43 pár fejelés csizma. 

Az említett tárgyak zárt ajánlati verseny 
vtján levén beszerzendők; felhívatnak a pá 
lyázni kívánók, liogy lepecsételt borítékba fog-
lalt ajánlataikat / , évi február hó 15-ik napjáig 
alulírotthoz mutassák be. 

Megjegyeztetik, hogy 
a.) zárt ajánlatokhoz a vállalati összeg 

J0-% túlija melléklendő; 
b ) a ruha nemitekhez szükséges posztó és 

egyé bb szövetek lehetőleg valamelyik hazai gyár-
ból szerzendók be s ugy ezen szöveteknek vala-
mint a zsinórzatnak mintái az ajánlattal együt-
tesen bemutatandók: 

c.) a zárt ajánlatok f. évi /(br. hó 16 ik 
napján, Szegváron, a megyei főjegyzői hivatal 
helyiségében fognak felbontatni. 

Szegvárott, 1881. évi jan. hó I-én. 
M'ekete TI ártón, 

főjegyző. 

Z E - Z i r d - e t é s . 

Van szerencsém a ii. é. közönséggel tu-
datni, hogy a vásárhelyi utón Zukkerman 
Ignátz ur házában 

bor és paSinka mérést 
nyitottam, hol a legjobb hegyi faorok, 

szinte különféle pálinkák a legolcsóbb áron 
nagyban és kicsinyben kaphatók. 

A t. közönség becscs bártolását kérve 
tisztelettel 

jfeusfiiitil fSór 
lián fal várói. 

Hirdetmény. 
Az 1K75. évi XLVIf . t. c. 8-ik § a értel-

mében figyelmeztetnek minda/on birtokosok, 
— kiknek ingatlan birtokaikra bekebelezett, 
de még le nem fizetett adéság van, jövedelmi 
pótadó leengedése céljából f. évi ian. hó 20-ig 
a lói írott adóügyi tanácsnok hivatalos helyisé-
gében, magukkal hozván minden igazolványai-
kai annál is inkább jelentkezzenek, — inert 
a későbben jelentkezettek kérelme figyelembe 
nem fog vétetni. 

Szentes, 1881. jan. 7 
B a b ó s B á l i n t , 

adóügyi tanácsnok. 

e ^ g ' s s s^agar^^-aa^ y g g 3 dz-Q g 
Tisztelettel értesítem a n. e'. közönsé-

get, hogy íi nagy piacon, a ref. nagyiskola 
végében, Burián-féle házban egy 

L I S Z T E S B O L T O T 
nyitottam, melyben minden finomságú lisz-
tet, ugy korpás, szitált és kenyér lisztet, 
korpát és mindennemű főzeléket, a legju-
tányosabb árak mellett árultatok, iparkodni 
fogok a t. közönség bizalmit a legjobb 
árukkal és legsolidabb kiszolgáltatással ki-
érdemelni. Ugyan e helyiségemben vágott 
gyertyán tűzifát 1 frt, 80 krért métermá-
zsáját kaphatni. Tisztelettel 

W e i f l S a l a m o n . 
- m w o M M i M w i i i m ^ o i i m i o i i m 

Dr. REIS SAMU 
orvos,- sebész,- szemész- és szülésztudor. 

Lakása: a néhai dr. Glaser-féle házban. 

Szegényeket ingyen kezel. 

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




