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E L Ő F I Z E T ESI A R : 

Egész évre . . 4 frt. 

Félévre . . . 2 frt 

Negyed é v r e . , I frt 

M E O J K L E N 
m i n d e n o / o i n h a t o n 

E lap Kel lemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pediírs kiadó-

hivatalhoz küldendők. L 

SZENTESI LAP 
V e g y e s t a r t a l m ú h e t i k ö z l ö n y . 

0 
HIRDETÉS I A R A K 

.'» hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr.. 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik-

NYILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

B É L Y E G DIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 

JL nem fogadtatnak el. ===== 

A versenytárs. 
Lapuuk egyik közelebbi f ámában emii-

tettük volt, hogy a Keresztes N. testverek gőz-
hajójukkal Szentes-Szolnok és Szentes-Szeged 
között a közlekedést mártius hónap elején meg 
fogják kezdeni. (Vömmel irtunk és örömmel 
írunk ma is a dologról, mert a mi vasut-
ügyi bizottságunk megbotránkoztató tétlensége 
miatt isnv-t év, azután megint ismét év fog el-
múlni, mig nekünk vasutunk lesz; i ly hely-
zetben városunk közlekedési nyomorúságán né-
mileg javitani fog, ha Tiszán a folyónak erre 
alkalmas állapotában állandó rendes közleke-
désünk van, s igy biztos összeköttetést nyerünk, 
le és töl azon két várossal, honnan azután vas-
úton járhatunk a szélrózsa minden irányában. 
Vasut hiányában ez minden esetre nagy ké-
nyelem lesz városunk lakosságára s igy mi 
sem természetesebb, minthogy nehezen várjuk 
a pillanatot, midőn a Nagy testvérek gőzhajója 
megkezdi útját a Tiszán, s örömmel emlékez-
zünk meg e dologról, különösen azért is, mert 
ezen általunk régóta és számtalanszor hangoz-
tatott vizi közlekedés eszméje éppen szentesi 
emberek vállalkozási szelleme által nyert ér-
vényesülést — Nem tudjuk azonban, hogy 
nem nehezül-e meg nagyon is helyzetük; mert 
mint halijuk a dunagőzhajózási társulat ver-
seny társokul lép föl, amennyiben ő is hajót 
küld ide a szeged szolnoki közlekedés közvetí-

tésére. Az illető társulat versenyzési szándéka 
azonban aligha fog hasznunkra válni. Mind-
nyájonk előtt ismeretes dolog ugyanis, hogy 
Szentes város hatósaga már évekkel ez előtt 
többször irkált ezen inkább német, mint ma-
gyar gőzhajózási társulatnak, hogy létesítsen 
állandó gőzhajózási közlekedést Szeged és Szol-
nok között. A társulat, miután nagy subventiót 
huz az államtól a közlekedési ministeriuui szor-
galmazása fo lytán IÍS7• > ben le is küldött e gv 

gőzhajót a szeged-szolnoki közlekedés közvetí-
tésére, azonban ezen hajó nem közlekedett to-
vább itt egy pár hónapnál, mert a társulatot 
nem elégítette ki a forgalom jövedelme, leg-
alább ezt hozta fel akkor okul az igazgatóság, 
midőn a közlekedést beszüntette. Mi személye-
sen láttuk, ezen időből a gőzhajózás forgalmá-
ról vezetett számadásokat, és meggyőződtünk 
róla, hogy biz az a szeged-szolnoki közlekedés 
igen tisztességesen kifizette magát a társulat-
nak, azonban, miután ez a gőzhajózási forga-
lom természetesen az osztrák államvaspálya 
társulat vonaláról vonta el a szállitm .nyokat, 
s miután a dunagőzhajózási társulat és osztrák 
állam vaspálya társulat jó részben egy érdekel-
tekből á l l ; igy a mit ezen érdekeltek a Tiszán 
való közlekedés által nyertek, azt az osztrák 
államvasút társulat vasutjánál elveszítették. 
Igen könnyű ebből belátni, hogy ezen érde-
keltekre nézve ennélfogva előnyösebb, ha itt 
nincs vizi közlekedés, mert akkor a vizi köz-
lekedés közvetítésére szükséges áldozat nélkül 
biztosiak ezen vidék forgalmi jövedelméről a 
félegyházi vasut révén, miután vizi közlekedés 
hiányában ezen vidéknek ki- és beviteli összes 
forgalma egyedül a félegyházi vasútra van 
utalva. 

Most azonban, midőn a tisztelt társulat 
látja, hogy magán vállalat utján létesítendő 
gőzhajózással el lesz vonva a forgalom egy 
része a/, osztrák államvasút vonaláról, hogy azt 
lehetetlenné tegye coneurrenséül lép föl a gőz-
hajózásra vállalkozott Nagy testvéreknek. S ha 
ezen concurrentiánál egyedül csak arról lehetne 
szó, hogy Szentesre nézve az-e előnyösebb, 
hogy itt pusztán csak egy hajóval közlekedje-
nek-e vagy többel, akkor miután több eszköz 
inkább biztosítja e vidék forgalmi kényelmét, 
csak örömmel fogadhatnánk e concurrentiát; 
azonban mi abban, hogy a gőzhajózási társulat 
most versenytársul lép föl, nem látunk egyéb 

törekvést, mint azt, hogy a Nagy testvéreknek 
vállalata meghiusittassék. lehetetlenné tétessék, 
hogv ők a gőzhajózási föntarthassák, s midőn 
ezt elérték, akkor a fönnebb elmondottaknál 
lógva ismét azt fogják velünk tenni, a mit 
tettek 1879-ben. Miután azonban itt a közle-
kedés fenntarthatásának leghatalmasabb ténye-
zője Szentes, rajtunk, illetve a szentesi keres-
kedőkön fog függni, hogy a Nagy testvérek 
vállalata a gőzhajózási társulat speculátiója 
ellen biztosit.tassék, s azt hisszük, hogy a de-
rék vállalkozók Szentes és vidékével szemben 
erre joggal tarthatnak számot. © 

A Széchenyi-út kövezése. 
(Két cikk.) 

I 

A Széchenyi ut kikövezését végre befeje-
zett tényiil lehet tekinteni. A közigazgatási bi-
zottság már közzé is tette a pályázati hirde-
tést, ezen ut kövezési vállalatának kiadása iránt, 
olyképpen, hogy az illető vállalkozó tartozik 
az utat f. év dec. 1-jére kikövezve átadni. 

Készséggel kell beismernünk, hogy ezt a 
közmunka, közlekedési ministernek köszönhet-
jük. mert a közigazgatási bizottság hiába vo-
nakodott, hiába igyekezett bebizonyítani, élén 
megyénk alispánjával hogy Csongrádmegye 
nem képes ezen út kiküvezésére, s hiába írtak 
föl a minister első rendeletének visszavonása 
iránt; újból elrendeltetett, és utasíttatott a megye, 
hogy a munkához hozzá fogasson. Valóban 
szomorú dolog, de ugy van, hogy megyénk 
alispánjának jó akaratából ma még nem állnánk 
ott, hogy e ránk nézve nagy horderejű vív-
mányról, mint befejezett dologról írhassunk. 
Nem állnánk ott, ha az államtitkár maga nem 

; jár itt városunkban, és személyesen nem győ-
; ződik meg közlekedési nyomoruságunkról és 
I ha városunk elöljárósága a kedvező alkalmat 

annak id jében föl nem használja arra, hogv 
az államtitkár ur fölvilá^osittassék. melyszerint 

1 eddig a Széchenyi ut ki kövezése egyenesen a 

r r t 
x 

-A- tizeciils: grsrerele- *) 
— ívajz. — 

Irta: Csáktornyai Lajos. 

J e l i g e : „ S i c vos et v o b i s 
melliticatis ape*.* 

Dabizs Pál uram épen a kissebbik szénaboglyát 
húzogatta H vasvillával, hogy a lovak eleibe vessen, 
ami ugyancsak ráfért a jámbor jószágokra az erős 
szántás után : mikor Pali fiát — a legnagyobbikat — 
szaladni látta befelé a tanyautón. De az a szaladás 
táncnak is beillett ugy hajigálta a bolond gyerek kezét, 
Lábát küzbe-közbe kurjongatott, kopott sapkáját meg> 
melyet még a mult őszi vásáron vettek az „anyjuk"-kai 
Csurai uramtól teljes félórás alku után negyven uj kraj-
cárért, szünettelen lóbbázta a kék levegőben. 

Dabizs Pál uram beleütötte villáját a boglyába s 
ugy tett, mintha pipájában igazgatná a tüzet. Pedig biz 
abban már csak a pernyéje volt. Hiába, már csak kí-
váncsi kend, Dabizs Pál uram, vallja meg, hogy mi 
j ó liirrel száguld ugy az a Pali gyerek. 

— Ed's apám, éd's apám! Kis testvérünk van. 
Egygye l több öcsém van ! A z ám! éd'sapám! Találja 
k i : liu-e, vagy leány? 

Dabizs Pál uram kettőt köhintett, megigazította 
fején a báránybórt, foltos kismántliján egyet rántott, 
egyet tekintett a szomszédtanya felé, a merről nem állt 
a fia, azután a bajuszán talált sodoritni valót, végül a 
pipáját verte ki annak rendi szerint, tempósan. 

— Az t hiszem, hogy a számok jöttek ki, azért 
száguldasz ugy lóhalálába. 

— Micsoda számok ? 

— A lutris számok. 

* ) A .Pesti Hirlap" tárca pályázatán 10 darab aranyat nyert 
pályamű. 

— Há'szen nem is rakja. 
— Nem. 
— Um! Nagyobb baj az, hogy nem tudta elta-

lálni édes apám, hogv h á t — H u ! Biz ugv ! Már nagy-
anyámmal tanakodott is az éd'sanvám, hogy minek kö 
rösztöljek ? Nagyanyám azt mondta: líiirfo'f lesa a, nem 
más; édes anyám meg azt mondta, hogv akkor nem 

szofitafja. De nagyanyám meg aszondta, hogy é'dsapám 
is ltudolfuak akarja, miér, mer' a Dús szomszéd fia is 
az. Aztán a Dús szomszéd mindig ingerli édesapámat, 
uagvra van vele, hogy az ő fiát csakúgy hijják, a hogy 
a király fiát — Hát most már szóljon édesapám! 

— Eredj a lovakhoz! szólt vártatva Dabizs Pál 
uram. De ez a hang oly szomorú ellentétben volt a kis 
Palkó igaz örömével. — Estefelé aztán te is haza jö-
hetsz. Kn most megyek haza. 

— Haza ám! . . . inkább a Tiszának — gondohi 
magában Dabizs Pál keserűn s egy nehéz sóhajtást 
ragasztott utána. Porció, pap bér, adósság, rosz termés 
. . . meg tiz gyerek ! Mert most már kerekszám tiz! 
T iz ! . . . mormogá még egyszer, talán, hogy hozzá-
szoktassa magát a gondolathoz. T iz sipka, tiz gúnya, 
tiz pár csizma, tiz darab kenyér . . . Jó, hogy a vizet 
ingyen a d j á k ! . . . Aztán mind akkora, mint az öklöm. 
Edes uram istenem, nem tudtad valamely gazdag em-
bernek odaadni ezt az egyet. 

Pál gazda szótlanul, keseredetten akasztotta vál-
lára tarisznyáját, s mintha orra vére folyna, lecsüg-
gesztett fővel útnak indult. Hová megy? Tudja a föl-
séges isten, nem ő. 

— Egy szegény harmadosnak, a ki más lován 
szántja a más földét, a ki a kenyérre valót is alig tudja 
izzadságosat) megkeresni — tiz gyerek ! Nem én uram 
istenem ! eddig én viseltem, viseld ezután te gondjukat. 
Jó'jcakát szép vi lág! 

A mint keresztül ment a tarlón, apró pipiskék — 
isten madarai — riadtak fel előtte tizével, húszával, s 
fölröptükben siró hangjaikat hallatva, szálltak tovább 
a hideg, ködös levegőbe. 

— Ti esak megéltek jó madárkák, tietek az is, 

a mi a mienk. Házatokat felütitek a rögök kö;;t, az 
üregekben. Nem fizettek sem házbért, se papbért, se 
porciót. De ihol én holnapra már be vagyok citálva a 
biró elébe, 8 forint 58 krajcárt kell ott befizetnem. 
Miből ? Ha csak az ágyat el nem adom, a miben fe-
leségem fekszik betegen, vagy a lócát, a mire ez a 
kilenc gyerek ül, kezükben egy-egv darab kenyérrel. 

A dtilón puskaszó hallatszott. Bizonyosan a repülő 
pipiskére lőtt valaki. De azt Dabizs Pál nem hallotta 
meg, vagv nem akarta meghallani. 

— N e m ; már én ezt tovább nem állom. Dolgo-
zom, mint a ló ; nincs semmi látszatja. — Hanem látom 
magam körül napról-napra azt a kilenc éhes, sápadt 
gyereket. Nem tudok nekik eleget keresni. Látom azt 
a szegény asszonyt, a ki mindig mosolyog mikor jövök. 
Tudom hogy mindig sir, mikor én nem látom. Istenem, 
istenem ! De rám is bocsátottad mind a két kezedet! 
Kh ! \ éget vetek ennek a kutya életnek, legalább nem 
kínozza tovább a lelkem ! . . 

— Ad jon isten jobb estét szomszéd uram! 
— Mi jóban szólítasz meg Dus Sándor, a ki min-

dig ellenségem voltál ? 
— Add ide a kezed, Dabizs Pál, nem voltam én 

soha az ellenséged, csak — bolond voltam. De most 
már hej, kijózanított a haragos isten ! Magam akartam 
menni, de minthogy kigyelmed m e g y : felkérem — 
gondoltam — jelentse be a tiszteletesnél, hogy halot-
tunk vau ! Szegény egyetlen fiam ? 

— Micsoda ne beszéljen kend! A Rudolf? A k i t 
a királyfi nevére kereszteltetett ? Hiszen még tegnap-
előtt láttam itt sárkányozni az országúton. 

— Vége annak, vége. Meghalt a j ó gyerekem, 
nem tudom én, mi baja támadt, utójára még lélekze-
tet se tudott venni, ugy fulladt meg. 

Dabizs Pál fejlesütve haladt tovább, részvétteljes, 
meleg kézszorítással válva meg a kevély szomszédtól, 
hej, összetörte most az isten a kevélységet Dabizs Pál 
megígérte neki, hogy „funerátor" lesz. 

Ott ment el a tanya előtt E g y futó pillantást 
vetett az ablakon be. Látta a szegény gvereket fehér 



közigazgatási bizottság lanyhaságáu mult el, a 
menny ibeti 3 éven át összetet' k« zzel nézte, 
liogy az alispán, dacára annak, liogy erre uta-
Bi«.va volt, 3 éven át semmit nem tett ez ügy-
ben. Ez a fölvilágositás hatott, mert a minister 
rögtön költségvetés készítésére szólította a megyei 
államépitészeti mérnököt. És a körülmények 
folytán változott szellemű közigazgatási bizott-
ság hiába igyekezett ezerféle kifogást és ezer 
akadályt vetni, és Stammer ur a szentesi rét-
hirtokosság hálátlansága miatt hiába igyekezett 
ez ügyben bosszúját hűteni Szentes városa ro 
vására; a ministeriumnál nem engedték meg, 
hogy ezen Ugy. egy elvesztett kormánybiztos 
ság feletti méltatlan elkeseredés áldozatává 
váljék. Köszönet érte városunk nevében az 
illető' ministeriumnak. Es köszönet érte vá-
rosunk elöljáróságának, melynek bizony nagy 
érdeme van abban, hogy a ministerium oly 
szilárd következetességgel foglalt állást ezen 
ügyben. 

U g y tartjuk, hogy nagyon is helyén való 
dolgot cselekedtünk, midő • a Széchenyi ut kö-
vezéséről szólva — mielőtt az ügyet érdemileg 
megtárgyalnánk — szükséges emlékeztetésül a 
fönnebbieket elmondtuk. Es most térjünk rá a 
dolog tulajdonképeni érdemére. A megye, mint 
már fönnebb is emiitettük, a ministernek ez 
ügyben hozott első reudeletével szemben kije-
lentette, hogy a megyei közmunka váltsági 
pénztár nem képes a 85 ezer írtra tervelt ut 
kövezési költségét viselni, és azt proponálta a 
ministernek, hogy viselje a költségnek V4-ed 
részét az állam, '/.red részét Szentes városa, 
!/4-ed részét a megyei közmunka váltsági pénz-
túr; az utolsó negyedét pedig a bökény-miud-
szenti társulat A minister kijelentette, hogy a 
böktny-mindszenti társulat egy krral sem ter-
helhető ezen ut költségéből, a mi az államot 
illeti, hajlandó egyszer és mindenkorra 15 ezer 
fi ttal járulni az építkezési költséghez ; a többit 
pedig viselje a megye és Szentes városa, ez 
utóbbi, mint olyan, mely nagyon is vitálisán 
vau érdekelve ezen ut kikövezése által. A mi-
nister egyébiráut költségviselésre nézve több-
féle javaslatot tesz, ajánlja ugyanis, hogy miu-
tán a megyében a közmunka megváltási díj 
sokkal kevesebb, mint az országban b; hol is; 
annálfogva a közmunka megváltási dijat emelje 
fölebb a megye közönsége és ebből teremtsen 
macának fedezetet az ut kövezés költség vise-
lésére; ajánlja továbbá hogy k.sértsen meg a 
meg) e egyességet Szentes városával arra nézve, 
hogy az esetben, ha Szentes városának adat-
nék ezen uton a vámszedési jog, nem voln i e 
hajlandó p u. 50 ezer frtot elvállalni az épí-
tési költségből. Kijelenti egyébiránt a minister, 
h gy most már tekintet nélkül arra, hogv 
honnan lesz ezen költség viselendő, a megye 
közönség haladéktalanul kezdesse meg az ut 
kövezés munkáját. Igy állván a dolog, a köz-
igazgatási bizottság elhatározta, hogy a köz-
munka megvá.tás dijat a kézi napszámnál 3') 

krról 40 krra; az igás napszámot 1 frt 20 krról 
1 frt 50 krra fogja emelni. Megkereste egy-
szersmind Szentes városát, hogy nem volna-e 
hajlandó a már fönnebb emiitett nagyobb fix 
összeget elvállalni az épités költségéből oly 
föltétel mellett, hogy azután ezen uton a kö-
vezet vámszedési jog Szentes várossá-e lenne. 
Ez tehát a kérdés, mely Szentes városára nézve 
nagy horderejű, s nagyon megfontolandó, midőn 
válaszát akár igen, akár nemmel meg akarja 
adni. 

Hogy ezen kérdéssel szemben a mi véle-
ményünk, azt jövő számunkban el fogjuk 
mondani 

Világ folyása. 
A harctéren a helyzet lényegesen nem 

változott. A csatározások napi renden vannak, 
rendesen azon eredménynyel, hogy csapataink 
szétszórják a lázadókat, kik azonban a hegyek 
közt ismét összeszedik magukat, s másnap újra 
előtörnek Derék katonáink pár, a lázadók által 
megszállott erődített helyet már vissza vettek, 
még pedig aránylag kevés áldozattal. A felke-
lők ugyan az ő jelentéseikben egészen máskép 
adják elő a dolgot, s azt hirdetik, hogy sere-
günk igen nagy veszteségeket szenved tőlük. 
Legközelebb is egy nyomtatott kimutatást bo 
csijtottak világgá, melyben előad ák, hogy 5O0 
felkelő 700 katonát megvert, azokat 3 napig 
üldözte s körülbeiől 5o fejet levagdalt, mert a 
hullák fejét el szokták vagdalni. Sőt ez emlí-
tett kimutatásban az is olvasható, hogy a lá-
zadók közül ki hány fejet vágott le Ez egész 
dologról a mi tudósításaink semmit sem szól-
nak. Annyi bizonyos, hogy a lá adás inkább 
terjed, mint .csendesedik. Bosznia fővárosa kö-
zelében is mutatkoztak már lázadók, pedig e 
vidéken több fekszik • 0,000 katonánknál. Leg-
közelebb pedig az történt, hogy a lázadók 
Metokia tekintélyes mohamedán várost, mivel 
az nem akart hozzájuk csatlakozni, éjjel négy 
felől felgyújtották, s az utcákra menekülő véd-
telen lakosság közt borzasztó vérengzést követ-
tek el Még szerencse, hogy néhány bátor férfi 
a rorpant zavar dacara is, a mecset körül hir-
telen összegyűjtött egy csapat fegyveres em- ; 
bért. s a betörőket kiverte a városból Ugvan- ' 
csak ezen város küldött nem rég neháuv te-
kintélyes polgárt hódolati és hűség nyilatko-
zattal a hadparancsnoksághoz, s a lázadók ezt 
a küldöttséget is meglétté * s útközben legvil-
kolták. Az ilyen jelenség-k mind azt bizonyít-
ják, hogy a lázadók épen nincsenek niegitlem-
litve s hogy még sok baj lesz leveretésükkel. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a lázadók kitűnően vannak vezérelve, hogy 
kitűnő fegyvereik vannak, hogy temérdek és 
igen jó kémekkel rendelkeznek, pénzük pedig 
vau sok Hogy e pénz honnan származik, c 
máskülönben földhöz ragadt szegény nép közé, 
bizonyos abból, bog* nem rég csapataink egy 
erődített hely be ételekor az illető lázadó csa-

pat hadi pénztárát is kézre kerítették, * annak 
legnagyobb része muszka rubelekből állott. 

A harctéri eseményeknél, sokkal inkább 
foglalkoztatják most a világot a Skobeleff nyi-
latkozatai. Ez a Skobeleff orosz tábornok és a 
cár hadsegéde, tehát igen előkelő állású térfiu, 
a ki nem beszélne csak ugy a maga szakálára, 
hanem az Oroszországban ez idő szerint ural-
kodó áramlat gondolkozását fejezi ki Skobeleff 
mostanában több beszédet tartott, még több-
ször pedig újság tudódtok előtt nyilatkozott, s 
nyíltan hirdeti Austria-Magyarország és Német-
ország ellen a gyűlöletet és szlávok rövid időn 
bekövetkező harcát. Teszi pedig ezeket o ly 
meglepő nyíltsággal és minden legkisebb tar-
tózkodás nélkül, a mi bizonyítja, hogy az általa 
emlegetett nagy szláv háború már oly közel 
állhat, hogy nem is érdemes titkolgatni A cár 
pedig, nem hogy elbocsájtotta vagy megdor-
gáltatta volna a szájas tábornokot, hanem egy 
ujon épült* hadihajót tiszteletére Skobeleffnek 
nevezett e l ! Ez is sokat jelent s a ki még ez-
után is elhiszi a diplomatiai mentegetőzéseket, 
szépitgetéseket, annak már ugyancsak vastag 
hájog borítja szemeit. 

Legközelebb kinyilatkoztatta Skobeleff, 
hogy a szláv lakta földeknek, a szlávokénak 
kell lenni, s Austria-Magyarországnak pusztulni 
kell Boszniából, .ueg általában a Balkán fél-
szigetről. Különben azt mondja, ha a hivatalos 
Oroszország bele nem avatkoznék is a dologba, 
neki mindegy, ha ő csak a kis ujját megmoz-
dítja is. rögtön készen áll 40 ezer bolgár és 
100 ezer muszka, s azokkal Ő kiveri Austria-
Magyarországot a Balkán tartományokból Xa, 
hiszen ez majd megválnék, hanem hogy a kis 
u ját megpróbálja megmozdítani, az nagyon 
uieg lehet, mert a mint hirlik, legközelebb 
Montenegróba érkezik s maga fogja a lázadók 
feletti fővezényletet átvenni 

Nyilt számadás. 
A gazdálkodó ifjúság által február 1 1 éli 

a szentesi jótékony nőegylet javára rendezett 
táncvigalom bevételéről. Bevétel a jegyekből 
219 frt 50 kr. Kiadás 210 frt 10 kr. Felülfi-

I zetésből 1 l frt 50 kr Tiszta haszon 20 frt 
ÍH kr. Fel \1 fizet tek : Bálint János I f it, Föld-
vári Naj fv [sfvánné 2 fr* Kiss Zsigmond - Irt, 
Dobosi Ferenc 2 frt. Pokomándi Gábor 2 frt, 
Böszörményi Ferencné :>0 kr, Halász Szabó 
Antal l frt, ifj. Sarkadi X Mihály l frt mely 
számadást, midőn azzal hoznáitü nyilvánosságra, 
hogy a fenti jövedelem a nőegy létnek átada-
tott, — fogadják a felülfizetők a jótékony cél 
iránti áldozatkészségükért szíves köszönetét 

a rendezőségnek. 

Helyi és vegyes hirek. 
— EskÜVÖ. Várady Lajos köztisztelet és szeretett 

ben álló gyógyszerészünk f. hó 20-án vezette oltárhoz 
Makón Dorka Erzsike k. a. Dorka István ur kedves, 

— Kiesinyek, bizony kiesinyek még^az istenadták! 
Tiz sipka, tiz gúnya, tiz pár e-izma télire, tiz 

darab kenyér reggel este, mert délben m in kapnak, 
nem győzöm. Hányta fel panaszosan Dabizs Fal, s sze-
mei könvbe lábadtak. Azután a porczió, házbér; a 
itt megakadt. Nem akarta kimondani. A z idén nem adott 
az isten semmit a vető magon kívül. Nem termett egvéb, 
mint kukorieza. Kuko:iezát eszünk kenyérnek, s mint 
a disznók ! — hangoztatá vádjait Dabizs Pál egyre 
keserűbb, szenvedélyesebb hangon, mintha az istennel 
akart volna perbe szállni itt, éppen annak a szolgája előtt. 

— Dabizs Pál uram ! J<> az isten, nem siet de 
nem is késik ! Epen jókor j< tt kegyelmed. Fabók Pé-
ter biró uram és a felesége, kiket mint tudja, az ég 
gyermekekkel soha nem áldott meg, hajlandónak niu-

a'koznak kegyelmeteknek egyik gyermekét örökbe fo-
gadni. Fabók urain ráruházza a nevét, még a nemessé-
gét is ; ugv, hegy aztán az a gyerek örökösen náluk 
• akjék, övék 1» gyen egészen Ok azt aztán neveltetik, 
sőt ha a tiu jó igyekezetet mutat. Debreczenbe is be-
viszik a kollégiumba. 

Dabizs Pál eleinte esak hallgatta, hallgatta azt a szép 
beszédet. Szetn n elé köd borult, vagy tán köoyezett. Lel-
keben csatára kelt önmagával, atyai szeretetével . . . . 

Aztán mintha A alanti nehéz álomból ébredt volna 
él, egyszerre fölhajtá tejét, szemei egyet villámlottak. 

Köszönöm, köszönöm, tiszteletes uram ! szólt 
reszkető hangon : tiszta volt az már, roint a fölszentelt 
harang elsó ütése. Köszönöm ! Ismétlé még egyszer, s 
azzal hirtelen elsietett. 

— Hová? hová V kiáltá titánná a pap. 
— Haza? Gyermekeimhez! 
— De várjon ínég, hiszen . . ^Kiment, pedig a 

javát még nem adtam tudtára. Se iSj , úgyis mindjár; 
jön a gróf szolgája, és megyünk . . 

Es Dabizs Pál siet. Elfelejti becsukni a pap ajta-
ját, sebes léptekkel halad át az utczán, a merre leg-
közelebb, Már messziről keresi epedő szemeivel a ron-
gyos viskót, melyben porontyai éheznek és felesége i 
«ir. Reszketve megy el az ablak előtt, m valam 

halott arcával. — Látta a mint a durva fekete keimé-
ből szabják siró asszonyok a ravatalt, a szemlodelct, 
látta az olló villogását, a faggyúgyertya szomorú vörös 
lángját. Hirtelen elforditá fejét. El innen, el innen! 

De hát hová? 
Hová? Tudja is ő, bánja is ő ! Akárhová! Csak 

haza nem. Nem. Soha többet nem. 
Lábai előtt a nedves talajon apró békák ugrottak 

egyik göröngyről a másikra. 
— Ti is vagytok elegen, pusztuljatok ! Dörinögé 

Dabizs Pál, mit sem törődve azzal, hogy háromnak is 
nyakára hág egyszerre a szegén} nyomoru'tak közül. 

Lassan-lassan elérkezett mára falu alá. Ott ment { 
el a katImiikus atyafiak temetője mellett. Szokatlan ! 
elevenség volt most ottan. Gyászruhás szülők és gyer-
mekek állottak ott a sirok előtt. Sokan zokogtak. Ha-

I 
lottak estéje volt. 

Hja j bizony a halál . . . a halál! Suttogá Dabizs 
Pál. Eh, ha szegények, ha nyomorultak voltak, jobb 
is, hogy meghaltak. Minek azokat siratni ! . . . Talán 
még volt valami az eszében, de nem merte kimondani. 
Komojan űzte el magától a gondolatját is. 

A faluvégén vígan integetett felé a piros pántli-
kával átszorított gyaluforgács, a korcsmacéger. Ragyo-
gott az ablak, a piros függönyös ablak, a Mózsi zsi-
dónál. Húzta két szál váj og vető erősen valami párja-
hagyott busuló legénynek. 

— Ejh, benézek egy ital borra! Azután ugy se 
tudom hogy mi lesz! Haih, bizony, Imgy mi lesz!? 

Bement, hallgatta ott komoran a cigány muzsikát 
s az ott időzök beszélgetését. Aligleu egyszerre a grófi 
kocsis szavai ütöttek meg fülét. 

— Biz ugy, hall ják kendtek! Olyan öröm van 
ott a kastélyban, a milyent még emberfia nem látott. 
Tegnap, hogy a grófnak fia született — mert hát ez 
volt a legelső — a gróf egy tiz akós hordót üttetett a 
legénységnek csapra: tetejébe még egy-egy valóságos 
körmöci aranyat kapott valamennyiünk. Ehun van ni, 
int\» is tudom mutatni! 

Dabizs Pál sietett kifizetni a borát. Már itt sem 

lehet maradnia, innen is űzik, kergetik. Mintha min-
denki összebeszélt volna mindenütt csak az ö baját 
juttatják eszébe. Másnak milyen öröm ez, a mi neki 
baj, meglábolhatatlan baj ! . . 

Szive csordultig t*dt keserűséggel. Ugv támolygott 
ki a korcsmából. A vendégek szinte kinevették, hogv 
lehet egy rosz pohár bortól bekapni? 

Az alvégi utc.'n Csuta Mártonéknál víg danohis 
hejehuja muzsikaszó hallatszott elébe. Lakadalom volt 
ott. A két sessiós ('suta Márton fia lakta el a lakodat 
inat Kenéz Juliskával. Helyre módos leány volt ám 
még az is! Nem küldtek azoktól se lisztért a szóin 
szédba. 

— Csak mulassatok, lakodahnazzatok ! A ti gver 
mekeitek m m fognak enni kukorica kenyeret. Sziszegi 
Dabizs Pál fogai közt szűrve ki a szót, a mi kiszűrve 
is bizony keserű volt. Könnyű a gazdagoknak ! 

Bizonytalan utja épen a lelkészi lak előtt vitte 
el. Eszébe ötlött hirtelen, hogy ő még egy Ígérettel 
adós szomszédjának. Be kell jelentenie a halottat a 
tiszteletesnél. Azután nein tartozik senkinek semmivel. 
Mindössze a legfelső bírónak — a bejelentéssel. 

— No, Dabizs Pál uram éppen jó hogv jön. 
— Jövök, de szomorú alkalmatossághoz. 
— Hogy-hogy ? 
— Hát, tiszteletes uram, a Dus szomszéd kis fia 

megiialálozott. Azt jöttem jelenteni tiszteletes uram ! 
— Majd arról holnap reggel Dabizs uram, mert 

elébb az orvoshoz is el kell mennie, a halotti kémlap 
kiállítása végett. Hanem egyébbről akarok én szólni 
kegyelmeddel. Hallom, hogy gyermekük született. Há-
nyadik is? Ugye a kilencedik ? 

— A tizedik ! Nyögé hosszú sóhajjal kisérve Da-
bizs Pál, mintha egy hegy feküdnék a mellén. 

— A tizedik . . . ismétlé a lelkész. Nagy istenáldás. 
— Már aszondom hogy nagv ! 
— Nem csekély feladat egy szegény embernek 

annyi gyermeket tartania, neveltetnie. 
— Mind kenyérpusztitó csak! Fakadt ki kese-

rűen Dabizs Pál. 



szép leányát. Őszinte szivb&l kívánjuk, hogy ezen 
fr igvgvel az ég áldása legyen. 

— Hegedűs Vilmos derék fényképészünk műter-
mét látogattuk meg a napokban, s valóban örömmel 
emlékezünk meg róla, hogy ott a legsikerültebb fény-
képeket láttuk, ugy hogy azoknál a főváros bármely 
fényképész műtermében nem készülnek jobb képek. 
S lia ezt készséggel emeljük k i ; azért tesszük, mert 
nálunk még mindig sokan vannak, kik Pestre járnak 
magokat fényképeztetni: hol pedig olvan fényképész 
van mint Hegedűs; az méltán megérdemli, hogy a kö-
zönség támogassa. 

Felnivasas lesz f. hó :>f>-án azaz vasárnap dé-
lután 3 órakor a szentesi iparos ifjak képző és segélvzó 
egyletének helyiség/ben .8ajtós féle ház I emelet,) 
melynek meghallgatására a n. é. közönség meghivatik. 
A felolvasás c íme: „ E g y volt asztalos inasnak diadala." 

— Táncsics Mihály elaggott magvar író felse-
gélyésére a helybeli 4N'-as körben újólag adakoztak : 
Pokomándi Ferenc 1 frt, Szalav József 1 frt, Várady 
Ferenc 80 kr Gilice János 1 frt. Szivos Béla l frt, 
l t j . Kiss Mihály 10 kr , Gilice Sándor rO kr., összesen 
f> frt, 10 kr : melv összeg rendeltetése helvére eljutta-
tás végett a -Függet lenségi szerkesztőségének felkiil-
detett. 

A helybeli kaszinó-egylet f. évi március 5-én 
d. u. 5 órakor saját helyiségében rendkívüli közgyűlést 
tart. melyre az egv let tagjait tisztelettel meghívja az 
elnökség. T á r g v : ügyész és gondnok választás. 

— Nyilvános köszönet. Az orosházi iparos ifjúság 
Önképző egylete által f. hó 18-án Szentesen tartott 
táucvjgalomkor a könyvtár javára következő felülfize-
tések történtek. Szőke István ur 1 frt. X . X. 20 kr., 
N . X . 20 kr., ('ize imréné asszony 40 kr., X. X. 40 
kr.. Sjéter Ferencné urnő 2 frt.. Soós Mihálv ur 1 frt., 
40 kr., X. N. 20 kr., Kádár József ur 40 kr., Szabó 
Zsigmondné asszon*' m> kr., X. X. 20 kr.. X N. 20 
kr . X . X . 20 kr.. I f j . Kádár József ur 20 kr., össze-
sen tf frt. 00 kr. T"gv ezen adományozó uraknak, va-
lamint Balázsovits Norbert és Sulc Kálmán uraknak, 
k;k az orosházi iparos ifjúságot a dalestélvnél közre-
mők'Wlésük által segíteni, végre mindazon t. uraknak 
s családjaiknak, kik az orosházi ifjúságot szállássá 
ellátni s azokat megvendégelni szíveskedtek, az oros-
házi iparos ifjúság nevében legforróbb köszönetemet 
nyilvánítom Pünkösdi J. egyl. pénztárnok. 

— Ki i l legy 33 kereskedő állott be a egyszerre 
a szentesi polgári, ipara* és gazdasági körbe azon föl-
tétel mellett, ha ők is kereskedelmi szakosztályt a la 
kitha'nili s az egyleti helyiségben ügve.'ket tárgyal-
hatják. A z egyleti választmány örömmel teljesítette 
kiváltságukat, amennyiben az az egylet alapszabályaival 
i»cm e!!e,:k -zik. hl szerint rövid két hónap alatt az 
egyleti tagok száma meghaladja az előbbi 3 évben be-
ír i k > o t tagok számát 

Pályásat. A szentesi polgári, iparos és gazda-
sági körhöz vendéglős kerestetik következő feltételek 
mellett: 1. A z illető tartozik a három szoljából álló 
egyleti helyiséget egv billiárddal, asztalokkal, székek kel 
és pndol.kal ellátni ; 2. fűtésről és világításról saját 
l;.»!tst'g.'-ii gom!o>kodiii : .?. A z újságokat a postáról az 
egyleti helyiségbe mindennap elhordatni. 4. Az egvleti 
tagokat mérsékelt ár mellett kiszolgálni s a bort, melvert 

regálét fizetni nem kell, a választmány által megállapí-
tandó tarifa szerint mérni: 5. a megválasztatott ven-
déglős kap az egylettől lakást, mely áll egy padolt 
szobából, konyhából; kamrából, istállóból és tüzreva-
lós színből, a háztulajdonosnak a tekepályához, tartozó 
deszkákat vagy pénzben vagy természetben megtéríteni 
és a tekepályát j ó karban tartani. 7. A vendéglős 3 
évi időtartamra választatik meg az egylet részéről fen-
tartott félévi előleges felmondás mellett, holott a ven-
déglős nem bír felmondási joggal. A kik ezen állomá 
sért folvamodni szándékoznak, szíveskedjenek z>írt 

a jó illataikat az egylet választmányához címezve alulí-
rottnál legkésőbb f. évi március 11-ig benyújtani. 
Egvébhre nézve alulírott felvilágosítást adhat minden 
nap délután 1 és 2 óra közt. Szentes 1882 febr. 23. 
Balázsovits Norbert elnök. 

— A szentesvidóki takarékpénztár a mult évről 
7 frt 5 0 kr. nveremény osztalékot ad részvényeseinek, 
mely összegl5"/«etólinak felel meg. Ez oly szép ered-
mén v, mely!vei a részvényesek méltán megelégedhet-
nek. Ezenfelül 169 frtot oszt ki jótékony célokra. Ez 
ismét oly szép tett, mely azt bizonyitia, hogv ez a ta-
kárékpénztár nem csak a részvényesek haszon érdeké-
nek, de erkölcsi feladatának is megfelel. A z igazgató-
ság érdeméül lehet felróvni. hogy miként jelentésében 
mondja 3 4 éven keresztül K% mellett adta a kölesönöket 
annak daeára, hogy a bankok a visszleszámitási kamat-
lábat felemelték. 

— A szentesvidékl takarékpénztar igazgatósága 
— miként halljuk — indítványt tesz a február 28-iki 
közgyűlés elé, intézeti tiszt viselők n if uf]tijj< tsztatás'i ra 
nézve, Ez ismét egvik igen szép nemes gondolko-
zásáról tesz bizonvságot. Nem kételkedhetünk, hogy 
ezen indítványt a közgyűlés egyhangúlag el fogja fo-
g idill. 

— Érdekes választas volt a helybeli r. eath. egy-
háznál f. hó 19-éu. A z egyháztanács választotta ugvanis 
a pénztárnokot. Pályázók voltak Pataki József és Gom-
bos Györgv s mind a ketten 18-18 szavazatot kaptak. 
Elnökifi lelkész szavazni nem akarván, sorshúzás utjáu 
döntette el a dolgot. A sors Gombos Györgynek ked 
vezett és igv ő lett pénztárnoka a r. eath. egyháznak. 

Gibba Lázár házát vette ki haszonbérbe a 
szentesi polgári, iparos és gazdasági kör 3 évre. A 
kibérelt helyiség áll 4 szobából, konyhából kamarából, 
cser'ptetejű padlásból, jégveremből, tuzrevalós színből, 
istállóból, ktig'ihelyiségből és két udvarból. 

— TŰZ V3Ü f. hó 22-én reggel a kisérben Biró 
István házánál, hol egv istálló égett le, s mir a tűz 
a lakásépuletbe kapott volna bele, ha Székely Bálint 
ácsmester a háztetőre liem megy és ott a tüzet élnem 
nvomja. E derék ember azonban igen szerencsétlenül 
járt : mert a háztetőről lecsúszott és hanyatt zuhanva 
le farcsontját összezúzta. Mint mondják aligha egész 
életére munkaképtelenné nem válik ez esés folytán. 

Az crashazi iparüsifpk táncvigalom ma! egy-
bekötött dalestélye csak féiig sikerült : a mennyiben 
a dalárda csak tapsokat és köztetszést aratott; az 
az anvagi eredmény azonban épen nem állott arányban 
a morális sikerrel. A derék dalárda teljes praecizióval 
várakozásunkat felülmúló szabatossággal énekelte végig 
az eléggé változatos és j ó ízlésre valló programot; de 
de kevesen gyönyörködtünk benne. Nemcsak az intel-

r< / s/.Aajió ruhával van lefüggönyözve. Eles fájdalom 
fogja el szivét, hátha az ő gyermekei közül is vala-
melyiket az a sors érte volna, a mi a Du« szomszédét 
Oh, pedig o neki sohasem volt gyásza, neki isten j ó 
voltából niírid'Mi gyermeke él. Ajtaján a fakiliucset 
gyorsan elfordítja és szinte fut, fut be a kis, nyomo-
rult s/.ob iba, otthonába ott leborul a felesége ágva 
előtt és sir, sir keservesen. 

— Mi bajod, édes emberein ? Nézd, nézd csak 
itt van a Fabók Péteraé, a biróué asszonyom, a ki . . . 

Dabizs Pál oda sem hallgat. Gyermekei jönnek 
hozzá a falóczáról, sorban kezet csókolni. Ott vannak 
egy sem hiányzik, jö:i mind a kilenc, ke/.ökben egy-egv 
darab kukorica kenyér; a vacsora. 

— H it azért jöttem volna édes Dabizs urain, hogy 
a mint megbeszéltük az öregemmel meg a tiszteletes 
urammal . . . 

— Tudom, mindent tudok. Szólt Dabizs Pál hatá-
rozottan. 

Akkor hát minden jól van lelkem; nincs egyéb 
hátra, csak nézzék ki melyiket adják ide ? 

— Melvitek megyén el innen ? Melyitek hagyja 
el az édes apját ? édes anyját ? Melyitek akar lenni gaz-
dag biró gyermeke ? 

Mind a kilencz elfordul, kezében a darab kenyér-
rel. A z apróbbak közül egyik-másik kezd elpityeredni 
és oda bújnak az atyjukhoz. 

Dabizs Pál átöleli valamennyit két erős karjával, 
szemeit áhítattal és bizalommal emeli az éguek s csak 
annyit mond: 

— Mind az enyém, az is maradjon mind! Nem 
adom oda egyiket sem ! 

Azután lehajolt az ujon született kis gyermekhez, 
hogy ne lássák a könnyeit. 

A kis csecsemő játszik, viezkánduzik, piczi kezé-
vel megragadja és megrázza apja bozontos bajuszát, 
mintha leezkéztetné, hogy ő miatta mit akart elkövetni 

— De istenem — szólt a jólelkű biróné — hát 
hogy lesznek meg ezzel a sok kenyérpusztióval ? Hi-
szen most is alig tudnak megélni. 

— Jó az isten ! szól ragyogó arczczal Dabizs Pál 
Nem siet, de nem is késik ! 

— Igaz: d van, Dabizs Pál ! szólt az ajtót ki-
nyitva egv ősz alak. — Beteljesedik most. 

Az ör.»g tiszteletes volt, ki után a gróti inas jött 
egv nagv beborított kosárral, melyet a szoba közepé-
re helyezett le. 

— A gróf első szülött fia születésének örömére 
velem megbeszélte a dolgot. Értesülve tőlem becsűle 
tes voltod s nehéz sorsotok felől, jövőre gondoskodni 
kiván rólatok. Hogy pedig im teneked taláu épeu ab-
ba a luinutában jött meg a tizedik, mikor neki az 
első, hát ha te nem bánod, ő lesz annak a keresztapja, 
a grófné meg a keresztanyja. 

Dabizs Pál körűi forogni kezdett a világ. Azt 
hitte, hogy álmodik, tapogatta a fejét, dörzsölte a sze-
meit. Csakugyan nem áloui? 

Aközben a grófi szolga biztatta a gyerekeket, hogy 
lássanak hozzá a kosár tartalmához, nekik küldte azt 
az öreg méltóságos asszony, a „nagymama." 

— Egyél fiam ! . szélt a lelkész, kivéve egyik ke. 
zéhől a kukoriexa kenyeret, s markába nyomott egy 
csomó fügét, mire az neki bátorodott, s beleharapott 
a függébe. 

Hanem épen olyan hamar ki is tette. 
— Nem kell, — mondá pityeregve. 
- - Miért fiam ? 
— Mert orvosság. 
Dabizs Pál még mindig nem tudott sr.óhoz jutni, 

csak könyeit törölgette, hol a lyukas babos kendőjével, 
hol a foltoskék mándlija ujjával. 

A pap az anyához fordult: 
— I lát ez a kis vi lágpolgár? A legkisebbik ? A 

tizedik gyerek t Nos Er/.sók asszony, mi lesz a neve? 
— Ku—-dolf— ! mondá íéléukeu vontatva az anya, 

s férje felé tekintett. 
Rudolf, — a . . majd megmondtam mi! Szólalt 

mag egyszerre Dabizs Pál. — Jóska lesz, vagy Pista! 

ligentia, hanem maga az iparos osztály is hiányzott. 
E meglepő vis7«z»huzódásnak sem elfogadható indoka 
sem mentsége nem lehet. Az orosházi iparos ifjak nem-
csak általában Szentes városnak, de különösen iparosa-
inknak voltak v ed égé i ; iparosaink tehát az ősrégi 
magyar erényt, a vendégszeretetet tagadták meg távol 
maradásuk által. Arcpirító dolog ez, a melyet jóvátenni 
alig lehet: s ujabbi bizonyítékát képezi azon sokat 
hangoztatott állitásnak, hogy a magyar iparosokbau 
hiánzik az a solidaritás az az összetartás, a mely az 
iparosok előhaladásának, ügyük fejlődésének talpkövét 
képezi. 

Jutalomjáték. Ma, szombaton febr. 25-én szín-
társulatunk női tagjainak legki váló b b ja : a szép tehet-
ségű és alapos képzettségű Szigethiné Henriette javára: 
„.4 zsidó ayáca^ eimű, nagyhatású és mulattató színmű 
adatik. Igen méltányos lenne, ha művelt közönségünk 
tömeges látogatás által viszonozná a figyelmet, melyet 
a jutalmazandó minden félléptekor gondos tanulmány 
kifogástalan szereptudás, alakjainak teljes kidomboritása 
és eleven játék által tanúsít; s ha „zsúfolt háza-zal 
egv jó napot csinálna annak, ki oly sok kellemes estél 
szerzett a közönségnek. Legmelegebben ajánljuk a 
jutahnazandót szinművészetet kedvelő közönségünk 
nagybecsű támogatásába és szíves pártfogásába, (n.) 

Álarcos bal Kunszentmártonban. Megesett a 
nagy eset. A vásár és álarcosbál összeesett. Bál és vásár, 
hogy iliik ez össze V! Ha eltekintünk is „a bál: hiúság 
vására4 régi hasonlattól, mindkettő rokon forgalom; 
„kettőu áil a vásár-, oda mindenki siet értékesíthető 
tárgyait vinni, s ott erősen föly az adás-vétel; a bál-
ban is ott a két „ f é l u : a viruló lányok és frakkos 
sereg csapatja hagy a „két fél"-ből „ egy egés z " : maj-
dan ^buldog házaspár, jelenben pedig diszes báli kö-
zönség legyen ; ide is elhozták K. Szt. Márton hölgyei 
vig kedélyoket, hódító szépségöket és kedves „kanári 
madár esevegésöket és nevetéseket; itt is adva-véve 
lett sok édes suttogó szó, forró kézszorítás, bűvös 
szempillantás és nem egy „szivesere" történt. Mindkét 
vásár igen népes, élénk és sikerült volt, csakhogy még 
a „külső"ben a kereslet arányban állván a kínálattal, 
az eladók jó vásárt csaptak, addig a „belső"ben rosz 
vásár volt : itt kereslet és vételről szó se lehetett, 
mindenkinek önként jött, mindenki ajándékba kapta: 
az aranyos) jó kedvet és a kedves emlékül hazavitt 
„vásárfiá"-t — a jóhnulatíst. E vigalom szép, vig és 
kedélyes vo l t ; az álarcosok száma 25—30 között vál-
takozott, kik csinos, majd komikus jelmezekben je-
lentek meg, é;„a női costümeök közül néhány a bpesti 
elegánsabb álarcos bálok he lye : az „Európa termeibe 
ís beillett volna. Éjfél előtt a tánc vontatva ment, de 
szünóra után „vig muzsika zsendült, pohár összecsen-
dült. ifjú és öreg deli táncra lendült", s megeredt a 
virágos kedv és táncnak „kivilágos kiviradtig tartó 
szakadatlan árja. A jelen volt közönségnél szebbel 
K. Szt. Mártonban képzelni sem lehet; ott volt a vá-
ros azine java. a társaságok creineje, ksztmártoni ^egész 
világ,u m-lvaekdiszesség *ről min len ékes szólásná 1 szeb-
ben beszél a négyeseket táncolta 40 pár ragyogó láncszr. 
szemeiből egybefü'.ött névsor: B »rhv Gyuláné, Ba-
lassa Péterné (Szentes) Bozóki Istvánné, Bozóki Józsefné, 
Bubla Kálmán né, Bozőky Andrásné, Frev Józsefné, 
Kis Aiitalné, Kis S Antal né. Koronái Jánosné, Kurc 
Jánosné, Nagv Sándorné, Nénwdi Jánosné*, Narancsik 
Józsefné, Szig.-ihv Gvuiáné. Özv. Talányi Jánosné, 
Tóth Andrásné, Vagner Jánosné, Vágó Pálné iirnők 
és Bozóki Böske, Bozóki Ilonka, Balga Katica. Biró 

I Krisztina, Frei Bariska, Kis Ilonka és Janka, Koronái 
I lonka, L 'dnicki Anna és M irisk.i, N igy Matild, 
X '-medi Ilonka, S éke'y Lotti (Nagy-Kőrö* ) Tekulics 

| Etelka (Csongrád; Tóth Klárika kisasszonyok, n. 

KIVONAT Szentes város híresztelő könvvéből. 
Özv . Guivás Lákzlóné kurcza utoa i 15Ö. számú háza 
két egymásba nyíl" szobával elő szobával minden 
hozzá tartozókkal több évekre bérbe kiadó. — 
G. Nagy Mhály háza II. t. 17. sz. kedvező feltétel 
mellett eladó. — Özv. Faragó Sándorné I t. sz. 
házánál agv külön lakás van Szt. Gvörgy naptól ha 
szón bérbe kiadó. — Fekete Mihály I I . t. 1*0. sz. a. 
háza eladó vagv földért elcserélendő. 1. első földje 3 
évre árendáha kiadó vetés ;e! eggyütt. — Újhelyi Li-
pót urnák nagv tőkén Sarkadi Imréné és Mihály féle 
földje h iszonbérbe vagy feles munkálatra tavaszinak 
kigdó egyességet lehet tenni Borsos Imrével Ficsor X 
házában II. t.~413. sz. alatt. — Borsos Imre a büsérbe 
40 sold földet á r p á n a k zabnak járó búzának feles mun-
kálatra kiadja egészben vagy részletekben egyességet 
lehet tenni Ficsor Xagy Jánosné házába I I t. 443 sz. 
a. — Dezső Pá Inénak az alsó réten jó szegni_ való 
nádja van eladja van eladó, értekezhetni I. t. 155. sz. 
alatt. — Jámbor Xagy Istvánnak a Vekerzugban j ó 
karban !évö40hold földje kedvező feltétel mellett eladó.— 
Kádi István I I I . t. 394 sz. háza •dadó. — Kádi János 
I I I . t 390 sz. háza eladó. — I f j . Sarkadi Xagy István 
I. t. 349 sz. ai. lakosnak 6000 szál ültetni való fekete 
kadarka, 5000 szál magyarka, és 1000 szál gyökeres 
szol lő veszője van eladó. — Váci Sánddornél l . t. 148 
sz. ai. lakosnak kistőkén 40 hold legelő földje eladó, 
vagy kiadó. — Akik a szauli pusztára nyári legeite-
tetésre jószágot akarnak hajtani. Dallos Szilágyi Sán-
dor I I t. 451 sz. házánál jelentkezzenek mindenféle 
jószágnak párjától 4 frt a pásztor bér pedig azontúl 
fizetendő. — Schlcir István 1. 30 sz. iiu/.a, és a feUo 
rakodóban egy boglya gyepszénája vau eladó. 

Felelős szerkesztő: Sima Ferenc. 
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Pályázati hirdetmény. 
Szentes város közigazgatásánál, lemondás 

folytán üresedésbe jött, s évi 500 frt fizetéssel 
javadalmazott városi adótiszti állásra ezennel 
pályázat nyittatik; — felhivatnak pályázni 
óhajtók, hogy kérvényeiket az 1871. évi 18. 
t c. értelmében kellőleg felszerelve, Szentes 
város polgármesteri hivatalánál f. évi mártius 
hó 8-ik napjáig bezárólag adják be. 

Szentes, 1882. febr. 18. 
Balogh János, 

polgármester. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes város közigazgatásánál, elhalálozás 

folytán üresedésbe jött, s 500 frt évi fizetéssel 
javadalmazott s 1000 frt tiszti óvadékkal egy-
bekötött adópénztári ellenőri állásra ezennel 
pályázat nyittatik; — felhívatnak pályázni 
óhajtók, hogy kérvényeiket az 1*71. évi 18. 
t. c. értelmében kellőleg felszerelve, Szentes 
város polgármesteri hivatalánál f. évi mártius 
8-ig bezárólag adják be. 

Szentes, 1882. febr. 18. 
Balogh J&noo, 

polgármester. 

Hirdetmény. 
A mindszenti takarékpénztárnál a köny-

velői állás üresedésbe jővén, arra ezennel pá-
lyázat hirdettetik 

Evi fizetés 500 frt. Megjegyeztetik, liogy 
a f. évi mártiushó 5-ig tartandó közgyűlés 
tárgysorozatába — a fizetés felemlítése iránti 
határozathozatal felvétetett. 

A hivatalos teendők mindennap legalább 
fél napot vesznek igénybe 

Pályázók kérvényeiket felszerelve. 1882. 
évi mártius 5-ig alulírotthoz küldjék be. 

Mindszenten, 188^. febr, 19-én. 

Wimmer Károly, 
a mindszenti tkpénztár igazgatója. 

Árverési hirdetmény. 
Vb. Sarkadi Nagy István csődtömegéhez 

tartozó, részben már őszivel bevetett kis- és 
nagytökei, ugy teési földbirtokok a f évi hasz-
nálatra f. é. febr. 27-én d. e. 9 órakor a járás 
bíróság tornáczán a legtöbbet ígérőnek nyil-
vános árverésen h iszonbérbe fognak adatni. 

Ugyanakkor és ugyanott a csődtömeghez 
tartozó városi ház 1882. évi april 24-től kezdve 
egy évre bérbe adatik 

A közelebbi feltételek alulírottnál meg-
tudhatók. 

Kelt Szentesen, 1862. febr. 21-én. 
Beiniger Jakab. 

ügyvéd, mint tümeggonrinok. 

y y y y v w W H V W W W ^ V W 

Meghívás. 

A SZENTES V I D É K I T A K A R É K P É N Z T Á R 

f. évi februárhó 28 án d. e. 9 órakor 
a városház tanácstermében tartandó 

NY0LCZADIK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE 
a t. részvényeseket meghívni van szerenesám. 

Szentesen, 1882. febr. 5-én. 
I f j . Bartha János. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Igazgatóság és felügyelő bizottság évi jelentése. 
2. Zármérleg bemutatása, nyeremény felosztás és 

annak kifizetése határidejének megállapítása, fehnent-
vények megszavazása. 

3. Igazgatósági előterjesztések. 
4. Az alapszabályok 30. 8. pontja értelmében 

netán benyújtandó indítványok fölötti határozat. 
5. A közgyűlési jegyzőkönyv hitel- sitésére két rész-

vényes tag megválasztása 
6. Elnök, alelnök — valamint igazgató, aligazgató 

és hat igazgató-tanácsos megválasztása 3 évre. 
7 Felügyelő bizottság öt tagjának megválasztása 

3 évre. 

J e g y z e t : Alapsz. 2<. §. A részvényes, ki szavazni 
kiván, ez erre szükséges igazolványt a köz-
gyűlést megelőző' 8 nap alatt a hivatal helyi-
ségében átveheti, ha magát a közgyűlés 
előtt legalább 30 nappal saját nevére irt 
részvénynyel igazolta. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közhírré téte-

tik, hogy néhai Németh Lajosné, Sarkadi Nagy 
Teréz örökösei 2100 forintra becsült 111/190. 
népsorszámu háza s udvartelke a városház ud-
varán f évi mart. 13-án, szükség esetén mart 
20. napján d. e 9 órakor megtartandó árveré-
sen el fog adatni. 

Mire árverezni kivánók meghivatnak. Az 
árverési feltételek és becsüjegyzőkönyv az ár-
vaszéki irodában naponta megtekinthetők. 

Kelt Szentes város árvaszéke 1882. febr. 
18-án tartott üléséből. 

Balogh János, 
elnök. 

Végeladás. 
10 év óta fennálló 

érczkaparsó- raktáruakat } 
mely a legszilárdabb anyagból készített kopor-
sókból áll, végeladás alá bocsátjuk. 

A koporsók nagysága 04 centiméter ára 
6 frt, 210 centiméter ára 30 — 40—50 frt. 

Úgyszintén fehér atlasz párnák, setyemqazze 
és tarlatán szem födelek, lepedők, matracok és egy 
ezüsttel bronzirozott öntött-vas sirkeret is gyári 
áron kaphatók. 

A vásárlóknak szükség esetében a ravatal 
és az ezt leterítő posztó ingyen szolgálratik ki. 

A raktár aszt. Balogh Mihály házában van, 
hol az eladás is történik. 

Az érezkoporsá-raklítr 

f Í i l a j ílo 2 Í a s a Í . 
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saját házában 
é ^ r i r e n d e s l£özig ,37HjLlést 

tart, melyre a t. részvényesek tis/ti-lettul meghivanak. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Igazgatósági, felügyelő bizottsági és ügyészi 

jelentések. 
2. Zármérleg beterjesztése, nyeremény felosztása, 

és a felnientvények megszavazása. 
3. Igazgatósági előterjesztés a ház átalakítása 

tárgyában. 
4. Alapszabályok módosítása. 
5. Kérvények és indítványok tárgyalása. 
0. Elnök, alelnök, igazgató, aligazgató, igazgató-

ság és felügyelő bizottság megválasztása. 
7. A közgyűlési j.-könyv hitelesítésére kis rész-

vényes tag választása. 
Szentes 1882 feb. 14. 

Az igazgatóság. 

Kivonat: alabs/abílyok 22 §-ábnl. 
A közgyíilés.m e*alc oly rénavénve* vebet r<'szt. ki nV/.vé-

ny inok, vagy i>rr 1 szó! ló zálogjegyeinek az intézet hivatalábani 
M.'t»«l«» nielb-tt i<ra/.o!ványát é* s»av;i/ iti j egv f i t a közgyűlés eloiti 
nap H. •». 12 órájái?* már meg zerí»xt«; « ré*/v«nyeit a rondkiviiü 
közgyíilé* előtt h'jalábl) 15 iripp.il, a r n v l n közgyűlés ciütt pedig 
110 nappal a sajá- nevére jegyzetten át ratta 

1 E G Y Z E T : Az hr.nzjrr 
nappal a k< 
tév 

f« lUgvt lö hi/.ottsásr évi pdpiitése 8 
filés • löst az intézel helyiaégébt; ki-

— a részvénynek által im-gteki tli^tő 

E i töao bor eladás. 
f i zy elmébe 

levő 
Bátorkodom a t. c. közönség 

ajánlani a nálam nagy mennyiségben 

1876-diki badacsonyi kitünö bort, 
méltóságos Skublics Gyula ur pincéjéből — 
Egy literes üveg ára 52 kr, az üveget 10 krral 
visszaváltom. Tisztelettel 

Rambovszki József. 

Hirdetmény. 
A szentesi sorozó járásban az újoncozás 

a következő napokon fog megtörténni: 
Mártius hó 11-én tárgyaltatni fognak a 

felszólamlási kérvények. 
Mártius 13-án előállíttatnak azon I-ső kor-

osztálybeliek, kiknek sorszáma 1-től 150-ig van 
bejegyezve 

Mártius 14 én előállíttatnak azon Il-ik kor-
osztálybeliek, kiknek sorszáma 151-től 305-ig 
van bejegyezve. 

Mártius 15-én előállíttatnak azon Il-ik 
korosztálybeliek kiknek sorszáma 1-től 205-ig 
van bejegyezve. 

Mártius 16-án előállíttatnak azon Il-ik 
korosztálybeliek, kiknek sorszáma 206-tól 314 ig 
van bejegyezve, és azon 

I l í- ik korosztálybeliek, kiknek sorszáma 
1-től 120-ig van b jegyezve. 

Mártius 17-én előállíttatnak azon IÍI- ik 
korosztálybeliek, kiknek sorszáma 121-től 352-ig 
van bejegyezve 

Mártius 18-án előállíttatnak a cimvesztet-
tek. póttartalékosok és az erre engedélyt nyert 
idegenek. 

Mártius 20-ika az állítási lajstromok egyez-
tetésére és aláírására van fen tartva. 

A kik a sorozáson me£ nem jelennek, s 
elmaradásukat kellőleg igazolni nem tudják, 
a törvény egész szigorával fognak büntettetni. 

Kelt Szentesen, 1882. február hó 14 én 
Ó m . o c l I H j a j c s , 

főjegyző 

H i r d e t é s . 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, liogy 
sirkő-raktáramba egy igen nagy 

érc- és fakoporsó-raktárt 
rendeztem be, almi 
szebb, e szakmába 
mindenféle szemfedelrk, matracok, párnák, ko-
szorúk bámulatos olcsó áron kaphatók. Fel-
kérem azon t. családot, kinek az a szomorú 
kötelessége van, sirkövet, érc vagy fakop< r<ót 
és minden ehez szükséges halotti cikkeket 
venni, ezekből raktáramban levő nagy készle-te./ 
tet megtekinteni, és biztosítom a 11. érdemii 
közönséget, hogy nálam mindezeket sokkal dí-
szesebben és legalább is fél árért meg lehet 
szerezni, mint bárhol is. 

Maradok tisztelettel, kész szolgája 
Krauez. Márk. 

síremlék-kereskedő, 
és első debreceni érckoporsó-gyárnak fóraktár-
tulajdonosa. 

Megjegyzendő, hogy fennevezett cikket 
részletfizetésre is kiszolgáltatom Ugrvszintén 
igen nagy raktárt tartok arany-papirosbetük 
és díszből. 

Szentesen, főutca, Sajtos-féle házban. 

is a legfinomabb és leg-
vájjfó cikkeket, úgymint 

* g v o m o r - c s e p p e k * 
* 

ff 

* 

jeles hatású gyógyszer 

a gyomor minden bántalmai ellen, 
és fölülmulhallan az ét-
vagyhiany. gyornor-gyen-
goseg, roszszagu lehelet, 
szelek, savanyu felbtifó-
gés, koíika, gyomorhurut, 
gyomorégés. hugykökép-
zödés. túlságos nyalka-
kópzöűés. sargasag. un-
dor és hányas, főfájásba 
az a gyomorból ered) gyo-
morgörcs. székszoruíat. a 
gyomornak túlterheltsége 
étel és ital altal.giliszta. lép 
és majbetegseg. aranyercs 

bantalmak ellen. 
Egy üreg ára használati utasítással So kr 

Kapható Szentesen VÁHADI LAJOS ur 
gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar 
birodalom minden nagyobb gyógyszertárában 
és kereskedésében. — Központi szétkühlési 
raktár nagyban és kiesinyben. 

§ gé S? g ÁRSS?, 

„ »rangyalhozu címzett gyógyszertárában 18 ) 
lyremzierben, Morvaországban 

M 

¥ 

* 

Szentesen, n y o m a t o t t a kiadó-tulajdonos: Cherrier .János könyvnyomdájában 1882. 




