






Szentes, 1882. január 7. 19X6 1. sláin. Tizenkettedik évfolyam. 

ELŐFIZETÉSI AH: 
Épé** évra . . 4 frt. 

Félévre . . . 2 frt 

Nag j ed évr « . , 1 frt 

M E G J E L E N 
r n i n d o n g g o m b i t o n 

E lap Kellemi részét il-
lető közlemények a «*er-
kesitotégfhez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-

.hivatalhoz küldendők. . 

SZENTESI LAP. 
Vegyes tartalmú hetiközlöny. 

), ULIIiDSTÉSI AKAII 
I; * pctit»ur#vt 

•g.Vft*«H hirdet étinél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr, 
1 hasábodért 6 kr- szá-

míttatik-

h y i l t t £ b 
minden egyes sora 15 kr. 

b é l y e g d í j 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Rérraentetlen lerelek 
nem fogadtatnak el. * 

Előfizetési felhívás 

XII- ik évfolyamára. 

Előfizetési átralfc: 
Egész évre , . . . 4 frt 
Félévre 2 „ 
Negyedévre . . . 1 „ 

A beköszöntött uj évvel ismételten fölkér-
jük tisztelt olvasó közönségünket lapunk anyagi 
és szellemi támogatására. Programmunk jövőre 
nézve marad, mi lapunkat szerkesztőségünk 
ideje alait folyton, félre ismerhetlenül vezé-
relte. — Kiváló gondunkat, mint eddig, ugy 
ezentúl is megyénk, de legfőként városunk 
közügyei fogják képezni, melyekre nézve eddigi 
magunktartása biztosítékul szolgálhat tisztelt 
olvasó közzönségiinknek arra, hogy tollúnk 
csakis, de mindig Szentes város közönsége ér-
dekeit fogja szolgálni. — Ezek mellett, még 
tárcánkban folyton érdekes szivre, lélekre egy-
aránt nemesen ható beszélyeket közlünk,addig 
jövőre állandó csarnok rovatunkban Szalay Miklós 
ur fordításában a legkitűnőbb francia beszélye-
ket fogjuk hozni. És legfőként igyekezni fogunk 
— mint eddig is — hogy lapunk folyton min-
den személyeskedéstől ment, tárgyilagosság te-
rén maradjon és állandóan tartalmas legyen. 

Szentes, 18S1. dec 31-én. 
(theirier £áaos, gima geranc, 

szerkesztő. 

Lesz-e nekiliik Szajolig vasutunk? 
i . 

(Két cikk.) 

Bár e lap — az ügy nagy horderejétől 
áthatva, minden 3-ik számában hozott a lefolyt 
évben a szajol-hód-mezŐ vásárhelyi vasút léte-
sítés e érdekéből egy-egy lelkesítő, buzdító cik-
ket. hogy az ügy iránt általános érdeklődést 
keltsen és a fölköltött érdeklődést folyton ébren 
tartsa, s bár Szentes város innen-onnan 1 évvel 
600,OO0 frtot megszavazott, bogy neki Hód-
Mező-VásárhelySzajolig tervezett vasútja legyen, 
s bár az ismételt csalódás után is mindegyre 
tart az érdeklődés ezen vasút létesítése iránt 
és városunk közönségében él a remény, hogy 
ezen vasút lesz; mindamellett e lap tisztelt 
szerkesztőjének engedelmével megkísértem e 
helyen fölvetni és tárgyalni azt a kérdést, hogy 
annyi életrevaló törekvés, buzgalom és oly 
óriás mérvű áldozatkészség mellett is, mint a 
milyennek ritka jelét adta Szentes város kép-
viselőtestülete múlt év március 17-én tartott 
közgyűlésében: vájjon: „Lesz-e nekünk Szajolig 

vamtunk és ha lesz, mikor érjük meq azt az időt fu 

Azt gondolom, hogy nem lesz helytelen dolog 
ezt az ügyet ez irányban is megbeszélgetni'és 
egyszer valahára már komolyan leszámolni a 
tervelt vasút lehetőségével és akadályaival, és 
megállapítani, hogy vájjon a kérdéses vasút 
létesítéséhez elég-e az, hogy Szentes ezt akarja 
hogy legyen és a legvégső határig áldozni kész 
érte, vagy nem elégséges és Szentes törekvésé-
éi szemben oly akadályok állnak, melyeket 
leküzdeui s így a vasutat elérni csak több 
évek küzdelme után lehet. 

En a szajol-hód-mező-vásárhelyi^vasut esz-
méje mellett kezdettől fogva lelkesültem és 
bíztam benne, hogy ez eszme lelkes, ügybuzgó 
emberek utánjárása mellett rövid idő alatt 
testté lesz. E bizalmat már valósul i képzeltem, 
midőn a magyar vasúti bankkal az előleges 
szerződés megköttetett és Szentes G00 ezer ftot 

megszavazott. Bizalmam, reményem azonban 
mind egyre csökkent, midőn tapasztaltam, hogy 
Jász-Nagykun-Szolnokmegye vonakodik és nem 
mondja ki az érdekeltség megállapodására az 
„amment" és tartózkodik a kiküldöttei által 
elvállalt hozzájárulási arány megszavazásával 
erkölcsi obligatióba lépni és leginkább csökkent, 
midőn a bank kivonta magát az előleges szer-
ződés föltételes kötelezettsége alól; majd mi-
után végig tekintve a lefolyt éven, látom, hogy 
semminél alig több tétetett arra, hogy a bank 
visszalépése után is valaha testté legyen vá-
rosunk óhaja. 

Valóban ezek után a vasutíigy iránt ér-
deklődő minden ember előtt méltán lehet ko-
moly gondolkozás tárgya e cikknek címében 
fellett kérdés Én gondolkoztam felette, s anél-
kül, hogy a lefolyt év küzdelmének sikertelen-
sége elfogulttá tenne a terv és az ügy élén 
álló emberek iránt én azt hisiem, hogy arra, 
hogy nekünk Szajolig vasutunk legyen nagyon 
is nagy akadály áll előttünk és sok idő kell 
annak leküzdésére, 

A dolog ugyanis szerintem ugy áll, hogy 
ha például Szentes oly helyzetben volna, hogy 
a legközelebbi vasút állomások egyike, vagy 
másikához becsatolhatná magát a nélkül, hogy 
számtalan községek és e mellett vármegyékkel 
kelljen tanácskoznia a hozzájárulási arány 
felett : akkor lenne vasutunk a lehető leg-
rövidebb idő alatt, ha akarnánk hogy legyen 
és megszavaznánk az áldozatul kívántató ösz-
szeget. De nézzük hogy Szentesnek mi a hely-
zete a tervelt szajoli vasúttal szemben: az 
hogy a kérdéses vasút által érdekelve 
van Szentes mellett két vármegye, két 
város, számos község és még számosabb földes 
uraság. Már most ily körülmények között 
Szentes hiába szavaz meg ezen vasútra 600 
ezer frtot, ha a vármegyék, város k, többi 
községek és földes uraságok meg nem szavaz-
zák a vasút építésből rájok eső hányadot: ak-
kor nem lesz vasút Ez a fő és csaknem le-
küzdhetetlen baj a szajoli vasútnál. Láttuk 
ugyanis a bankkal kötött előleges szerződés 
után, hogy Szentes, Csongrádmegye, Szegvár, 
Hód-Mező-Vásárhely a vasút építésből reájok 
cső összeget megszavazták és Jász-Nagykun-
Szolnokmegye hallgatott és nem szavazott meg 
egy krajcárt sem, dacára annak, hogy bár a 
tervelt vasút fele Jász-Nagykun-Szolnokmegye 
határára esik. mégis az építési költségeknek 
csak '/4-ed részét kellett volna elvállalnia, meg-
szavazni neki. Nem szavazott meg semmit, sőt 
még csak közgyűlés elé sem merték vinni ez 
ügyet, mert hát, mint illetékes körökben mond-
ták, ez nem lett volna célszerű, mivel ezen 
vasút létesítése által Jász-Nagykun-Szolnok-
megyének csak egy kis része van érdekelve s 
Jász-Nagykun-Szolnokmegye nagy többsége a 
megyei közmunka váltsági pénztárból aránylag 
vagy csak igen csekély összeget, vagy éppen 
semmit nem hajlandó megszavazni ezen vasút 
létesítésére. És ezen körülmény valóban fen fo-
rog Jász-Nagykun-Szolnokmegyéiiél és kérdés, 
hogy mikor fog oda érni a hangulat Jász-
Nagykun-Szolnokmegvében, hogy azt mondja 
a többség: mi megadjuk, a mi ránk esik. mig 
cz az ugv lehet igen messze levő idő el nem érke-
zik, addig Szentesnek várni kell a szajoli vasú tért 

Helyzetünk a szajoli vasúttal szemben ez, 
s miután Szentesre életkérdés, hogy vasútja 
legyen, legyen és rövid idő alatt: fölteszem a 
kérdést és a jövő számban meg is felelek rá. 
hogv a szajoli vasút tervelgetése mellett nem 
volna-e érdekünkbe való, ha más irányban ís 
megkezdenénk e működésünket? —a. - c 

A mult é&jréímadásaiból. • 
A lefolyt év, mint a helybeli telekkönyvi 

hivatalnak előttünk fekvő 1881-ik évről szóló 
teher változási kimutatása igazolja, reánk nézve 
egyike volt az utóbbi évtized egyik legszigo-
rúbb évének. A telekkönyvi teher változási 
viszonyok egyik legbiztosabb mértékéül szol-
gálnak egy nép helyzete, javulása vagy pusz-
tulásának, azért 1876. óta évről-évre figyelem-
mel kisérjük a teher változási viszonyokat s 
mint az előttünk fekvő 6 évi kimutatásból ki-
tűnik, az 1876-ik évet kivéve a mult év tün-
teti töl reánk nézve a legrosazabb arányokat. 
Ugyanis 1876-ban Szentes, Szegvár, Mindszent 
és Teés-Fábián községek ingatlanaira a kike-
belezési összegnél 755,3 i 7 frttal tábláztatott 
be nagyobb összeg; már 1877. csak 60 ezer 
frttal volt több a teher szaporulat, mig 1878-
ban 8086 frttal. 1879-bea 272,000 frttal. 1880-
ban pedig 126/260 frttal nagyobb összeg tö-
röltetett ki, mint a mely bekebeleztetett. E 
szerint 187*., 1879. és l8*0-ik években 406,316 
frtot tevő összeggel több töröltetett ki, mint a 
mennyi bekebeleztetett. 1877. óta tehát hatá-
rozott anyagi javulás mutatkozik 3 egymást 
követő éven át; azonban már az elmúlt év 
aránya nagyon sokkal kedvezőtlenebb reánk 
nézve. Ugyanis a mult évi teher változási ki-
mutatás szerint kitöröltetett egy millió 249 
ezer 571 frt 40 kr. Abból a gróf Károlyiak 
uradalmára esik 9S0 ezer frt. Szentes és a már 
föntebb említet- községekre esik 269 ezer 571 
frt. 4') kr. Hekebeleztetett 567 ezer 752 frt 
5 6 kr., ebből Pallavicini őrgróf uradalmára 
esik ezer frt, marad tehát Szentes és a 
többi hozzátartozó községekre 467 ezer 725 frt 
16 kr.; ennélfogva a mult évben 198 ezer 153 
frt 76 krraltábláztatott be több, mint a mennyi 
kitöröltetett 

Ha most már a lefolyt 6 évről, tehát 
1876-ik évtől kezdve lS8l-ik év végéig össze-
hasonlítjuk a bekebelezési és törlési összege-
ket: kitűnik, hogy a 6 év alatt a mig H év-
ben 406,316 frt javulás mutatkozik, addig a 
másik 3 évben 1 013.470 frttal több kebelez-
tetett be, mint a mennyi kitöröltetett. Szentes-
nek és a vele fönnebb elősorolt községeknek 
telekkönyvileg bekebelezett adóssága tehát a 
lefolyt b év alatt 607 ezer 154 frttal szapo-
rodott. Esik tehát minden esztendőre 101,192 
frt Ezen adósság szaporulat legnagyobb rész-
ben a földmivelö osztályt terheli, s ez annál 
inkább megdöbbentő, mert amellett, hogy föld-
mivelőink által a helybeli takarékpénztárak 
hitele is mind nagyobb-nagyobb mérvben igény-
be vétetik, mégis gazdasági berendezést tekintve 
gazdálkodóink állapota mindegyre romlik, a 
helyt, hojrv javulna. Ebből tehát az tűnik ki, 
hogy a telekkönyvi teher szaporulat összege 
és a takarékpénztárak hitele a lefolyt években 
az egyik év után a másik év iránt táplált jó 
remények fejében vétetett igénybe s miután 
egyik év szigorúbb volr a másiknál, az adós-
ság szaporodik és gazdálkodóink mind mélyeb-
ben merülnek az adósságba. 

Valóban, ha a földtrivelő osztály helyze-
tének ezen megdöbbentő képe mellé állítjuk a 
kereskedő és iparos napról napra rosszabbá 
váló sorsát, bizony lehetetlen aggódva nem 
néznünk a jövő elé, és lehetetlen, hogy ön-
kénytelenül is az a kérdés ne támadjon föl 
bennünk, hogy az anyagi pusztulás hova hág-
hat még, ha jobb termésű évek lehetővé nem 
teszik a mindegyre ziláltabbá váló anyagi hely-
zet javítását. 

Városunk népesedési viszonya 
1881-ik évről. 

Lapunk számára a helybeli l e l k i z i hivataloktól 
beszereztük városunk mult évi néjv^d-Vsi viszonyaira 
vonatkozó adatokat, melyek közű! a református lel-
készi hivataltól nyert adatok, melyeket az év első 
napján a templomban összegyűlt hívekkel való közlés 
végett kimerítő részletességgel nagy tiszteletű Filó Já-
nos lelkész ur által lettek összeáliitva, s mint ilyen 
különös figyelmet érdemel. 

Született ugyanis a szentesi helvét hitvallású egy-
házban törvényes házasságból eredőiig 534, kik közill 



278 ti, — 258 nő nemü. Házasságon kívül született 69, 
kik közül 35 fi,—34 nő nemü. Élve született tehát 603, 
ezek közül iker születésü eset fordult elő hatszor és 
pedig valamennyi törvénye* házasságból. 3 esetben 
1 fi, 1 nő; 3 esetben pedig 2—2 nő volt a szülött. 
Holttan születtek, kiket a bábák a lelkészi hivatalnál 
bejelentettek: 9-en törvényes házasságból, ezek között 
6 fi, — 3.nő megjegyzendő, hogy idétlenül és holtan 
született, de az anyakönyvbe be nem vezetett gyer 
mekek, kik orvosi engedély mellett lettek eltemetve, 
voltak összesen: 43-an; tehát a holtan születtek száma 
összesen 52. Házasságra lépett és megeskedtetett a 
ref. egyházban 170 pár, ezek között össze kelt nőtlen 
hajadonnal 122 pár, nőtlen özvegvgyel 9 pár, özvegy 
hajadonnal 15 pár, özvegy özvegygyei 24 pár, vegyes 
házassági eset fordult elő 39 esetben, ezek közül azon-
ban csak 12 eskedtetett a ref. egyházban; a többi 
más egyházakban eskedtetett. Elhalt a ref. egyház 
részéről 542 A szaporulat tehát a mult évben 61. 
Ezen gyülekezetbe áttértek #-an. 3-an a rom. katli. 
4-en az ágostai, 1 pedig a görög keleti egyházakból. 
Ezeken kívül egy izraelita vallású megkereszteltetett. 
Áttért ezen vallásból más vallásra 2. Törvényszéki 
ítélettel véglegesen felbontott házassági eset fordult 
elő 7. Ezen, az egyház életében mult évben előfor-
dult eseteken tdl nagytiszteletü Filó János lelkész ur 
áttekintést tesz a lefolyt tiz év halálozási és szaporo-
dási arányokon, melyekből kitűnik, hogy a lefolyt tiz 
év alatt a halálozás és szaporodási arányra nézve a 
mult év a 75-diki évet kivéve a legkedvezőtlenebb 
volt. Ugyanis 1871-ben a holtak számánál több szüle-
tett 94-el, 72-ben 66-al, 73-ban 77-el, 74-ben 65-el, 
75-ben kevesebb született 10-el, 76-ban több szüle-
tett 33-al, 77-ben 68-al, 78-ban £6-al, 79-ben 29-el, 
1880-ban 17-el; a lefolyt tiz év alatt tehát a legked-
vezőtlenebb év volt az l#75-diki és a mult év. 

A római kathoiikus egyházban született 441 fi 
és leány gyermek, meghalt 3&7; a szaporulat tehát 54. 
Házasságra kelt ezen egyház keblében 120 pár. 

Az ágostai hitvallású egyház kebelében szüle-
tett 16, ezek közül 10 fi, 6 nő. Meghalt 13, 9 fi és 4 
nőnemű. Esküdött 3 pár. 

A görög keleti egyház kebelében szülatett 12. 
meghalt 17. Esküdött 6 pár. 

Az izraelita hitközségben született 20 fi, 12 nő-
nemű, összesen 32. Meghalt 14 férfi, 12 nő, össze-
sen 26. Eskedtetett 11 pár. 

Született tehát Szentesen 1881-ben 1104, meg-
halt 975: a szaporulat e szerint 129. Miután a lefolyt 
évben a szaporodási arány a többi egyházakban sem 
lehetett kedvezőbb, mint a református egyházban, en-
nélfogva az elmúlt év e tekintetben is egyik legked-
vezőtlenebb időszaknak tekinthető a lefolyt tiz év alatt. 

Csongrád, 1882. január 3. 
A csongrádi kilencesi, bokrosi és réti birtokok, 

vagvis az úgynevezett gazdaság ügyeinek kezelését, 
1872. évben a városi közgyűlés által, illetéktelenül bár, 
Cseinegi A. ur volt polgármester elnöklete meilett egy 
24 tagu bizottságra bizta, oly utasítással, hogy a va-
gyonkezelésre nézve szabályok lesznek alkotandók. 

A bizottság megalakulván, gazdává, ki a közös 
bevételeket és kiadásokat kezelje, Forgó Imre cson-
grádi lakost választá meg. 

I? t + 
A szabályok azonban soha sem alkottattak meg, 

számadás pedig soha egy évben sem mutattatott be, 
s ily módon folyt a vagyonkezelés ISSl-ik év, illetve 
a jelen időkig. 

A birtokosok egy része végre beelégelvén eme 
rendetlen állapotokat s miután arról is értesült, hogy 
a volt gazda még máig sem számolt, sőt a pénztárt 
is megtagadta átadni utódjának, s a bizottság ez ügy-
ben a szolgabírósághoz benyújtott panasza agyonhall-
gatásra jutott, sőt Csemeghi A. ur, ki 1876-ban mint 
polgármester-elnök haszonbérlője lévén a böldi telek-
nek, az uj gazdának még egy krajcár haszonbért sein 
fizetett, — elérkezettnek látta az időt, hogy az 1672— 
1879. években történt rendetlenségek végre orvoslás 
alá vétessenek. 

Réti F. gazdasági egyik birtokos 1681-ik év 
sept. 26-án e végből felkérte a községi biró urat, 
mint a bizottság elnökét, hogy hivja össze a birtokos-
ságot, ügyei rendezésére. 

Minek folytán 1881. november 13., 27. és de-
cember 12-én birtokossági gyűlések tartatván, Héti F. 
indítványa alapján a régi szokás szerint illetéktelenül 
alkotott bizottság letétele kimondatott, s Bagi József 
birtokos elnöklete alatt uj 24 tagu bizottság alakítta-
tott, utasíttatván az, hogy a számadás bemutatása, ha-
szonbérek befizetése, vagyon éa ügykezelési szabályok 
alkotása iránt, haladéktalanul intézkedjék. 

A bizottság nem is késett feladatának erélylyel 
megfelelui és miután ugy a haszonbérlő Csemeghi A. 
ur mint a volt gazda, a hozzájok intézett felszóiitáso-
kat figyelembe vonni nem akarták, mindkettő ellen a 
törvényes lépések folyamaiba tételéhez fogott. 

Üs. ur és néhány birtokosnak azonban nem tet-
szett az 1£#1. évi december 1^-én tartott birtokossági 
gyűlés határozatai, azok.it megváltoztatni akarván, va-
lami vad jogász tanácsára felebbezést nyújtatott be 
Greskovics F. részéről a községi bíróhoz, melynek 
célja volt, a birtokosokat „cédulázás* utján egy ujabb 
gyűlésre hivni össze, hogy ott uj bizottság és pedig 
két harmad részben a földes illetőségű birtokosokból 
•lakittassék. 

Sok vajúdás után végre meg is született a cédu-
lázott gyűlés 1881. december 26-án. 

Es megjelent Csemeghi szolgabíró ur segédjével 
Greskovics Ferenc pedig 500 db választó cédulával. 

A cél, mint kisült, az volt, hogy hátha a rend-
Ari felügyelet és az 500 db választási cédula megsem-
misíthetik a december 12-éu tartott gyűlés eredmé-
nyeit. 

Az igaz ügy győzvén azonban, s igy a számítás-
ból semmi sem lett. 

Nem használt semmit sem, hogy Csemeghi A . 
szolgabíró ur, valami muszka jog alapján kijelentette, 
hogy a gyűlésen a csend és rend fenutartásárs, miután 
ő mint birtokos akar a gyűlésben részt venni, Blazsik 
M. ur, t. szolgabírót küldötte ki és egyszersmind nem 
tudni honnan merített törvény alapján, nevezettet mint 
törvényes bizonyságot (? Ij is kirendelte, Blázsik Már-
ton urat a szolgabiróság képviseletében bemutatta, 
nem használt semmit sem, hogy Greskovics Ferenc 
az 500 db cédulát nyakra főre osztogatta. 

Mert a választásból s átalában Cs ur és társai 
kivánatából semmi sem lett. 

A nagy számmal egybegyűlt birtokosság Cs. ur 
indítványát, mely szerint uj bizottság és pedig birtok 

- A - z s i d ó l e á i n ^ . 

— B E S Z Í a . Y . — 

(Folytatás.) 

Goldflinger érdekkel, leánya pedig aggodalmas 
szorongások közt várta az ügyvéd nyilatkozatát. 

— Mindenekelőtt ki kell jelentenem Goldflinger 
ur, hogy zsidó ellenes nézeteim korán sem apám zilált 
anyagi helyzetének hatása alatt fejlettek ki; mert én 
Bagos-Szent-Miklósról gyermek koromban távoztam, s 
mikor elmentem, tudtam, hogy apámnak sok földje, 
szép háza van, szóval elég gazdag arra, hogy uri ké-
nyelemmel éljen; mig iskoláim nem végeztem, engem 
kényelemmel látott el ; igy tehát bennem gyanúja sem 
ébredhetett föl apám zavart anyagi helyzete iránt és 
be fogja ön látni, hogy rám amily borzasztó, de éppen 
oly váratlan meglepetés volt; midőn pár nappal ezelőtt 
tudomásomra hozta, hogy nála Goldflinger ur 10,000 
frt adósságot felmondott, hogy ennek következtében 
megrohanják hitelezői és tönkre megy. — Ez egy bor-
zasztó újság volt rám; mert szememben apám házánál 
mi sem változott gyermek korom óta és apám nekem 
mit sem szólt arról, hogy ő valakinek csak a legcse-
kélyebb összeggel is tartoznék. — Ebből látni való, 
hogy bennem a zsidó ellenes nézeteket éppen nem 
apám zilált anyagi helyzete kelté föl. Bár azt meg kell 
jegyeznem, hogy mint most már tudom: apám mind 
zsidóknak tartozik. 

Ezen előre bocsátással tartoztam, folytatá az ügy-
véd, nehogy elvem, a magán sérelem következménye-
ként tekintve, bárki szemében is elveszítse a meggyő-
ződés tiszta jellegét. En mindig elég komoly voltam 
arra, hogy divatos mozgalmak — mint amilyennek so-
kan a zsidó ellenes áramlatot szeretik tekinteni — ko-
moly körültekintés alapján szerzett meggyőződés nélkül 

magokkal sodorjanak és beszélnék anéikül, hogy elébb 
meggondolnám annak okát és következményét. — 
Bennem tehát a tapasztalat érielte meg azon meggyő-
ződést, hogy a zsidók ma már félelmetesebbé váltak a 
társadalom minden osztályára; a hercegi palotától le a 
koldus kunyhójáig a társadalom minden rétegének anyagi 
sorsa a zsidók kezében van, ugy hogy, ha egv napon 
a zsidók előállnának és megszámoltatnák adósaikat, 
hogy fizesseuek : — veszem p. o. hazánkat — az or-
szág kétharmad része tönkre menne, és a 12 millió 
lakos közül 9 milliónak ki kellene hurcolkodni házából; 
egy borzasztó krach állaa be, mely megremegtetné a 
világot és a kétségbeesés legutolsó eszközéhez, az erő-
szak és talán vért iagylaló bosszúállásra szorítaná a 
mindenéből kivetkőztetett népet. Es az anyagi orvos-
lás, pusztulás ezen ijesztő képe napról napra növekedik 
a zsidó nép javára, ugy hogy nem kell rá több egy 
emberöltőnél és az országban csak egyesek maradnak 
a versenyzés terén, mig az ország kilenctized része 
tönkre ment zsellér és koldusokból fog állani. 

Ez uram sokkal ijjesztőbb állapot, hogysem bár-
kit is a legkomolyabban aggodalomba ue ejtene, s gou-
dolkozóvá ne tenné a tönkre menéssel fenyegetett részt, 
hogy miként mentheti meg vagyonát, melybe* ősei vére 
árán is igaz jogot tarthat. 

Es a zsidó nép által fenyegetett társadalom ezen 
aggasztó képe mellett erkölcsi megnyugtatásul, enyhi-
hilőül szolgálna, ha a zsidók részére az anyagiak terén 
a versenyzési túlsúlyt a szorgalmas munkásság bizto-
sítaná és nem a legtöbbször zsarolásig, csalásig menő 
ravaszság kapzsi élelmesség, mely e fajnak közös 
jellege. 

Goldflinger Laurának ez utóbbi szavaknál, melyek 
nagyon is élesek voltak, egy fájó, keserű sóhaj szállt 
el ajkáról, melyet az ügyvéd — bár el volt beszéde 
tárgyába merülve — meghallott és pillanatra megállt 
a szó ajkán, mintha pauzát akarna tartani vagy eszme 
menete fonalát elejtette volna; pedig a hallott sóhaj 
zavarta meg; merően nézett az őt gondolkozó figye-

aránylag leendő szavazás utjáu két harmad részben a 
földes illetőségű birtokosok sorából választassék, a 
december 12-én választott bizottság választása sjmin-
den akkor hozott határozat megsemmisíttessék, el-
vetette. 

És miutáu Réti F. birtokos a szolgabiróság abbeli 
intézkedése felett, mely szerint az e jelen teljesen ma-
gán gazdasági értekezletre a gyűlés vezetése és tör-
vényes bizonyságul a t. szolgabírót kiküldötte, a ma-
gyar alkotmányi jog által biztosított egyéni jog és 
szabadság, a szabad tanácskozási jog nevében meg-
ütközését jelentvén ki,*; indítványozta, hogv a decem-
ber 12-én tartott gyűlés határozatait, Jnielyek utján 
egyedül fognak a birtokosság ügyein rákfekélyekként 
pusztító rendetlenség orvosoltatni, teljes épségekben 
fennhagyassanak, sőt megerősitessenek és Sváb Jakab 
ur jelesen magyarázó és humoros |előadásával előbbi-
vel hasonlóan kiemelte azok megnyugtatására, kik vá-
gyódván a bizottságba bejutni, onnan kimaradtak s e 
miatt nehezteltek, hogy a már megválasztott bizottság-
nak nincs más célja, mint az 1872—1£79 évekből 
származott rendellenes állapotok megszüntetését esz-
közölni, a számadásokat bekövetelni, haszonbéreket 
behajtani, s mihelyt ezen célját eléri, azonnal kész le-
tenni megbízatását. Zajos vitatkozások után, Gresko-
vics F. indítványa elvettetett s a birtokosság óriási 
szótöbbséggel kimondotta, hogy az 1861. évi decem-
ber 12-én tartott gyűiés határozatait sértetlenül fenn-
tartja és megerősíti, azon egyedüli változtatással, hogy 
az okból, mivel a községi biró a bizottság elnöke, a 
bizottság a biró rendelkezésére álló hatósági közegek 
segélyével olcsóbban és könnyebben intézheti az ügye-
ket, id. Kádár H. indítványára a bizottság elnökévé 
a községi biró és Bagi József helyettes elnökke té-
tetett. 

A eédulázott gyűlés ekként végződvén, Gresko-
vics F. és társai ismét elégedetlenül távoztak el, moud-
ván: „felebbezzük," de ugyan hova? az égbe? Oda 
lehet, mert a földön arra fórum nincs. 

A birtokosság nagy része pedig a fölött töpren-
kedik ma is, hogy: 

1. hogyan lehet az, hogy valaki mint a polgár-
mester a gazdasági bizottság elnöke lesz és 8 évig 
működik ily minőségben, a nélkül, hogy a közgyűlés 
által megrendelt szabályokat akép elkészíttetné 6 a gazdát 
csak egy évben is megszámoltatná, a nélkül, hogy 
legalább midőn elhagyja hivatalos állását, pótlólag be-
mutattatná a számodásokat, a nélkül, hogy u jnükö-
dése ideje alatt fölvett jegyzőkönyveket kellő rend-
ben átszámolná? 

2. hogyau lehet az, hogy valaki mint a gazda-
sági bizottság elnöke, kiveszi a gazdaság birtokát ha-
szonbérbe és nemcsak, hogy a vele volt gazdát szám-
adásra nem ösztönzi, de a nélkül, hogy a haszonbér-
letről lemondana, egy krajcár haszonbért is fizetue; 
és végül 

3. hogyan lehet az, hogy valaki mint volt pol-

gármester, gazdasági bizottsági elnök, később szolgá-

l j Ketuó!jük, hogy »zen jog és törvényellenes beavatkozás 

fvletti puszta m gütközéssel neui éri be az érdekeltség; banein 
feljelenti az esetet oda, bol legalább a szolgabíró urat megtanít-
ják az egyéni jogot v«'do törvény tiszteletére; mert ellen esetben 
az érdekeltség megérdemli, mit egy, a mily tudatlan, éppon o ly 
önkénykedö tisztviselő elkövethet Vele íSzerk. 

lemmel hallgató Goldfiingerre és mégis a háta mögött 
ülő szép zsidó leány szemrehányó szép kék szemeit 
látta és ezek mellett pillanat alatt elgondolá, hogy 
véleményének e helyen és ily alkalomból való mezte-
len feltárása mégis amily meggondolatlan éppen olyan 
illetlen, ha mindjárt e föllépésre Goldflinger felhívása 
jogosította is fel. 

A hallgatás addig tartott mig egyszer Goldflinger 
megszóllak. 

— Folytassa uram. 
Az ügyvédet mintha álomból rázták volna fel, 

azonban pillanat alatt gondolata kereke visszazökent 
ismét az elébbi kerékvágásba és folytatá: 

— Mondja meg Goldflinger ur, hogy nem a 
helyzet igazi képét adtam-e? 

— Ou elfogult ügyvéd ur, és hogy annál aggasz-
tóbbnak tüntesse fel a társadalom s a zsidók vagyoni 
helyzetét a ue véts égig túlozza; pedig higyje meg uram, 
hogy ezek között is számtalanan vaunak, kik a leg-
kéíségbeejtőbb nyomorral küzdenek. — Egy igaz 
abból amit öa beszél és ez az, hogy a zsidó népben 
nagy mértékben van kifejlődve a haszon üzés szelleme, 
s ez a vonás nem eredeti jellege e népnek, hanem a 
hosszas elnyomatás alatt fejlődött ea ki nála. — l>e 
ne higyje ám uram, hogy a zsidónép boldogulásának 
oka egyenesen eieu tulajdonságában rejlik. Koránsem, 
hanem inkább e nép takarékosságában és példás er-
ko'ofii életében. — Vajon vessen csak ön képzeletében 
egy futópillantást a zsidó nép életére, nézzen rajta 
végig a társadalomba, hol ma már minden ajtó nyitva 
áll számára: mondja csak, hogy — ami nálunk száz 
és száz embert tönkre tesz — lát-e ön zsidót a korcs-
mákban dorbézolni, magát az utcán végig muzsikál-
tatni ; részegen hazafelé tántorogni. De uram, ha kerül, 
ritka, mint a fehér holló — Én meg vagyok győződve 
róla hogy ön a rendes é« mértékletes életnek barátja. 
Kérdezem : nem tisztelni való tulajdonsága-e a asidó 
népnek a szigorú mértékletesség, mely hidje meg in-
kább mint akármi más jutattja a zsidót arra, hogy — 



biróvá levén, bár hivatalos kötelessége lett volna részint 
a községi [szervezeti szabályok, részint a szolgabíró-
sághoz a volt bizottság által benyújtott panasz alap-
ján, "ugy^a voltg'gazda ssámoltatása iránt intézkedni, 
ugy a haszonbérek rendes fizetésére ügyelni mégis 
nemcsak hogy e felhítt vidékekben mit sem tesz és 
az egész dolgot agyon hallgatja, de még a mások által 
megindított rendezési munkálatok szabad folyását is 
gátolni .igyekszik ? 

Szíveskedjék t. szerkesztő ur eme kérdésekre, 
ha módjában áll, a kedélyek megnyugtatásául felvilá-
gosításokat nyújtani. • * ) 

Jusztus. 

Meghívás. 
A szentesi 48-as népkor tagjait a körhelyiség 

nagytermében f. hó 22-én délután 2 orakor tartandó 
rendkívüli közgyűlésre ezennel tisztelettel meghívom. 

A gyűlés tárgya; a kör alabszabályának modo-
sitása tárgyában kelt miniszteri rerdelet. 

Szentes jan. 6-án. 
Sima Ferenc, 

kör elnök. 

Meghívás. 
A szentesi iparos ifjak képző és segélyző egylete 

F. évi január 8-án azaz vasárnap délután 2 órakor 
saját helyiségében (Sajtós-féle ház) rendes évi közgyű-
lést tart. melyre az egylet összes tagjai tisztelettel 
meghivatnak. 

A közgyűlés tárgyai: 
1. Elnöki jelentés az egylet működéséről. 
2. Az 1880. évi zárszámadások megvizsgálására 

kiküldött bizottság jelentése. 
3. 1881. évi zárszámadás megvizsgálására kikül-

dendő bizottság megválasztatása. 
4. Az egylet leltárának bemutatása. 
5. Az 1882. évi költségvetésnek a választmány 

által való beterjesztése. 
6. Az alapszabályok esetleges módosítása. 
7.' Indítványok' tárgyalása. 
8. Az egylet összes tisztviselőinek s az összes 

tagok 10 százalék részéből álló választmánynak és 6 
rendezőnek egy évre megválasztatása. 

Balázsovits Norbert. 

Helyi és vegyes hirok. 
— Adományozások. A szentesi református egy-

háznál a mult évben szegény gyermekek ruházására 
és a kórházi szegén} ek ápolására következő adomá-
nyok tétettek: Tasnádi János 500 frt alapítványa, Jo-
ván Demeter kórházbeli szegények ápolására 50 frtot. 
Böcskei Molnár András 2 frtot, Horváth Ferencz 8 frt, 
Jurenák Ede 6 frt 60 krt, Pokomándy Gábor 5 frtot. 

— A szentesi reform, egyház részéről Vattai 
Vincze ur összeállitá a mult évben elhaltak korsze-
rinti kimutatását, s e szerint az 542 elhalt korszerint 
a következőképpen oszlik meg: születéstől 5 éves korig 
elhalt 126 fi és 119 nőnemű: összesen 245. Öttől tiz 
évig 24 fi, 19 nő; összesen 43. Tiztől húsz évig 16 fi, 
18 nő; összesen 34. 20—30 évig 21 fi, 20 nő; össze-
sen 41. 30—40 14 ti, 14 nő; összesen 'JS. 40—50 
15 fi, 13 nő; összesen 28. 50 — 60 20 fi, 16 nő; ösz-

* * ) Ezen 3 pontba foglalt kérdésre a nn felvilágodi'ó ttde-
letiink az, a mit cikkiró és érdekelt társai is igen jól tudnak, 
hogy mintán Csemeghi nr haszonbérekkel hátralékban volt és 
vau, neki Je£rkevéshbé áilt^érdekében bolygatni azokat a szám-
adásokat Hanem, hogy ezen vissznéKst 9 éveu át az érdekeltség 
tét'enfil hogyan idézhette át? — mi meg erre szeretn/nk felelete* 
hallani. Szerk. 

mire nem tagadom hajlandóssnggal is bir — a pénzt 
megtakaríthassa és anyagilag talán a más hitbelieknél 
inkább boldogulhasson. 

— Nem tagadom uram, felelt az ügyvéd, hogy a 
mértékletes élet nagyban elősegíti a zsidó népet arra, 
hogy boldoguljon inkább mint más; de akár mint le-
gyen, egy áll és ez az, hogy a zsidó nép már annyi 
vagyont, pénzt össze szerzett, hogv ma már anyagilag 
kezében van a társadalom sorsa. A szám arányt illető 
egyensúly tehát ijesztő módon meg van zavarva. Itt 
a baj és én nem üldözöm a zsidókat, hanem óhajtóm 
az igazságos egyensúly helyreállítását, amelyen a zsidó 
nép legkevésbé látszik munkálni, sőt hogy ez mind-
inkább lehetetlenné váljék vallásával vértezi fel magát 
a társadalommal szemben. f]n nem kívánok szent 
Bertalan éjszakát mint ön mondá, de kívánom, hogy 
vagyon szerzésben a törvény korlátokat szabjon és ol-
talma alá vegye a fenyegetett társadalmat. 

— Én uram, faléit mosolyogva Goldflinger, min-
denféle kiegyenlítésre hajlandó vagyok ; de azért más 
orvosságot nem ismerek az ön aggodalmának eloszla-
tására, s a léteEhető bajok megszüntetésére, mint az 
össaeházasulás, mely által a vagyon megosztatik és itt 
uram higyje meg, hogy önöké a munkálkodás tere. 

Laurának dobogott a saive apja beszédére és re-
megve várta a gondolatokba merülni látszó ügyvéd 
válaszát. 

— Önnek igaza lehet, felelt egyszer az ügyvéd ; 
de arcán látsaott, hogy nem volt megelégedve a kér-
dés ilyenforma megoldásával. 

— Akkor tehát szent a béke köztünk, szóit mo-
•olyogva Coldfiinger. 

— Az ügyvéd fölállt és megszoritá a feléje nyúj-
tott kezet és azután távozott. 

(Folyt, köv.) 

szesen 36. 60—70 17 fi, 19 nő; összesen 36. 70 
17 fi, 23 nő; összesen 40. 80 éven felül 5 fi, 6 nő : 
összesen 11. Ezen adatokból kitűnik, hogy az öaazea 
elhaltaknak csaknem fele esik az 1—5 éves korra, 
és ezen óriási aránytalanság ered onnan, mert még 
nálunk a szülők korántsem fordítanak elég gondot a 
különösen csecsemő gyermekek kellő ápolására, leg-
főként betegségi esetekben a gyermekek lelkiismere-
tes gyógykezelésére 

— Porul járt gorombáskodó hivatalnok. Horváth 
Gyula kormánybiztos — mint a budapesti lapok irják — 
a napokban Szarvason este hivatalos óraután a távirdába 
ment egy távirat feladása végett. A távíró hivatalnok 
nem ismerte a kormánybiztost és gorombán figvelmez-
teté, hogy a hivatalos óra elmúlt. A kormánybiztos 
mondá neki, hogy sürgős dolga van, a táviratnak még 
ma el kell menni. — Ha sürgős dolga van, kaeagott a 
hivatalnok, jöjjön holnap. A kormánybiztos akkor be-
mutatá magát, mire a távíró hivatalnok egész alázattal 
hajtá meg magát és semmi kifogást nem tett most már 
a távirat felvétele ellen. Horváth Gyulát azonban ezen 
későn jött udvarias készség nem kenyerezte le, hanem 
azt mondá a hivatalnoknak, hogy üljön le és távirja 
amit diktál és ez pedig a következő volt: ^A közle-
kedési miniszternek Bpest. „A szarvasi távírász ellen 
gorombáskodás miattt vizsgálatot kérek elrendelni. 
Horváth Gyula.u Hisszük, hogy ennél keserűbb táv-
iratot még nem továbbított az illető. A kormánybiztos 
távirata folytán három nap múlva Bpestről és Temes-
várról ott volt Szarvason két távírász felügyelő a vizs-
gálat megejtése végett. Az eredményt még nem tudjuk. 

— A nőegylet bálja. Az utóbbi években váro-
sunkban a legszebb és legjobb bálok között mindig a 
szentesi jótékony nőegylet báljai voltak az elsők. A 
nőegylet ez évben is megtartja rendes farsangi bálját. 
A bál febr. 4-én lesz és tombola játékkal lesz egybe-
kötve. Lapunk mult évi öl-ik száma hozta a nőegylet 
felhívását közönségünkhöz, melyben áldozatkész derék 
hölgyeink felkéretnek, hogv a tombolához nyeremény-
tárgyakat adakozni kegyeskedjenek. Tudjuk, hogy a 
nőegylet felhívása magában is kellő eredményre vezet, 
mindazonáltal kötelességünknek tartjuk a nőegylet fel-
hívását megújítani annyival is inkább, mert a nőegylet 
báljainál mi nem a mulatságot; de azon nemes célt 
tekintjük, melyre a nőegylet báljai tiszta jövedelmét 
fordítja, s ezen valóban hozzájok méltó cél, kell hogy 
hölgyeinket lelkesítse, hogy ne pusztán a múltban, de 
a jelenben is méltán illesse őket azon szép elismerés, 
hogy: „le a kalapot Szentes derék hölgyei előtt!" 

Meghívás. A szentesi kaszinóegylet 1882. év 
január 15-én <1. u. 5 órakor saját helyiségében tisz -
újító rendes évi közgyűlést tart, melyre az egylet tag-
jait tisztelettel meghívja az elnökség. 

— A mérnöki kar igen fényesnek ígérkező bál-
ján már nagyban folynak az előkészületek. A mérnök 
urak a bálanvává Horváth Gvuláné, szül. báró Splé-
nvi Berta úrhölgyet kérik föl. E célból egy küldött-
ség ment föl Budapestre. 

— Nagy vadaszat volt f. hó 3—4-én Pallavicini 
őrgróf uradalmában. A vadászaton részt vett Horváth 
Gyula kormánybiztos is. Szentesről Stammer Sándor 
alispán és Fekete Márton megv«i főjegyző vettek részt. 

: — Horváth Gyula kormánybiztos lakását Aradi 
Kálmán házából a nagyvendéglőbe tette át, hol a 
2 3. sz szoba rendeztetett be számára. A kormány-
biztos ur f. hó 5 én érkezett meg városunkban és 10-ig 
itt hivatalos dologgal lesz elfoglalva, azután Bpestre 
fog visszamenni, hogy az országos költségvetés tár-
gyalásánál jelen legyen. 

— A jövedelmi pótadó-kirovásra figyelmeztetjük 
lakosságunkat. Ezen adónem kirovása f. hó 20-káig 
fog eszközöltetni, mely idő alatt mindazoknak, kik a 
törvény által nyújtott azon kedvezményben akarnak 
részesülni, hogy birtokaikra betáblázott adósságaik a 
pótadó-kirovás a'apjául szolgáló tiszta jövedelemből le-
vonassék és igy minden 100 frt adósság bevallása és 
beigazolása á!t»l jövedelmi pótadójok 3 frt 50 krral le-
gyen kevesebb. Babos Bálint tanácsnok urnái ajánljuk, 
hogv jelentkezzenek. Van terhünk elég, ha oly adót 
nem fizetünk is, mitől szabadulhatunk 

— Mit fizetünk mi megyei közmunkaba? Szente-
sen, mint a közmunkaadó-összeirásból kitűnik, az I. ti-
zedben összeira'ott megyei közmunka alá 544 igavonó 
jószág és 2982 kézi napszám, ennek megváltásában 
jár 1547 frt 40 kr; II. tizedben 664 igavonó jószág, 
4614 kézi napszám. enn»*k megváltása 21M frt, 111. ti-
zedben 7*0 igavonó jószág, 2835 kézi napszám, meg-
záltása 17*6 frt 50 kr; IV . tized 461 igavonó jószág, 
4212 kézi napszám, megváltása 1816 frt 60 kr. Osz-
szeíratott tehát Szentesen 2449 drb igavonó jószág és 
14,643 kézi napszám, ennek megváltása 7.721 frt 70 kr. 
Természetben szolgáltatik le az I. tizedben 2 igavonó 
jószággal és 24 kézi napszámmal: a I I . tizedben min-
den igavonó jószág msgváltatik. Természetben szolgál-
tatik le 60 kézi napszám; a I I I . tizedben 46 igavonó 
jószággal; a IV. tizedben 38 igavonó jószággal és 543 
kézi napszámmal. 

— Vadászoknak. A város tulajdonához tartozó 
felső s alsó csordajárási, a téglaházi földeken s a nagy 
völgy parti fáskertben való vadászati jog, e hó 9-én, 
d. e. 9 órakor, fog a tanácsteremben 3 évre kiadatni. 

— A szentesi iparos ifjak képző és segélvző egy-
lete által a f. évi jan. 7 én. vagyis m a tartandó tom-
bolabálra, melynek tiszta jövedelme a könyvtár javára 
fog fordittatui, folytatólagosan a következő nyeremény-
tárgyak lettek beküldve: 13. sz. Szatmári Jueziká-
tól egy órapárna, egy ezukortartó és egy virágtálca. 
14. Dózsa Jesztitől és Erzsikétől egy dohányzaerkó 
és egy virágtálca. 15. Gilice Esztikétől egy reggeli 
sipka és egy gyufatartó. 16. Kaiser Juliskától egy i év-
jegy-kosár. 17. Berezeli Dánielné asszonytól egy do-
hányttartó. 28. Jakó Mihálvné asszonytól egy fehér 
karmantyú (muf). 19. Dobrai Sándorué úrnőtől egy 
szivartartó. 20. Pollák Sándorué úrnőtől egy dohány-
tartó. 21. Farkas Eézsébettől két függönyszoritó. 22. 
Nagy Ferenc úrtól két női nyakkendő. 23. Kádár Ter-
kától két virágtartó és egy cukortartó. 24.<Pokomándi 
Kornéltól egy vörös selyeuibélé-Ü dohányzacskó. 25. 
Sarkadi Sárikától egy virágpohár és egy virágtartó. 
26. Szabó Juliánnátói egy fali kosár és egy bársouy 
dohányzacskó. 27. Dura Esztertől egy virá^tálca kis 
fekete kutyával. 26. Varga Julcsi és Esztitől egy virág-
pohár csokorral és egy varrópárna két kis nyúllal. 
29. Ifjú Rác János úrtól egv japán kézi táska, 30. Ozv. 
Kajdár Lajosné úrnőtől „Mátyás az igazságos" és „Az 
1848-ki országgyűlés" cimü két kép. 31. Dr. Balassa 

: ?<• férné urnőtő „Egy pásztor leány" és „Korán reggel" 
i eimü képek, egy meaaillon és egv iro'nhegyesitö 32. 

Tarnóci Jusztitól egy virágpohár tálcával. 33. Balogh 
Teréztől egy órapárua és egy dohányzaeskó. 34. Fe-
kete Jusztina és Karolinától egy sárga viaszkos díny-
nye kosárban és egy virágeserép-rózsával. 35- Özv. 
Kotymán Istvánnétól két virágtartó. 36. Rambovszkv 
Józsefné úrnőtől egy dohánv- és egy pénzes zacskó. 
37. H arangozó Juliannától egv cukortartó. 38. N. N -
tői egv petróleumlámpa. 39. Győri Sándor úrtól egy 
pár eberlastin cúgos cipő. 40. X. N.-től egy abrosz. 
A csütörtök óta beküldött tárgyak a jövő számban 
fognak közzététetni. Fogadják a nemesszivü adomá-
nyozói- on- fv^ylet nevében legforróbb köszön* temet. 
Szentes, 1**2. jan. 5. Balázsovits Norbert, elnök. 

— Színeszet. Lapunk túltömöttsége miatt részle-
tes szin bírálatot a lefolyt hétről nem adhatunk: de ajánl-
juk színészeinket művészet pártoló közönségünk támoga-
tásába; mert erre nemcsak az eddig előadott darabek 
gondos megválogatása miatt, de ügyes, művészi játé-
kukért igazán méltók. 

— Hymen.Liehtenstahl Aron, félegyházi kereskedő 
eljegyezte Lázár Dávid helybeli lakos kedves leányát, 
Hermina kisasszonyt. 

— Névmagyarosítás Sehreiber Ármin helybeli 
lakos nevének Sugár-ra változtatását a belügyminister 
helyben hagyta. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből. 
Zoó János I. t. 157. sz. házánál egy külön bejáratú 
bútorozott szoba kiadó. — Horváth Antal királysági 
tanyaföldje kedvező feltételek mellett eladó. — ázépe 
Lajos I t. 200 sz. háza eladó. — Sima Ferenc I. t. 
399 sz. háza eladó, ugyanitt egy nagy kapu eladó. 

CSARNOK. 

A Y É R 0 í J J . 
Elbeszélés. 

Franciából forditotta: Szalay Miklós. 

I. 

Az estéli ima. 
1793-ik év január havában az idő tiszta, hideg 

és csípős volt; a fagy és zúzmara olyan fehér ékesit-
vényt és gyémánt csillogást idézett elő a mezőn, mely-
nek elragadó képét leírni nem lehet. A nap oly veressel 
áttört ködös felhőben nyugodott le, mely előre jelen-
tette a másnapi hideg, t és szúró északi szelet. 

Midőn az éj leszállt, a tájék megvilágítva a tiszta 
fényű nold és ragyogó csillagok által, még inkább tün-
döklő lett. Az erdő közepén egy dombtetőre épitett 
ódon kastélv tornyocskái bontakoztak ki a láthatáron. 
A földszinten é* a tetőkön világosság fénylett és az 
felváltva ment egyik ablaktól a másikig A kastélyban 
nem csak hogy laktak, hanem ott meglehetős élénk 
sürgés-forgás mutatkozott. A környék csendes vo l t ; a 
meddig csak lá ni lehetett, seholsein volt észrevehető 
sem kocsin, sem gyalog menő ember. A kunyhókból 
felszálló fust és pislogó fény a vidéken több elszórtan 
fekvő falura engedett következtetni. 

Nem lehetett hallani más zajt, mint a kövesas 
talajon a még félig képződött jég alatt osergedező pa-
tak zubogását és hogy lent a hegyoldalban épült tem-
plom tornyában fészkelő b;»golv szomorúan huhogott. 
Ezen templom, környezve hatalmas épületekkel, egy 
régi apátság volt, honnan a benedekrendű barátok a 
zárdák megszüntetése után elűzettek. 

A kastélyt Mont-Redonnak hivták s Bas-Poison 
és Bretagne szélén feküdt. Ezen lakást Poitiers gróf 
építette 1320-ban legfiatalabb leánya számára, ki egy 
legifjabb Lusiguauhoz ment nőül, kitől egyetlen ieánya 
maradt s ez Mont-Redon grófhoz ment nőül. Ez a gróf 
nevét ráruházta a kastélyra és a falura s alapította a 
Saint-Cyrille apátságot is, melyet nagyszerű alapítvá-
nyokkal látott el. 

Ezen időtől fogva egész azon napig, melyben 
történetünk kezdődik, birtokában maradt ezen nemes 
család a Monté-R don uradalomnak, s a mi különös, 
a forradalom viharja is megkímélte még eddig. Senki-
nek sem jutott eszébe megzavarni a nyugalmat a föld-
nek e kis zugában, hacsak annak nem nevezhető a 
szent atyák elmarása, kik a hadsereg által űzettek el, 
mert ez több mint tiz mértföldnyi kerületben nagy 
szomorúságot okozott, mivel ők igen sok jót tettek s 
gazdag alamizsnákat osztogattak szét. 

Abban a pillanatban, midőn Mont-Redon kastély-
ba belépünk, a kápolna harangja imára kondult meg. 
Semmi sem változtatta meg a család házi szokásait; az 
üldözés és az örökös remegés, melyet akkor a becsü-
lete* emberek zaklattat isa okozott, nem módosították 
Poitiers gróf utódjainak századok óta meggyökerezett 
szokásait. 

A cselédek elhagyták munkájukat s a nagy terem 
felé indultak. Szokásban volt a téli estéket imádsággal 
s kegyes felolvasással kezdeni meg, melv eltartott késő 
estig, azután vacsoráltak s Istennek hálát adva, tiz óra 
előtt nyugalomra tértek. A kapuk bezárattak s a rop-
pant nagy lakban mély csendesség uralkodott. 

(Folyt, köv.) 

Felelős rkesztő: S i m a H T e r e n c -

Nyilttér*) 
Mindazon számos megtisztelőimnek, kik újévi 

jó kivánktaikkal rólam megemlékezni kegyeskedtek, 
— hivatali terheltségem végett kötelességemet más-
ként leróni időm nem lévén, — itt hálás köszönete-
met nyilvánítva, viszont a legboldogabb újévet kívá-
nó in. 

Szentesen 1£82. évi december. 2-án. 
Bari ha János, 

ki:*, alj biró. 

X - i á t z á x H @ r 2 3 a . I 2 1 a , 
Szentes; 

I j i c l i t e 2 3 . s t a l i l A r c n 
Félegyháza, 

j e g y e s e k . 

* ) Az e rovatban kffslttttekért nem váll tl felelőséget a szerk* 



H I R D E T E S E K. 

Hi rde tné l ; . 
Csongrádmegye törvényhatósági bizottsá-

gának mult évi 336/1881. sz. a. hozott határo-
zata folytán, tekintettel a nagymélt honvé-
delmi ministeriumnak 1881 évi nov. 25-én 
4y,076/lV. sz. a. kibocsátott rendeletére, — az 
1882-ik évben foganatosítandó ló, szekér és fo-
gatok összeírására, a f. 1882. januárhó 20-dik 
napjától januárhó 3i-ik napjáig terjedő határ-
idő tüzetett ki. 

Ennek folytán jó eleve értesíttetnek a ló, 
szekér és fogatok tulajdonosai, hogy lovaik, 
szekereik és fogataik összeiratása végett, a jel-
zett időben, alulírott hivatalos helyiségében, 
mindenkor, délelőtt és délután a hivatalos órák 
alatt annálinkább is jelentkezzenek, mivel az 
ezen rendelet ellen vétők a fenálló törvény és 
szabályok értelmében, pénzbirsággal és szigo-
rúan fognak megfenyíttetni. 

Mennyiben pedig az 1882-ik évben a ló-
osztályozás is foganatosítandó leend, ennek ha-
táridejéről a lakosság külön hirdetmény utján 
fog értesíttetni. 

Szentes, 1882 jan 5. 

Szakáll Mi hál f f , 
aljegyző. 

Hirdetés. 
Szentes város közönsége, a helybeli leány-

növelde számára alkalmas helyiségnek örök-
vétel vagy bérlet utján való beszerzését hatá-
rozván el, az ezen ügyben eljáró küldöttség 
nevében felhívom azon helybeli házbirtokoso-
kat, kik hajlandók házukat örökáron eladni, 
vagy f. évi sz. György naptól számított három 
évre haszonbérbe kiadni, hogy ebeli szándéku-
kat a háznak száma és az adásvételi, illetve 
bérleti összeg bemondása mellett f évi január 
22-ik napjáig, a polgármesteri hivatalban je-
lentsék be. 

Szentes, 1882. jan. 4. 

Balogh János, 
polgármester. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes városánál üresedésbe jött s 400 

frt évi fizetéssel javadalmazott közigazgatási 
kiadói s ugyancsak 400 frt évi fizetéssel java-
dalmazott egy Írnoki állásra ezennel pályázat 
nyittatik s fölhivatnak a pályázni kívánók, 
hogy pályázati kérvényeiket f. évi január hó 
22-ig a polgármesteri hivatalhoz nyujtsák^be. 

Szentesen 1882. január ti. 

Balogh János, 
polgármester. 

^ í q q p p p p q n P W R n p p f ^ 

£ : M á r i a - c e l l l ^ 

* g y o m o r - c s e p p e k | 

^ iftl^a licitMcn rrv^rrvs '/ .rr í jeles hatású gyógyszer 

a gyomor minden bántalmai ellen, 
és fölülinulhatlan az ét-
vágyhiany, gyomor-gyen-
geseg, roszszagu lehelet, 
szelek, savanyu felbüfö-
gés, kolika, gyomorhurut, 
gyomorégés, hugykökép-

képzödés, sargasag. un-
dor és hanyas, föfajas (ha 
az a gyomorból ered) gyo-

zödés. túlságos gyalka- ^ 

morgörcs, székszorulat, a ^ 
gyomornak túlterheltsége ^ 
étel és ital altal.giliszta. lép 1 
ésmajbetegség.aranyeres ± 

bantalmak ellen. J 
Eqy üveg ára használati utasítással 3>r> kr T 

Kapható Szentesen V Á R A D I LAJOS nr í 
gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar « 
birodalom minden nagyobb gyógyszertárában ^ 
és kereskedésében. — Központi szétküldési ^ 
raktár nagyban és kicsinyben. ^ 

„ »rangyalhoz" címzett gvógyszertárában 18—) HK 
Kremzierben, Morvaországban 

A szentesi kerékgyártó ifjúság 
1882. évi január 15-én 

a csizmadia ipa: tírtu at naqytetmchcn 

a szentesi iparos ifjak képző és segélyző egylete 

javára 

jót é^zoid-yo ó i n 

T A N C Z 7 I G A L M A T 
rendez. 

Belépti dij: 

Férfijegy Í frt. Női jegy G0 kr. 

Bor ingyen szolgáltatik ki. ^ 

Kezdete 7 órakor. 

Alulírott itteni látogatása alkalmával, 
ajánlja magát a n. é. közönség becses párt-
fogásába mint festő: olajfestésű képek, u. 
m. arcképek, genra, történeti és tájképek, 
oltárképek, úgyszintén a t. kereskedő ura-
ságok részére cim és cimképek festésére. 

Bővebb tudomást szerezhetni P. Döme 
Albert pékmester urnái levő lakásomon. 

Háemróy B. JÓZSJÍ, festő. 

tOOOOOOOQOOi 

12. évfolyam 12. évfolyam 

hiteles sorsolási érte«itö|e 
osztrák-magyar és külföldi sorsjegyek, kisorsolható állam és 
magán kötvények, vasutak, gőzhajó és ipar-részvények, el-
sőbbségi kötvények, záloglevelek stl>. Folyóirat bank-, pénz-

ügyi és vasutügyekben. 

18S2. január 1-ével uj egész évi előfizetést nyitunk 
a Î SET* tizenkettedik évfolyamra. 

A MERCUR magyar-német szöveggel 3—4-szer jelenik meg 
minden hónapban, szükség esetén azonban többször is és pedig min-
den jelentékenyebb húzás után; tartalmazza könnyen érthető rövidség-
gel, célszerű és lajstromi áttekintéssel hiteles sorsolási jegyzéket, vala-
mint a hátralékokat azaz a kisorsolt de még fel nem vett nyeremé-
nyeket, ennélfogva értékpapírral biró közönségnek egy nélkülözhetet-
len közlöny. 

E:ofizetési ára a bázhoz hordva vagy postán küldve 
egétz évre o?ak 2 frt. 

A m m kiadóhivatala K i , 
Mtorotf/autcza 12. sz. 

Van szerencsénk az előfizetésre felhívni és kérjük a czimeket 
tisztán kiírni, valamint az ntolsó postaállomást is. — Az összeg bekül-
dése legcélszerűbben és legolcsóbban postautalványnyal eszközölhető. 

£J0T 2>v<£áir J a n u á r 1 4 - ó n 
harmadik húzása a 3 ° 0 szerb hereegaégi 

S O R S J E G Y E K N E K 
1881. évről á 1(H) frank aranyban. 

Évenkin* i t húzás 
január 14. március 14. junius 14. augusztus 14 november 14..J 

A főnyeremény mindenkor 

aranyban 100,000 frank. 
Legkisebb nyeremény frank aranyban, 

A nyeremények Bécsben, Budapesten, több vidéki városban és európai fő 
helyeken minden levonás nélkül kifizettetnek. 
A sorsjegy 3"0 jövedelmez aranyban. 

P Eredeti'sorsjegy ekjk észpénzfizetés mellett 46 frt, szelvénydij 60 kr. 
Száilitéjegyek 

14 havi 3 frtos és egv 4 frtos részletben fizetendő. 
Vevő <3 frt lefizetése után azouoal valamennyi nyereméuyre egyedül és osz 

tatlanul játszik. 

A 3 százai, szerb fejedelmi sorsjegyek nov 12. tartott 1-ső húzáson a vál-
tóüzletünk által eladott sorsjegyek közül 100,000 10,000 és 4000 frankos] 

főnyereményekkel húzattak és fizettettek ki. 

Csak BÉCS 
Wollzeile 10. és 13. J E R C U R " 

kiadóhivatalának vál tóüzlete. 

Ch. C0HN 
Wollzeile 10. éa 13. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier .János könyvnyomdájában 1882. 

Tánczvigalmi 
meghívók, 
golyóintok, 

T Á N C Z K E N D E K , 

ÉTLAPOK 
Gazdasági, 

T A 1 W U L A T I , 

/ zintézeti. 
ÜGYVÉDI, 

KÖZJEGYZŐI 

Müvek, | 
Körlevelek, fí j 
SZÁMLÁK. ^ 

Falragaszok, lL 

gyászjelentések, , j/ 
Levélfejek,| 

HÍRLAPOK, á 
BORÍTÉKOK, y 

Eljegyzési < 1: 

% 
Esketési jegyek, ^ 

T A B E L L Á K , 

TANKÖNYVEK, 

tisztelettel értesiti a n. é közönséget, 
hogy a már 12 év óta fennálló 

a legújabb divatú diszirásokkal rendezte 
be s e szerint minden e szakmába vágó 
munkákat a legdíszesebb kiállítással, gyor-
san. pontosan a legjutányosabban készít. 
Ajánlja továbbá kiadásában megjelenő 
„ S Z E N T K S I L A P ' 4 czimíí hetilapot 
a n. é közönség becses pártfogásába. 

Kereskedelmi 
N Y O M T A T V A 

N Y O K . 

alig hihető gyorsasággal készíttetnek. 
Vidéki megrendelések postautánvét mellett, leggyorsabban eszközöltetnek. 


