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Kjfés* évre . . 4 frt. 

Félévre . . f 2 frt 

Negyed évre . , 1 frt 
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S a mi legcsodálatosabb, ezen általában 
tarthatatlannak elismert állapot: megszünteté-
sére közönségünknek épen azon osztálya tesz 
legkevesebbet, a mely tudományánál és szellemi 
erejénél fogva hivatva lenne a közéleti moz-
galmak regulátorává lenni. Látunk — például 
— közgyűléseket, a hol az intelligens osztály 
vagy legnagyobb részben hiányzott, vagy je-
lenlévő tagjaiban antomatokat mutatott be. 
Honnét van ez a különös tünemény ? Talán 
nem érdeklődik az intelligentia a közügyek 
iránt; vagy nem képes a maga eszméit érvé-
nyesíteni? Mi azt gondoljuk, hogy leginkább 
az önbizalom hiányában találhatjuk fel a va 
lódi okot; mert sokan azt vélik, hogy az anyagi 
erőnek nem lehet szellemi fölénnyel határt 
szabni; s igy vélt erőtlenségük miatt inkább 
hallgatnak. 

Pedig hát ez a nép nem bárgyú; hallgat 
az az okos szóra, c ak be kell neki bizony.tani, 
hogy az okos beszéd a közérdek istápolását 
tartja szem előtt 

Ezek a gondolatok régóta foglalkoztatják 
lelkünket. íme elmondottuk azokat himezés 
hámozás nélkül, becsületes őszinteséggel. Konk-
rét esetekre nem akarunk hivatkozni, szemé-
lyeket nem akartunk megtámadni, nehogy a 
megaláztatásból származó keserűséget fölidéz-
zük. A ki nem ludas, ne vegye magára szava-
inkat Azok pedig a kiket illet, vegyék fonto-
lóra e szerény felszólalást; s tereljék közéleti 
működésünket az eddiginél helyesebb irányba. 
Kzzel nemcsak saját erkölcsi értéküket fogják 
emelni, hanem a közérdeknek is megbecsülhe-
tetlen szolgálatot tesznek ; oly szolgálatot, mely 
annak idejében bizonyára meg fogja teremni a 
maga hasznos gyümölcsét „L)ixi et salvavi 
animam menni!'* r. 

a nyomorult krajeárosk óriás e nemes város atyáinak, 
hogv szégyeneihetik határozatukat. 

Meg kell említenünk, liogy a krajcárosak tábo-
rában láttuk Kalpagos Szabó Bálint mélyen tisztelt ta-
náesnok urat is. l ) e nem maga ez a körülmény az, 
mely okul szolgál nekünk arra, hogy Kalpagos Szabó 
Bálint tanácsnok ur közgyűlési szerepléseivel foglalkoz-
zunk, hanem egy, ugyanezen közgyűlésen előfordult 
másik fizetés javítási ügy az, hol ő nagyon is kiemel-
kedik, hogy fölhívja magára a közfigyelmet. A felső 
csorda járási csősz folyamodik ugyan is a városhoz, 
hogy &0 frt évi fizetésből megélni nem képes, kéri fi-
zetését 130 frtra emelni. No hát azt már nem kell bi-
zonyítgatni senki előtt a világon, hogy ha mindjárt felső 
csorda járási csősz is az ember: hogy éfOfrtbói évenként 
megélhessen. Ehhez lopni kell, vagy hivatásának mellő-
zésével, privát szorgalmat fejteni ki, mert ma különben 
80 frtból megélni teljes lehetetlenség. De ezt Kalpagos 
Szabó Bálint ur nem elég bölcs felfogni. Nincs besne 
elég netnes sziv, egy szolga embernek nyomorát áté-
rezni, és a csősz kérvényére szórol-szóra a következő 
beszédet mondta : 

„Tisztelt közgyűlés! „Ehhez én is szólok egyet 
és azt mondom, hogy miután az a csősz sem nem hi-
vatalnok, sem nem tisztviselő, hanem olyan szolga, a 
kinek mindig kitelik az ideje: hát nem pártolom a fi-
zetése javítását, ha nem tetszik neki annyiért szolgálni, 
elmegy és kerül helyette m U.u Jgy szónokolt Szentes 
város tanácsnoka. Pirulva, szégyennel hallgattuk végig 
e beszédet. Mert ha mindnyájan tudtuk is, hogy Kal-
pagos Szabó Bálint ur semmi qualificatióval nem bír 
állására, de azt nem hihettük, hogy még humánus ér-
zés sem legyen beune, s nem gondolhattuk, hogy a 
város szolgálatában lévők között éppen ő tartsa elég-
ségesnek a csősz M) frt. évi fiizetését, a ki hasonló 
qualifieatió mellett, 700 frt fizetést huz a város pénz-
tárából. 

A közgyűlés egyébiránt, bár a krajcároskodás 
húrjain pendül a többség mindig, 120 frtra emelte a 
csősz fizetését. Egyéb jelentéktelen dolgok történtek 
még a közgyűlésen, melyek alig méltók a följegyzésre, 
ha csak föl nem említjük, hogy Szabó Ignác képviselő 
ur a fizetést javítók indítványával szemben avval ar-
gumentált, hogy neki csak 5 frt havi bére volt urasági 
csősz korában. 

Tévesztett irány. 
Egy ido óta nyilvános életünk számtulan 

mozzanata arról szolgáltat szomorú tanúbizony-
ságot, hogy közéleti működésünket következ-
ményeiben fölötte veszedelmes és a közügyekre 
kimondhatlnnul kártékony irány kezdi uralni. 
Minden lépten nyomon oly jelenségekkel talál-
kozunk, a melyek arra vallanak, hogy immár 
megiudultunk és egész erővel haladunk 
azon az uton, mely városunk közönségének 
eddig corruptióról szűztiszta erkölcsi élctéuek 
megmételyezéséhez és példányszerü józan gon-
dolkozásának fel forgatásához vezet. 

Ha akad közöttünk egypár kiválóbb alak, 
egy-két fenkölt character, a ki a közbizalom-
nak hü sáfárává, s a közérdeknek ép oly bá-
tor mint igazelvü bajnokává szegődik: a ka-
ján irigység nem késik annak reputatióját a 
rágalom és gyanúsítás fegyvereivel megtámadni. 
Elég ejy igaz szó, melyet valaki a tömeg szeme 
közzé dob, hogy rögtön egy ellenséges tábort 
találjon maga előtt, m d y kész megkövezni 
apostolát S a ki lelke bensőjében igazat ád is 
a bátor harcosnak, nem bir elég lelki erővel 
sorakozni a a fölemelt zászló alá, mely mellett 
jobb meggyőződése és lelkiismerete helyét ki-
jelöl i ; hanem úszik az áradattal, mert az talán 
a népszerűség tetszetős révébe vezérel. 

Ma köztisztviselőt kell választani, röjtön 
felemeli fejét a nepotizmus; elindul házalnia 
kolduló alázatosság; megszólal a fülbemászó 
bizelkedés; előtérbe tolakszik a ravasz fondor-
kodás; s a válogatott világ csa'ás minden fegy-
verei használatba vétetnek, hogy megveszteges-
sék a hiszékeny választó közönség szivét, és 
kizsákmányolják könnyű szerrel elhódítható bi-
zalmát A „sógor*ág, komas igtt tekintetei hát 
térbe szorítják a képességet, jellemet, megbíz-
hatóságot ; olcsó diadala van azok fölött a lel-
kiismeretlen korteskedésnek. 

Ha köztisztviselő eljárása fölött kell Ítéletet 
mondani, mindjárt felzudul a bosszuszomjas 
személyi gyűlölség; tele torokkal kiáltoz a nép-
szerűség hajhászó demagógia; cynikus lelket-
lenséggel tombol a kárörvendő rosz hiszemííség. 

Ha a hatalom magasrangu kezelőivel kell 
szembe szállni; ha jogot és igazságot kell az 
elnyomatás ellen oltalmazni: rögtön odújába 
zárkózik a circumspectus óvatosság; lesi a tűz-
ből kikapart gesztenyét a ra asz élelmesség; 
az opportunitás palástjába takarózik a gyáva 
kishitűség. Erkölcs s bátorság, nyilt sisakkal 
való föllépés, az igazságnak meztelen föltárása 
rendszerint vagy hideg tartózkodással vagy 
egyenes és leplezetlen kárhoztatással talál-
koznak. 

Ha valamely kiválóan fontos közérdekről, 
a szellemi és anyagi előhaladás létföltételeiről 
van szó: azonnal frontot csinál a szemérmetlen 
önzés; előáll éretlen handabandáival a bárgyú 
ság és együgyűség; nagyképűsködik a szűk-
látkörű tudatlanság; s a „non possumus" kö-
penyébe burkolózik a zsugori szükkeblrség, 
Midőn gyümölcsöző befektetéseket akarunk tenni, 
vagy korszerű reformokat meghonosítani, — a 
demagógia nem akarja látni az uj alkotásokból 
származó közhasznot, hanem csak az azokkal 
kapcsolatos terhekre mntat rá, hogy félreve-
zesse a horderejűkben messze kiható tények 
iránt nem eléggé fogékony és kevésbé tájéko-
zott közönség véleményét. Hajh! mennyi szép 
és üdvös eszme bukott meg már, hány életre-
való gondolat lett elhallgatva a tömeg ismere-
tes csökönyössége és minden okszerű capacitá-
lás elő.t elzárkózó makacssága miatt. 

A városi közgyűlésből. 
(Tartatott f hó 9 és 10-én) 

Nem csak örvendetes dolog van abban, mit e 
közgyűlésről fel kell jegyeznünk, sőt mondhatnánk, 
ezen közgyűlésben hozott egyes határozatokkal meg-
szégyenítve látjuk városunkat s a kifejezésre juttatott 
véleményekkel megcsúfolva, nevetségessé téve látjuk 
a képviselői, nem különben a tisztviselői állással szem-
ben táplált jogosult óhajtásunkat. Ez alkalommal nem 
teszünk kifogást az ellen, hogy a képviselő testület 
egyes dolgoknál, mint a milyen volt ezen gyűlésben 
az éjjeli őrök fizetés javítás iránti kérelem tárgyalása 
alkalmából fölvetett azon indítvány, hogy ezen intéz-
mény, sem közbiztonsági, sem utca rendbentartás és 
köztisztasági szempontból meg nem felel a mai kor 
igényének, s azért tegyen a közgyűlés lépéseket ezen 
intézmény megváltoztatása iránt. Hogy a közgyűlés 
ezen indítványt nem fogadta el, s a minden tekintetben 
szerencsétlen éjjeli őri intézményt jónak találja s fen-
tart&ni kívánja, ehhez ez úttal nem kivánunk szólni, 
mert ez a felfogás és a vélekedés dolga ; hanem hogy 
Szentes város közönsége nevetségessé tétessék, mond-
hatnánk meggy alá ztassék azzal, hogy midőn a havon-
ként 11 irt G6 és a/3 kr fizetést huzó éjjeli őrök fizetésök 

javítása iránt folyamodtak, akkor e fizetés Jószai András 
mélyen t. képviselő ur indítványára, minden komolyabb 
tekintetek visszautasítása mellett — 12 frtra emeltessék ; 
tehát havonként 33 krral javittatik ; ez méltán zokon 
eshetik mindnyájunknak, erről nem tudunk a pironko-
dás és szégyenérzet nélkül megemlékezni. Oly embe-
reknek, kik a mai dragasági viszonyok között napi 38 kr 
fizetést húznak ; 38 krból kénytelenek magokat, csa-
ládjaikat eltartani, adajokat fizetni, kiktől a város éjjeli 
és nappali szolgálatot kíván ; 1.03 krral javítani napi 
fizetésöket, igazán megbotránkoztató, és méltán szégye-
neiheti, a ki ezen indítványt tette, mert nag) éretlen-
8ég és cinicus lelketlenség kell hozzá, hogy valaki ily 
inditványnyal előállhasson. Es jogosultnak találjuk, ha 
mindenkinek respectalni kell is a többség határozatát, 
hogy Pásztor József ott, ezen határozat kimondásakor, 
ujjal mutatott Jószai András é» társaira, és megmondá, 

Világ folyása. 
A mint a mult héten már előre jeleztük, 

a délszláv lázadás immár végkép leveretett. 
A lázadók teljesen szétszórattak ; főfészkük: 
Diagalj erőd katonáink birtokába került. Ez 
az eredmény nem lepett meg senkit, mert el-
végre is az egér neui packá hat soká az orosz-
lánnal. De azt még a legvérmesebb reuiényÜek 
se gondolták, hogy a muszka által rögtönzött 
színjáték ily gyorsan véget érjen. Eleven em-
lékezetünkben volt még az iki lázadás 
története, a meL bizony nem igen szap rit fia 
a monarchia hadseregének babérjait; mert utol-
jára is a lázadókat akkor nem megtörtük, ha-
nem csak kifárasztottuk; s a nagyhatalmi állás 
rovására kénytelenek voltunk a fülmetélő és 
arccsoukitó esőcselekkel egyességre lépnj. — 
Most azonban a hadvezérlet okult az akkori 
kudarc tnnulságaiból, s intézkedéseit nem felü-
letes hányivei iséggel, hanem a dolog fontossá-
gához mért komolysággal és átgondolt terv 
szerint tette meg; a mit aztán siker is koro-
názott Szerfölött fontos dolog ez reánk nézve 
is pedig nemcsak hadseregünk fogy ver-becsülete 
szempontjából, li iiiem azért is, mivel több jel-
ből azt következtetjük, hogy a lázadás gyors 
leverése által egy rettenetes és beláthatlan 
eredményű háborútól szabadultunk meg. A 
muszka lapok és a pánszlávok magatartásából 
ugyanis politikai lapjaink véleménye szerint 
azt lehetett következtetni, hogy az éjszaki co-
lossus bizton számított az összes balkánfélszi-
geti népek tömeges fölkelésére; n mikor aztán 
nem késett volna magát protektorul föltolni, s 
n\iltan fölvenni ellenünk a kesztyűt A láza-
dás gyors elfojtása, valamint az európai hatal-
mak magatartása, névszerint Franciaország 
visszautasító hidegsége és Németország fenye-
gető jellegű állásfoglalása azonban — a napi 
sajtó v.lekedése szerint — keresztül húzták 
muszka szomszédaink számítását; s most akarva 



nem akarva kénytelenek hátrálót fnvni. Es ez 
jobl an is van igy Franciaországnak is meg 
vjin a maga baja kivált Egyiptom miatt, a bol 
a dolgok épen nem a francia államférfiak inye 
szerint folynak. Németország belügyi dolgaival 
van elfoglalva. Nekünk pedig semmi sem kívá-
natosabb a béke áldásainál 

I gy is megisszuk a lefolyt szükkörű had-
járat levét, mint a lapok közlése szerint a 
mult hét végén Bécsben tartott közös minister 
tanács alkalmával elhatároztatott a delegatiók 
összehívása ; a mi csak ujabb költségek meg-
szavazása miatt történik. A legközelebb meg-
szavazott költség talán elég volt ugyan ma-
gára a hadjáratra ; de illetékes körökben az a 
nézet merült föl, hogy a jövő esélyeire való 
tekintetből még tőbb fontos katonai intézkedés 
szüksége forog fenn ; a mi okvetlenül ujabbi 
pénzáldozatokat igényel. 

Az angol merénylő ügye felette kedve-
zőtlen fordulatot vett; mert az angol állam 
ügyész Madeán ellen felségárulás cimén emelt 
vádat. Ha az esküdtszék elfogadja azon minő-
sítést, s oly cimen mondja ki a büntetést a me-
rénylőre, akkor Madeán uram életével lakol 
bűnös cselekményéért, mert az angol törvény 
halált szab rá, s testét felnégyeltetni rendeli 

Meghívás. 
A helybeli kaszinó-egylet f hó 26-án d 

u 5 órakor saját helyiségében rendkívüli köz-
gyűlést tart. E közgyűlésre az egylet tagjai 
azon megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
alapszabályok 9-ik §-a értelmében a jelenlevők 
számra való tekintet nélkül jogérvényesen fog-
nak határozni. 

T á r g y : a lemondás folytán üresedésbe 
jött ügyészi és gondnoki állomás betöltése 

Az elnökség. 

Meghívás. 
A „szentesi korcsolyázó és csolnakázó egy-

let" választmánya ma, szombaton, f. hó 18-án 
d. u. 5 órakor az árvaszék hivatali helyiségé-
ben ülést tart melyre a t válás/mányi tago-
kat ez uton is meghívja Az elnökség. 

Köszönetnyilvánítás. 
A szentesi izraelita nőegylet nevében a 

szentesvidéki takarékpénztárnak 5 frtnyi ado-
mányáért ezennel nyilvános köszönetet mondok. 

Szentes, 1&82. mártius 14. 
Dr. Pollák Sándorné, 

nőegyl. elnök. 

Köszönetnyilvánítás. 
István fiunknak f. hó 12-én történt temetése al-

kalmából az ott testületiletileg megjelent szentesi ipa-
ros ifjúságnak és szülei fájdalmunkat enyhitő résztvevő 
közönségnek köszönetünket nyilvánítjuk. 

Szentes 1#&2 inárc. 17-én. 

Lakos István és neje Soós Lidia. 

Helyi és vegyes hírek. 
— A vasut Ügyben Budapesten f. hó 13., 14-én 

tárgyalásra összeült végrehajtó bizottság tagjai 15-én 
megérkeztek körünkbe. Az eljárásuk eredményét rö-
viden a következőkben foglaljuk össze: Stern Náthán 
vállalkozóval nem jött létre semmi megállapodás, mert 
nevezett nem ismerve az érdekeltség és a magyar 
vasúti bank között létrejött szerződési feltételeket s azt 
gondolta, hogy nekünk mire sincs egyébre szükségünk, 
mint egy vállalkozóra, a ki 2 millió 100 ezer frtért 
kiépíti a vasutat és 700 ezer frtig consortiumba lép az 
érdekeltséggel. Stern és társai hajlandók lettek volna 
igy a vállalkozásra, de midőn a végrehajtó bizottság 
tudtukra hozta, liogy nekünk nem elég csak, hogy 
valaki elsőbbségi részvények mellett 700 ezer frtig 
részvénytársuuk legyen, és hogy e mellett 2 millió 
400 ezer frtért a vasutat kiépítse, hanem kell* hogy az 
illető vállalkozó az építési ősszegből általa fedezendő 
700 ezer frton felül eső 1 millió 400 ezer frtot költsön 
adja az érdekeltségnek, mert mi csakis ugy épittethe-
tüiik vasutat, ha erre az illető vállalkozó költsön pénzt 
ad. Stern és társai kijelentették, hogy ők bécsi érdek-
társaikkal a dolog ezen oldalát nem ismerték, s igy 
erre nem voltak készen, miért is 30 napi határidőt 
kértek, a mely alatt nyilatkozni fognak, hogy ily föl-
tételek mellett vállalkoznak-e a vasut építésre. Ettől 
eltekintve a végrehajtó bizottság elhatározta, tanulmá-
nyozni annak lehetőségét, hogy mi magunk minden 
idegen érdektárs nélkül saját erőnkből építsük ki a 
vasutat, mire nézve egy javaslat kidolgozására Sípos 
Orbán elnöklete alatt Kovács Ferenc, (iuláesi Kálmán 
és Szivák Imre kiküldettek. Kimondta a végrehajtó 
bizottság, hogv akár nyilatkozik Stern, akár nem 30 
nap alatt újból össze fog ülni, s ülését Szentesen fogja 
tartani. Jövő számunkban e tárgyra visszatérünk. Itt 
még csak azt jegyezzük meg, hogy a hód-mező-vásár-
hely-szajoli vasut tervezete, mely a magyar vasúti bank-
nak 10 ezer frtnál többe került Szivák Imre által, az 
érdekeltség részére 1500 frtért vétetett meg, s miután 
ezeu tervben benne van a Szolnok-kiséri vonal terve-
zete is, mely egyedül csak Szolnok megyét érdekli s 
ezt Szolnok megye 200 frtért átvállalja; igy a mi vas-
utunk tervezete csak 1300 frtba kerül, melyből Szen-
tesre t>00,000 frtja után 557 frt 4 kr esik. 

— Halálozas. Lapunk mult számábnn írtuk, hogy 
megyénk főjegyzőjének édes anyja özv. Fekete Már-
tonnéval a hintó földült és ennek következtében ő karját 
törte, s ime most már a derék éltes asszonyságnak 
haláláról kell írnunk, mely szintén a szerencsétlen föl-
dőlés következménye. A gyászoló család ezen szomorú 
esetet a következő gyászjelentéssel tudatja: Fekete 
Lajos, Sándor és Márton, ugy a maguk, mint család-
jaik s összes rokonaik nevében szomorodott szivvel 
jelentik felejthetetlen édesanyjuk özv. Fekete Mártonné, 
szül. Kónya Erzsébet asszonynak folvó évi mártius hó 
14-én d. e. 8 és fél órakor, rövid szenvedés után, éle-
tének 67-ik évében történt gyászos elhunytát. A bol-
dogultnak hült tetemei f. hó 15-én d. u. 4 órakor fog-
nak a ref. egyház szertartása szerint örök nyugalomra 
tétetni. Szentesen, 1882. mártius hó 14-éu. Béke lengjen 
porai felett! 

— A „Szentes és Vidéke" nyomdáját Kovács 
Páltól lapunk munkatársa, Szivos Béla tanár vette meg. 
A „Szentes és Yidéké*-t is ő fogja szerkeszteni. Mint 
értesültünk Kovács Pál ur Budapestre fog költözni. 

Beküldetett. Több oldalról felmerült félreértés 

és kellemetlenség eloszlatása tekintetéből — biztos 
kutforrásból merített értesülés alapján — kijelenttetik, 
hogy a dalegyletnek f. hó 11-ón tartott hangversenye al-
kalmával egyik közreműködőnek nyújtott virágcsokor-
ról a rendezőség tudomással nein birt, s annak nyúj-
tása személyes tisztelet kifolyása, (n) 

— Szerencsétlenség. Bárányi Zsuzsánna egy évesl 
gyermekét magával vivén f. hó 13-én az alsó rétre din-
nyét vetni ment, s ott gyermekét játékkal ellátva egye-
dül hagyta, de hogy a kisdedet a szél ne érje, a széi 
irányában taücskáját oldalára fektette, s midőn egy óra 
munkálkodás után az auva a talieskát eldőlve látta ré-
mülve futott gyermekéhez, ki már ekkor megfúlva fe-
küdt a talieska alatt. A szenencsétlen kisdedet f. hó 
15-én temették el. 

Ház feltörés f. hó 16-án viradóra, az alsópárton 
Zsoldos János házát, még ez ideig ismeretlen tettesek 
kirabolták. Az ablak vasakat kiszedve 10 párnát, né-
hány derékaljat s több rendbeli értékes tárgyat össze-
szedve szépen tova illantak, A tetteseket erélyesen 
nyomozzák. 

— A dalegylet által f. hó 11-én rendezett hang-
verseny, minden tekintetben igen jól sikerült. A dal-
egylet alakulásának rövid ideje alatt meglepő, a mily 
szép előhaladást tett. Minden darabot szabatosan, és a 
legnagyobb összhangban énekeltek. Az estély első ko-
szorúja azonban Márkus Istvánné úrhölgyet illeti *on-
gora játékával. Nemcsak azért, mert bár még alig né-
hány hónapja tiszteljük őt körünkbe és mégis szives 
volt föllépni; de különösen, mert igazán egész művé-
szettel játszott, és csak azt sajnáljuk, hogy a dalegylet 
jobb zongoráról nem birt gondoskodni, mint a milyen 
ott Márkusnénak rendelkezésére állt. Mi sem termé-
szetesebb, mint hogy a zongorajáték végeztével zajos 
taps és éljenben tört ki a gyönyörű játék által meg-
lepett közönség. Sokszoros tapsot aratott még Sarkadi 
Mariska k. a., ki többszöri uirázás után több zamatos 
magyar dalt énnkelt el egész sikerrel. Tetszéssel hall-
gatta a közönség Beszédes István delegyleti tag sza-
valatát is. S átalábau tetszett minden előadás, mert azt 
minden ízben sikerültnek mondhatjuk; nekünk pedig 
legfőképen tetszett az, hogy ezen élvezet nvujtó es-
télvre eddig soha nem tapasztalt nagy számban jelent 
meg közönségünk. Ez biztatásul szolgálhat a dalegy-
letnek jövőre. 

— Mártius 15-ét, nemzeti szabadságunk 34- ik év-
fordulójának e dicső napját, bankettel ünnspelte meg 
mind a három helybeli társas egylet. A oassino, pol-
gári és gazdasági egylet, valamint a 43 as népkör. Ez 
utóbbi helyen a legnagyobb számban gvültek össze és 
innen távirat menesztetett Kossuth Lajos nagy hazánk-
fiához, az országos függetlenségi körhöz, Simonyi Er-
nőhöz és Tors Kálmán városunk országos képviselőjé-
hez. A táviratok aláírásával és elküldésével Sima Fe-
renc korelnök bízatott meg. 

— A szentesi 48-as népkör f. év május 1-től 
kezdve három évre, újra fog alakulni. Az alakulási iv 
a kör helyiségben van kitéve; felkéretnek azért a kör-
nek tagjai, hogv az újra alakulás ivét a kör helyisé-
gében aláírhatják. 

— A 48-as népkör helyiségében körtagjai kőzött 
az ital kimérésére ezennel pályázat nyittatik. s felhi-
vatnak, kik ezen jog gyakorlatra vállalkozni akarnak, 
hogy szóbeli ajánlataikat Sima Ferencz kör elnöknél 
f. hó 2ö-éig tegyék meg. 

— Végkielégítés. A kormány a Csongrádmegyé-
ben állásuktól elesett csend biztosoknak 800 frtot adott ; 

f Á E S l f 

-A. ZB O S S Z TT. 
— I íe.-i-/:»My — 

Irta: g . F . 

Sági Bálint ur, Kápos/.tás városának több éven 
át volt tiszteletre méltó polgármestere halálos ágyán 
feküdt. A beteg sápadtan, megíivegesedő szemekkel fe-
küdt ágyában, homlokán a végső nagy küzdelem jeléül 1 

a halálos veríték gyöngyözött. Az életből még csak 
pár órája volt liátiM, s a bet«g azért, midőn szobájába 
lépünk erővel ragad az ágva mellett ülő orvos karjába 
és fölülni erőlködik ; de sikertelenül, nincs ereje már 
rá, feje vissza hanyatlik vánkosára. 

— Meddig élhetek még? hörgé a beteg. 
Az orvos zavarral néz a haldoklóra. Nem akarja 

megmondani neki, hogy már csak percek választják 
el a haláltól. 

— Meddig élek még? kérdé ismét, a végerőfe-
szités kinos hangján a beteg. 

— Ki tudja, szólt az orvos. 
— Meddig élhetek még? hörgött ismét a hal-

dokló, szeme mereven tapadt a szoba ajtajára. 

— Mennél nyugodtabb lesz annál tovább lehet 
húzni a perceket, szólt az orvos. 

A haldokló pár percig némán feküdt, szemeit egy 
pillanatra sem vette le az ajtóról. E veszteglő állapot 
azonban csak pár percig tartott és ismét megujitá a | 
már több óra óta folyton ismételt kétségbeejtő kérdést; i 
majd ismét megragadta az orvos karját. i 

— Csak addig tartsd bennem az életet, mig ó 
megérkezik. 

— Nein fogsz addig meghalni, felelt az orvos és 
a haldokló ágya előtt álló asztalról egy üvegcsét vett 
fel és abbéi a beteg szájába csepegtetett. 

Egy óra telt már el e kinos állapotban, midőn 
kocsi zörgés hallatszott. 

— O jön ! kiáltott erősebb hangon Sági Bálint 
és a végvonaglás utolsó erőfeszítéssel nyúlt az orvos keze 
után és ennek segítségével fölült ágyában 

E pillanatban portól lepve egy ifjú ember lépott 
a szobába és rohant a haldokló ágyához; de az orvos 

| balkarjával visszatartá őt a beteg érintésétől. 
— Atyám! kiáltá az itju: így kelljen veled annyi 

év után találkoznom. 
— Csakhogy élek még, szólt halkan a beteg és 

reszketve nyujtá fia felé kezét, ki azt ajkához emelé 
és könyűzve csókolá meg. 

— Engedd őt ágyam szélére ülni, szólt a beteg 
az orvoshoz. 

Az ifjú oda ült és gyengéden átfogá haldokló 
apja nyakát, s az ősz ember feje oda hanyatlott fia 
keblére 

— Meghalt, szólt nyugodtan az orvos. 
— Nőin, susogá a haldokló és kérftleg forditá 

tekintetét az orvos felé: hagyj egyedül fiammal. 
Az orvos a mellékszobába ment. 
— Kiment az orvos? kérdé Sági Bálint! de már 

nem birá fia kebléről felemelni fejét. 
— Igen, szólt könyezvo az itju. 
— Nem bírtam meghalni míg veled nein beszélek, 

kezdé halkan és szakadozva a beteg. — Egy kőteles-
ságet akarok rád bízni. — Akarod-e, van-e erőd, hogy 
apád, egy haldokló ember végső rendeletét teljesítsd. 

— Mindent apám. 

— Akarom, hogy bosszút állj gróf Adamovieson^ 
hosszút, hogy boldogtalan legyen maga és gyermeke* 
Tedd koldussá őket, állj mindenütt útjába szerencsé-
jöknek, s midőn az öröm és boldogság poharát emelik 
ajkukhoz : mérget vegyíts bele, hogy halált igyanak. 

— Az istenért apám, te borzasztót kívánsz. 
— Akarom, susogá a haldokló és ugy légy hol-

dog ahogy végrehajtod utolsó parancsomat. Hogy mért 
kívánom ezt, irataim között okát találod. Borzasztó 
bosszút állj ! 

Sági Bálintnak ez volt utolsó szava; megszűnt 
élni. 

Az ifiu megdermedve hallgatta apja borzasztó 
parancsát és nem vette észre, midőn a bosszút sóvárgó 
lélek kiszállt a haldokló kehléből. 

Az orvos a szobába nyitott és Sági Bálint ágyá-
hoz lépett. 

— Már meghalt, mondá az ifjúnak, ki még várta 
apja végakaratának folytatását. 

Az ifjú megrázkódva tekintett apja halál fagyos 
arcára, a rámeredt szemekre, melyek borzasztólag fi-
gyelmeztették az apa végóhajtására. 

Borzasztó borszut áll j ' 
Ezek voltak Sági Bálint utolsó szavai; midőn az 

ifjú az ágyba vissza fektette a holt testet; az orvoshoz 
fordult. 

— Urain, hallotta ön apám utolsó szavait? 
— Nem hallottam, felelt az orvos. 
— Nem tudja ön, nem beszélte apám önnek, 

hogy: miért várt rám oly kínosan ? 
- Nem tudom. Nekem csak azt mondta, hogy 

nem akar addig meghalni, mig a fiával nem beszél. 
A z ifjú fellélegzett. 

(Folyt, köv.) 



tehát kevessebbet, mint a mennyit remélhettek, egyévi 
fizetésűket setn adta meg, miután a csenbiztosoknak 
évi fizetésök 1000 frt volt. Mint tudjuk csendbiztosa 
ink felfognak folyamodni nagyobb összeg adományo-
zása iránt a kormányhoz. 

— Folyó HŐ ll-től a inai napig városunkban fo-
ganatosított újoncozás eredményét következobeu tudat-
juk ; fel voltak híva az első korosztályban 1862-ben 
szülöttek összesen 306, ebből besoroztatott a r. sor-
hadhoz 63, családi tekintetekből felmentetett 13. — A 
2-ik korosztályba fel volt híva 127, ebből besoroztatott 
a sorhadhoz 24, családi tekintetekből felmentetett 12. 
A harmadik korosztályba fel volt hiva 216, ebből be-
soroztatott a sorhadhoz 16, a póttartalékba 1, családi 
tekintetekből felmentetett 13. Besoroztatott tehát a sor-
hadhoz 103. A póttartalékhoz 1. Fölülvizsgálatra külde 
tett 17, — bajának megállapítása végett katonai kórházba 
lettküldve 2. A sorozás eredménye szomorú világot vet az 
ifjak hadképességére, mert még a három korosztályban 
felhivott hadkötelesek száma 739 et tesz ki, addig ebből 
alkalmasnak találtatott 103, tehát alig egy heted része, 
pedig ki volt vetve a sorhad jutalékra 103, s a pót-
tartalékba 11, igy csak a sorhad jutalékra telt ki, mig 
a póttartalék részére ismét adós maradt Ssentes városa, 
ezeu tartozáshoz hozzá adván a mult évit, összes tar-
tozás lesz a póttartalékban 29 egyén. Ezen eset évről 
évre ismétlődvén, látszik a népség satnyulása, a mi 
éppen tősgyökeres magyar városunkban mutatkozván, 
megdöbbentőleg hat minden jó érzelmű honfira. 

— A szentesi segélyegylet mult évi mérlege sze-
rint dec. végén állt az egylet vagyona 263 ezer .V94 
frt 14 krból, s ehhez képest egv részvénynek értéke 
volt 133 frt 16 és 0.1 kr. 1880 végével 99 frt 66 kr. 
volt. Ha tehát tekintetbe vesszük, hogy egy részvény 
után 26 frt fizettetik be egy évben : akkor 125 frt 
után a mult évből 8 frt 16 kr. kamat esett. 

— A ki félszázadig agyban feküdt. Souain fran-
cia helységben ne.nrég meghalt egy 74 éves agg, ki 
ötvenhat évet töltött ágyban. Maepuart, ez volt az el-
hunyt neve, 18 éves korában súlyosan megsebesítetett 
egy dühös bika által. Az akkori ijedség következtében 
agygyuladást kapott s elvesztette eszét. Azóta Marquart 
több mint egy fél századon át képtelen volt felkelni 
fekhelyéről és csak szobájának rácsozatos ablak án ke-
resztül láthatta a napot. 

— Verses végrendelet. Hegegűs István hódmező-
vásárhelyi vámszedő, ki már kétszer felkötötte magát, 
de mind kétszer levágták, húshagyó kedd estéjén a 
padláson ismét hurkot vetett nyakára s ez egyszer si-
került szándéka, mert mire emberek jöttek a padlásra, 
már nem élt Végrendeletét versbe foglalva találták 
feje fölött, egy árral a gerendához tűzve. 

— A bútorokat nem szabad kiporolni. Ezt a tant 
hirdeti most egy francia tudós, mr. de Parville, ki a 
porolást valódi gyilkos-eszköznek tartja, mely öldöklőbb 
a initrailleusenél is. „A falakon és bútorokon lerakodott 
por — mondja Parville — sok veszélyes beteg-
ségnek csiráját képező gombát tartalmaz, melyek a 
porolás következtében a szobában fognak lebegni, s 
melyeket könnyen belehelhet s kész a betegség. Kü-
lönben is a ki porozás mit sem ér, mert azzal csak azt 
érjük el. hogy a por egyik helyről a másikra rakodik 
le. — Ezeu veszélyes szokást tehát eltörlendőnek véli 
Parville s helyette azt ajánlja, hogy nedves ruhával 
törölgessük le a tárgyakat. 

— Kis gyermekek mint panaszosok a törvény-
szék előtt. A audapesti fenyítő tőrvény szék termében 
e hó 13-án érdekes tárgyalás folyt. Nem kevesebb mint 
tiz fiúcska, köztük a legidősebb hét éves, ált szemben 
az elnökkel, hogy mint panaszos és tanú feleljen : szé-
kekre kellett őket állítani, hogy az elnök beszélhessen 
velők. Néhány hóval ezelőtt sürüen fordultak elő oly 
esetek, hogy valami lelketlen gonosz a legnagyobb hi-
degben elhagyott helyre csalt kis gyermekeket, ott le-
vetkőztette őket s ruháikkal elszaladt. A rendőrség 
nagy sokára kézre kerítette a gonosztevőt Szirooka 
Ferenc kassai születésű tizenhét éves mészéros fiu 
személyéhen. A tárgyalásra be voltak idézve a kis 
panaszosok is, kik szüleik kíséretében jelentek meg, 
kettő közülök öt éves, a többi hat-hét éves fiúcska. 
Az elnök kérdéseire egészen értelmesen és szabatosan 
feleltek s a vádlottra mindnyájan ráismertek. Mind azt 
mondta, hogy n vádlott katonaruhát, csákót, puskát 
stb. igért nekik, elcsalta őket valamely félreeső helyre, 
ehuzta ruhájokat s a ki ellenszegült, arra kést fogott. 
A szegény kicsinyek legtöbbje meghűlt a hidegben és 
megbetegedett. A torvényszék hat évi fegyházra Ítélte 
a gyermekfosztogatót. 

— KIVONAT Szentes váro» híresztelő könyvéből. 
Özv. Gulyás Láhzlőné kurcza utczai 156. s/ámű háza. 
két egymásba nyiló szobával elő szobával minden 
hozzá tartozókkal több évekre bérbe kiadó. — 
Akik Forgó József és társai zöldhalmi bócsaí pusztá-
jára nyári legeltetésre ökröket, heverő marhákat és 
lovakat akarnak hajtani: beiratás és felvilágosítás végett 
V. Lakos József I I I . t. 216. sz. házánál jelentkezzenek. — 
Akik Greskovics Pál csongrádi lakos zöldhalmi bócsai 
pusztájára ökröket lovakat, és heverő marhákat akarnak 
hajtani nyári legeltetésre ; beiratás és felvilágosítás végett 
Pásztor János I I I . t. 562. sz. házánál jélentkezzenek. — 
Magyar Mózes vendéglőjében billiárddal ellátott alkal-
mas helyiségét ajánlja a n. é közönség látogatásába, 
hol igen jó fehér és vörös borok negyed, fél, s akón-
ként jutányos árért kaphatók, literje 20—24 kr. — 
Bartha Sándor 1.1. 140. sz. 14 öles ház nádteteje eladó. — 
Gólya Pál kistőkei tanyai lakos 122. szám alatti 30 
hold földje tauyai épületekkel örök áron eladó — 

Szépe Lajos I. t. 200 sz. háza kedvező feltétellel eladó. 
— Varga Imrének I. t. 21 sz. a. boronállak való tü-
sökje van eladó. — Patai Szabó János I. t. 629 sz. 
2 hold egynéhány négyszög öl szőlőföldje szabadkézből 
eladó. — Torday József I. t. 2*0 sz. házánál egv kü-
lön lakás és egy bútorozott szoba haszonbérbe adandó. 
— Ozv Cakó Jánosné I I I . t. 297. sz. derekegyházi 
oldalon levő 2 t hold földje haszonbérbe azonnal kiadó. 
— Szamosközi Sára III . t. 370 sz. ai. lakosnak kistő-
kénJX) hold földje épületekkel együtt haszonbérbe ki-
adó. — Varga Imre I I I . t. 413 sz ai. lakosnak, túl a 
kurczán 6 hold földje eladó. — Erdődi Antal két szél-
malma kedvező feltételek mellett eladó, vagy haszon-
bérbe kiadó, és az I. t. 153 sz. háznál mintegy 9000 
drb. cserép égetéshez való deszka van eladó. — Özv-
Vajda Bálintné I. t. 585 sz. ai. lakos nagyhegyi szől-
leje eladó, vagy haszonbérbe kiadó. — Kása Antalnak 
a derekegyházi oldalon 1 fertály földje eladó, értekez-
ni lehet 4o4 sz. házárál. — Puskás Varga Sándor I I . t. 
319. sz. házánál egy külön lakás egy bognár, vagy ko-
vács műhelynek valóval együtt bérbe kiadó. — Zugi 
Sarkadi Mihálynak kistőkén 20 hold földje eladó, érte-
kezni lehet I I I . t 371 sz. háznál. — Borsos Péter v. 
irnok házánál egy külön lakás bérbe kiadó — Sarka-
di Nagy Sándor I. t. 130 és 645 sz. háza eladó. — 
Nánási Nagy Máriának az I. t. 65*. sz. házánál egy 
szoba és konyha padlással egvűt szent Gvögy nap-
tól kiadó. Es ugyanott nyolc szál fenyője eladó. — 
Kanász Nagy Sándor fábiányi tanyáján 15 kas mag 
méh van eladó. I. t. 713. sz. a. — Sarkadi Nagv 
István I. t. 717. sz. alatti lakosnak a felsőréten 10 
hold földje van eladó. — Balog Istvánnénak kistőkei 
20 hold földje épületekkel eggütt eladó. — Kovács 
Sándor II. t. 21. sz. háza eladó. — Schleier István 
I. t. 600. sz. háza, és a felső rakodó kertben egy bogy 
lya gyepszénája van eladó. — Elhalt Mitlasóvszki Já-
nosné örök. I. t. 95. sz. alatti lakosoknak nagyhegyi 
szöllejük, oszlopoknak és kutágasnak való ákáczfái is 
van eladó. — Takács Andrásné IV. t. 632 sz. háza 
eladó, értekezhetni lehet I. t. 544. sz. háznál Németh 
Imrével. — Balog Imre III. t. 296. sz. alatti lakosnak 
dónáti 2 fertály földje épületek kél eggvütt eladó. — 

CSARNOK. 

A V £ R D l J J. 
Elbeszélés. 

Francinál fordított)*: Szalay MlklÓS. 

I I 

E g y piperkőc. 
(Folytatás.) 

— A gróf urnák igaza van kisasszony, szóllalt 
meg Péter, — őrizkedjék a biztostól, ne kövessen el 
valami oktalanságot, adja ide nekem a levelet s egyál-
talában ne beszéljen a politikáról! 

Thais tentát, tollat és durva papirost vett elő s 
elkezdett irni, hosszasan beszélt szerelméről, családjáról 
s jövő tervükről, de keretében még csak gyanittatni 
sem engedett semmit kölcsönös helyzetükről s ugy 
tetszett, mintha ők a szülőik akarata folytán lenné-
nek egymástól elválasztva és lem az általános esemé-
nyek következtében. 

Péter köszönt és elutazott; Salvert kisasszony 
pedig, miután egvébb dolga már nem volt Jerorae 
testvérnél, sietett visszatérni a kastélyba a legrövidebb 
uton s a lehető leggyorsabban; félt, hogy nagyanja 
kérdőre találja vonni hosszas kimaradásáért, mert nem 
szokta ily hosszasan elhagyni. 

A marquisné épen imádságát és vallásos olvas-
mányát végezte, s azután csengetett, mire Pauléon 
megjelenvén kérdezősködött tőle kis leányairól. 

— Redon kisasszony végezvén szokott gyakorla-
tainkat haza tért, Salvert kisasszony pedig azt hiszem, 
hogy az apátságba ment. 

Mily esztelenség! Megvan nekünk hagyva, hogy 
ne hagyjuk el a parkot. K ivan vele? 

— Senki, marquisné asszony. 
— Hogyan, egyedül! Pauléon, kérem küldje ide 

Cyrillet s menjen Thais elébe ; ön ismerte anyját s fel-
használt minden eszközt, hogy lebeszélje ostoba tetté-
ről, önben megbízhatom, vezesse őt vissza. 

— Itt vagyok nagyanyáin szóllalt meg egy kel-
lemes hang, hamarább akartam visszajönni, de . . . . 

— I )e maga egy kis ostoba Thais, neki szalad a 
rettentő veszélyeknek is. Az egész környék kémekkel 
van tele, szinte remegek, ha arra gondolok, hogy meny-
nyire nyugtalankodtam volna ha ezt előbb tudom. 

— Jó anyám, épen nem találkoztam senkivel s 
biztosíthatom önt, hogy mindenfelé nyugalom van, az 
emberek sokszor minden ok nélkül megijednek. 

Cyrilie épen akkor jött be mikor a fiatal leány 
s leült szokott helyére a marquisné lábaihoz; ekkor 
gyorsan felemelkedett és Salvert kisasszonyhoz lépve 
fejét rázta jeléül annak, hogy őt meghazudtolja. 

Ezt a szegény gyermeket, kinek származását nem 
ismerték, az apátság mellett találták, azért adták neki 
a Cvrille nevet, a ház alapitója és kegyuráét. Jérome 
testvér egy téli este talalta meg őt a rácsozat előtt 
fekve, a mint egy ócska csukjába burkolva rémitö 
módon ordított. 

A barátok pártfogásuk alá vették ; a kastély ki-
zsák mánylása után Jérome testvér elvitte a kastélyba, 
hova gyakran eljárt és nagyon szerették. Véletlenül 
nem volt süket, csak szavát vesztette el va'ami külö 
nös baleset folytán, de hogy mi volt az, azt senki sem 
tudta. 

Másokat teljesen megértett tehát oly jelképi kife-
jezéssel élt, melyet környezete elértett Thais e szerint 

hirtelen kérdé tőle, hogy talán találkozott valami gya 
nus idegenekkel. 

— Igen, mutatta jelképpel 
— Többen ? 

Helyeslőleg válaszolt. 
Lefordítom a jeleket, nehogy az elbeszélést aka-

dályozza. 
— Beszéltek veled ? 
— Azt kérdezték tőllein, hogy melyik út vezet 

a kastélyba 
— Megmutattad nekik ! 
— Nem, felelt méltatlankodva. 
— Mit tettek azután? 
Ekkor a néma ingujját felemelve karján kék fol-

tot mutatott s azt akarta megértetni, hogy ugyanezek 
a jelek sok helyen voltak. 

— Nagy Isten! kiálta fel Thais, ekkor hát meg-
veszek ! 

— Es ön kedves gyermekem, mily veszélytől 
menekedett meg! 

Es egyúttal a leggyöngédebb tekintettel, az anya 
tekintetével nézett rá, mintha oltalmazni akarná. 

— Mit hallok! kiáltá Pulcherie, ki ekkor érkezett 
meg, téged megvertek Cyrilie ? micsoda dolog ez ? ki 
engedhette meg ezen alávalóságot? Légy nyugodt gyer-
mek, én megbosszúllak téged, tudom hogy nem kez-
dik el újra. 

Ezeket mondva a marquisné felé fordult: 
— Jó anyám, nyugtassa meg magát, kőfalaink erő-

sek, várárkaink mélyek és kapuink szilárdak. Többé 
senki sem fog kimenni s a kaput csak az én rendele-
temre lehet kinyitni, ha pedig a mit kétlek, bennün-
ket megtámadnának, védelmezni fogjuk magunkat. En 
tudom hogyan kell feltartóztatni az ostromot. Az abla-
párnával betömjük, a puskákat készen tartjuk, magunk 
pedig félre húzódunk, s mindezeknek az elintézéiét 
Martinnal és Pauléonnal együtt magamra vállalom 

— Nem, kedves leányom, nem, abból nem les*z 
semmi, én elfogadom a polgárokat,, kik engem látni 
akarnak, igen magam fogadom el őket a nagy terem-
ben önre támaszkodva, embereimtől környezve és a már-
tír királyt gyászolva. Engem megölhetnek, de nem 
hagyom el azon házat, mely most gyermekeimé s mely 
egykor férjemé volt. liedon özvegyének Mont Redon-
ban kell meghalni, ht hatvan éven keresztül élt. 

— Marquisnné asszony, ha bátorkodnám.. . . , 
szólt Martin. 

— Csak bátran Martin, sohasem utasítottam visz-
sza a jó tanácsot. 

— Asszonyom, az hogy . . . . igazán félek . . . . 
| tehát az, hogy értesíteni valóm van a marquisné asz-

szony számára. 
— Ez az egész tanácsod Martin ? kérdé moso-

jogva Pulcherie. 
— Marquisné asszony, szólt egy inas egészen meg-

zavarodva, a rácsozatnál egy ciézában három uri em-
ber van s asszonyommal ohaitauának beszélni, szabad 
a kaput kinyitni ? 

— Azonnal, s engedjétek behajtani kocsijukat az 
udvarba; részünkről minél kevesebb czereinóniát te-
gyünk 8 ne feledjük, hogy ők most vendégeink. Kis-
asszonyok, szükségtelen, hogv önök is mutasák magukat 

— De mi nem hagyjuk nagyanyámat egyedül 
ezen ismeretlenekkel, válaszolt Pulcherie, egvébb iránt 
bizonyosan hivatkozni fognak ránk, ha ezek a köztár-
saság megbízottjai, jobb volna őket megelőzni. 

— No hát hozzák rendbe magukat kisasszonyok, 
hogy együtt találjanak bennünket. Salvert kisasszony 
siessen fekete ruhát ölteni magára, nem volna méltó 
igy jellenni meg fejedelmünk hóhérai előtt, azt hinnék 
hogv félünk. 

Thais engedelmeskedett s eltűnt egv rejtett ajtón, 
mialatt a marquisné, Pulcherie és cselédségeik elren-
dezkedtek a nagv teremben. Redon asszony elhelyez-
kedett a kissé magas, de mennyezet nélküli karosszékbe^ 
melyre csak hercegeknek volt joguk. 

(Folyt, köv.) 

Felelős szerkesztő: Sima Ferenc. 

H i r d e t é s . 

Tisztelettel hozom tudtára Szen-
tes és vidéke kö őnaégének, hogy a 
J5fal#*©W-féle házban, az emngelihis 
templom átellenében, régen fenálló üzlete-
met ujonan ugy rendeztem be, hogy 

férfi, női é* gyermek-lábbelik 

mindig választékban kaphatók. 
Továbbá segédmunkásokkal oly 

helyzetben vagyok, hogy bár miféle 
megrendelést szabatosan és rövid időn 
elkészíthetek. 

A tisztelt közönség becses párt-
fogását kérve, tisztelettel maradok 

Tóth József, 
lábbeli készítő 



h i r d e t é s e K . 

So 

A SZENTESI TAKARÉKPÉNZTÁR 
r. ÉVI MÁKCZXUSHÓ 28-ÁN D. E. 9 ÓRAKOR 

saját házában 
t i s z t - o j i t ó J s ö z e r s r C L l é e t 

Urt, melyre a U részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

Szentesen, 1882. mártius 7. 
Kiss Zsigmond, 

egyleti elnök. 

Hirdetmény. 
Csongrádmegye közigazgatási bizottsága f 

évi 132. számú határozatával a megyei köz-
munka váltságot 1882-ik éwe egy gyalog nap-
szám után 40 krban, egy egyfogatú iga után 
75 krban, egy kétfogatú iga után 1 frt 50 kr-
ban állapította meg. 

Ennélfogva felhivatik az érdekelt polgár-
ság, miszerint mindazok, kik a megyei köz-
munkát 1882-ik évre természetben akarják le-
szolgálni; ebbeli szándékukat folyó évi február 
26 tói mártius 31-ig a közpénztárnál annál is 
inkább jelentsék be, mert a később jelentkezők 
kérelme figyelmen kivül fog hagyatni. 

Szentes, 1882. február 24. 
Balogh János, 

polgármester. 

-i KALAF-R AKT ARAMAT 
Alulírott, van szerencsém Szentes- Jlk 

város és vidéke nagyérdemű közönségé- vIT 
nek becses tudomására hozni, hogy I 

n I (Jk a, t a v a s z i i d - e n s r r e (J* 

Iu j b o l b e r e n d e z t e m , $5 

és nálam a legújabb divatú $ férfi- és gyermek-kalapok | 

Í mindenféle színben és a leg.obb minő- «jl, 
ségben, a legjutányosabb árak kiszolgál- ár 
tatása mellett kaphatók (j|f 

{Üzlethelyiség Piac-tér, Neumann J. Wj 
ur házában és I. t. 25. sz. saját házamnál. lY 

Tisztelettel (i|T 

JCsuray Ferencz, n|j 

Végeladás. 
10 év óta fennálló 

érczkoporso-rakt i runkat , 
mely a legszih'n daM) anyagból készített kopor-

sókból áll, végela lás alá bocsátjuk. 
A koporsók nagysága f>4 centiméter ára 

6 frt, 210 centiméter ára 30—40—50 frt. 
Úgyszintén fehér atlaszpárnák, selyemqazze 

és tarlatán szem fiklelek, lepedők, matracok és egy 
ezüsttel bronzirozott öntött-vas sirkeret is gyár 
áron kaphatók. 

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

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

Az érczkopor só-raktár 
tulajdonosai. 

fe'/jx.*: r ^ O ^ y f c c s : : 
A legolcsóbb, legterjedelmesebb, legdíszesebb magyar heti lap. 

Egészen ng.enes regénymellékletekkel 
külön „DIVATLAP" és külön „GAZDASÁGI és HÁZTARTÁSI" lap! 

Gyönyörű jutalomkép. Megjelenik tízezer példányban 

E l ő f i z e t é s i f e l l ^ i ^ á i s 

KÉPES CSALÁDI LAPOK 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra. 

£jBfr Megjelenik minden vasárnap. 
A „Képes Családi Lapok" 1882. április 1-én a negyedik évfolyamnak 

uj negyedébe lép Ez alkalomból felhívjuk az olvasó közönség figyelmét 
közkedveltségben álló szépirodalmi képes lapra.— A ,,Képes Családi Lapok" 
hetenként három Ívnyi tartalommal, legdíszesebb kiállításban, csinos szines 
borítékban jelen meg. - Minden száma sok müvéazi kivitel i képet hoz. — 
A főlapban közöl elbeszéléseket, költeményeket, rajzokat, egy kitünö eredeti 
regényt, életképeket stb Minden számhoz egy ívnyi külön regény-melléklet 
könyvalakban. Havonként a „Nővilág" c. divatlapot és „Gazdasági és 
háztartási lapot" is hoz ingyenes mellékletképen. — A borítékon sok ér-
dekes, minden fajú talányt közöl. Kérdések, Feleletek, Ajánlatok Stb. c rova-
tok állnak a közönség rendelkezésére. — Minden negyedévben gyönyörű 
szines műmelléklet egészen ingyen. 

Már ez évfolyam e ik számához 

Sz. P r i e l l e K o r n é l i a 
és a 24-ik számához 

FELE KI&E-MUNKÁCSY FLÓRA 
jeles művésznők szinnvomatu diszes arcképeit adtuk előfizetőinknek egészen ingyen. 

Mutatványszámot kivanatra bárkinek bérmentve küld a kiadóhivatal. 

Előfizetési á r : Egész évre 6 frt. - Félévre 3 irt. — Negyed-
évre 1 frt 50 kr. 

M E II X E K V I L M O S kiadóhivatala, Hudaj>esr, pajmöveide-otca 8 ik szám. 

N ^ V 
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Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hojjy 

ttijotttda ít^fij i$c<jcnv(>cn 
jó minőségű 

pap í roka t , 
külói>A.4eii ajánlva 

difz.s monogrammal ellátott, 

LEVÉLPAPÍROKAT, 
l e v é l b o r i t é k o k a t 

a legolcsóbb áron, 
valamint 

t e n t á i t ^ i ^ e g - s z á m r a , 
1 üve^ lllajzlnu 4 kr, fekete 5 krért 

kaphatók 

Alólrott tudatja a n. é közönséggel, hogy 
dúsan felszerelt üzletében mindennemű bör-
a n y a g o k leszáliitott arakon kaphatók. 

Egyszersmind tudatja, liogy egészen fel-
szerelt cipők és papucsok, valamint ezekhez 
szükséges kellékeket ju ányosau és p nto- 1 

san szolgáltatja ki. Tisztelettel 
Kohn Gábor. 

ÜF 

^ A tavaszi idény alkalmából M I jpt 
^ van szerencséjük alulíró laknak a mé-

lyen tisztelt hölgyek tudomására hozni, 
hogy Dobray Sándor ur házában levő 

női ruha-üzlőtünkben 
a legújabb divatú szines és fekete 
plüsös kabátok, mindenfele női, meny-
asszonyi öltönyök, polmoszton, seiym-
bársuny és selyem-atlaszból megrendel-
hetők s a legrövidebb idő alatt, jutá 
nyosan készítünk 

Úgyszintén, miután Nyiry Jó-
zsefné asszonyságtól az előny osna ti 
anyagokat átvettük, a legszebb min-
tájú előnyomatokat elvállalunk. 

Midőn a mélyen tisztelt hölgyek-
nek irántunk eddig is tanúsított párt-
fogásukért lekötelező köszönetüket 
nyilvánítjuk, ajánljuk magunkat to-
vábbi kegyeikbe 

mély tisztelettel 
Mkotrlcs Julianna 

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

4< 

"K 

- X 

jeles hatású 

a gyomor minden bántalmai ellen, 
és íolülmulhatlan az ét-
vagyhiany, gyomor-gyen-
geseg, roszszagu lehelet, 
szelek, savanyu felbüfö-
gés, kolika, gyomorhurut, 
gyomorégés, hugykökép-
zödés, túlságos nyalka-
képzödés, sargasag. un-
dor és hanyas. föfajas (ha 
a/, a gyomorból ered > gyo-
morgörcs, székszorulat, a 
gyomornak túlterheltsége ^ 
etel és ital altal,giliszta, lép 
ésmajbetegsag, aranyeres 

bantalmak ellen. 
Eqy üreg ára használati, H fa vitassa/ 36 kr « 

Kapható Szentesen V Á R A D I LAJOS ur T 
gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar ^ 
birodalom minden nagyobb gyógyszertárában T 
és kereskedésében. — Központi szétküldés! 
raktár nagyban és kicsinyben. ^ 

„ írangyalhoz" címzett gyógyszertárában 18—) ^ 
Kremzierben, Morvaországban ^ i 

Zsoldos János 
női ruha készítők 

Szentesen. 

Hirdetés. 
Itteni gőzmalmunkban felállított 

h e n g e r - ő r l ő 
finom s z i t á - v a J . 

már 4 hét óta használatban van és működik, 
a miről a t. közönséget ezennel értesítjük 

Lázá r és Sonnenffld. 
^ A A A 

Szentesen, nyomatok a kiadó-tulajdonoi: Cherrier János könyvnyomdájában. 18827 




