






Szentes, 1883. jan. 6. 1. szám. Tizenharmadik évfolyam. 

ELŐFIZETÉSI AB: 
Epész évre . . 4 frt.J 
Félévre . . . 2 frt-J 
Senyéd évre . » 1 frt 

m e q j j b l e n 
min'len gzombaton h 

E lap szellemi részét il-
leti k«*loménypk a szer-
ke**t«5só$rhez. a pénzkiíl-ll 
dem^nyek pedijra kiadó-
hivatalhoz kfildend'ík. 

SI LAP 
) j Vegyes t a r t a l m ú he t ikcz lony . 

HXBOET&SI AHAZ. 
3 hasábo* * .! 
egyszeri hirdetésnél *.<!! 
kr!, 2 hasábosért 12 kr.; jj 
1 hasábodért fi kr. szá-

nni tvitik. 

n y x i . t t í : r 1 
minden égve* «ora IS kr 

BÉLYEODIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentotlen levelek 
v nem fogadtatnak el. 

Választás előtt. 
Küszöbén állunk a szentesi református egy-

ház újra szervezésének; pár nap múlva ezen 
egyház kebelébe tartozó hivek bizalma dönteni 
foga felett, hogy a szentesi nagy,és ref. fényes 
egyház kormányzatának vezérpálcája kinek kezé-
be tétessék le; dönteni foga felett, hogy az egy-
ház presbyteriumának tisztességes tagságával 
kik ruháztassanak fel; s kik tétessenek egy-
házközségi képviselőkké. 

ETa elgondoljuk, hogy a presbyterium tag-
jai eddig csak 3 évre választattak, s a presby-
terium a maga kebeléből mindig csak egy egy 
évre választotta az egyház főgondnokát, s jö-
vőre az uj törvány alapján 12 évre választat-
nak a presbyterek, mondhatni tehát, hogy 
ugyanazon egyének kezébe 12*évre teszik le 
a választók az egyház ügyeinek kormányzátát; 
valóbau a mostani újra szervezés az egyház 
életére messze kiható nagyfontosságú cselek-
ménye lesz a hívőknek. 

A mozgalmak; melyek e választás iránt 
minden irányban hullámzásba igyekeznek hozni 
a választók érdeklődését, minket sem hagy-
hatnak érintetlenül. Mert ha valami kívánatos, 
s üdvös volna az egyházra, ugy ez az, hogy 
ügyeinek vezetése a legtehetségesebb, legkép-
zettebb s e mellett a közügyek iránt legmele-
gebben, legönzetlenebbül érdeklődő emberek 
kezébe tétessék le, 

Lehetetlenség, hogy ezen nagy egyház 
akármelyik tagja elszomorodással ne látta és 
érezte volna, hogy addig, mig más apróbb egy-
házak. ugy az egyház megyén, mint az egyház 
kerületen képviselve vannak; saját egyházokból 
vannak ott tanácsbirák és egyház kerületi ta-
gok. a mi egyházunkból, mely lélekszámát 
tekintve, harmadik legnagyobb egyház a tiszán-
túli egyház kerületben, a boldog emlékű Sza-
lay István lelkészünk halála ota nincs képvi-
selve, nem bir szóval sem az egyház megyén, 
sem az egyház kerületen. 8 honnan ered egyhá-
zunkra nézve az a lealázó, valóban egyházunk 
lélekszámát tekintve, ránk nézve szégyen teljes 
állapot, hogy a legnagyobb részben apróbb — 
alig 2—3000 lelket számláló egyházak kebe-
léből választott egyének ülnek a tisztes egy-
házmegyei és egyház kerületi tanácsbirói szé-
ken. s tőlünk, a mi nagy, fényes egyházunkból 
senki nem részesse ma e megtiszteltetésnek? — 
Onnan van ez, mert más egyházak, egyházuk 
élére mindig a legképzettebb, legfényesebb te-
hetséggel ékeskedő embereket igyekeztek állí-
tani, a kiket nem csak ők magok valhattak 
büszkén elöljáróiknak, de ha elküldték őket az 
egyház megyére, vagy egyház kerületi gyű-
lésre, tehetségűkkel ott is figyelmet keltettek 
és megnyerték a felettes hatóságok elismerését, 
bizalmát, s ezzel azon megtiszteltetést is, hogy 
be választattak az egyház megyére s egyház 
kerületre tanácsbirákká;— kétséget sem szen-
ved, hogy ezen megtiszteltetés fénye nem pusz-
tán az illető egyént; hanem azon egyházat is 
illeti, kinek kebeléből a kitüntetés ér valakit. 

Fájdalom, a mi egyházunkat nem igen 
érte ily kitüntetés, mert nálunk eltekintve az 
utóbbi 2 évtől, a mikor városunk egyik leg-
tehetségesebb, legképzettebb embere állíttatott 
az egyház élére, az előtt rendszerint alacso-
nyabb szárnyakkal járó törekvések mellett vá-
lasztattak az egyház fögondnokai, kiket bizony 
az egyház erdekeinek ktpvisilése végett ritkán 
küldtek az egyház megyére és egyház kerü-

letre, de ha küldtek, s ott megjelentek is. bi-
zony-bizony azoknak jelenléte fényt és dicső-
séget nem árasztott a mi egyházunkra. 

Hogy egyházunkat a többi egyházak és a 
felettes egyházi hatóságokkal szemben ezen 
lealázó, mellőzött állapotból kiemelhessük, miu-
den erőnkkel oda kell igyekeznünk, bogy az 
uj választásnál egy oly egyénnel töltsük be a 
főgondnoki széket, kire nem csak itthon a ma-
gunk szerény körében nézhetünk megelégedés-
sel működése körül, hanem a kit nyugodtan 
küldhetünk egyházunk képviselése végett bár-
hova, 8 a kiről egyházunk szűk körén kivül is 
büszkén mondhatjuk el, hogy ez a mi egyhá-
zunk legelső emkere, ez a mi egyházunk fő-
gondnoka. 

Ilyennek ismertük a lefolyt cyklus alatt 
egyházunk főgondnokát A js Zsigmondot, kit 
sajnos, nem lehetett tovább.a megnyerni, hogy 
a főgondnoki jelöltséget elfo'radja; az ő vissza-
lépése azonban, kell, hogy'ürt ne támasszon 
egyházunk kormányzatánál; kell hogy utánna 
ugy hezzá, mint egyházunkhoz méltó utódot 
állítsunk. Ilyen egyénnek tartjuk mi városunk 
szeretett polgármesterét, kit az egyházközség 
egy része, — hisszük és meg vagyunk győződve, 
— a jobb és nagyobb része, főgondnok jelöltté ki-
kiáltott. 

Az ő személyében ^íemcsak szeplőtlen jel-
lemű", de egy szép és fényes tehetséggel ékes-
kedő embert fogunk egyházunk élére állítani, 
kivel szemben nyugodt lélekkel elmondhatjuk : 
hogy! nemcsak itthon, saját szűk körünkben 
lehetünk megelégedve, vele de ha kell képviselni 

| egyházunkat bárhol, bárkikkel szemben, mindig 
és mindenütt büszkén mondhatjuk, hogy ez a 

I mi egyházunknak főgondnoka, mert a kit Szen-
! tes város összes közönsége büszkén vall pol-
I gármesterének, azt csak nyereség és dicsőség 

lesz egyházunknak főgondnokul bírni. 
Éljen tehát Balogh János, a szentesi ref. 

egyház főgondnok jelöltje!!! © 

Az idők jelensége. 
Rég megtanultuk a közéletből, hogy vá-

lasztásoknál, ha a közbizalom nem öszpontosul 
egy személyben, pártok keletkeznek, s a pár-
tokra szakadásnál barátok lesznek ellenségekké, 
8 ellenségek lesznek barátokká, ugy a mint a 
vélemények valamely köz — vagy személyes 
érdek győzelemre juttatásánál eltérnek vagy 
találkoznak. Az is megtörténik, hogy a pártok 
szemétdombon keresik piszkolódásaikhoz azon 
rongyot, melyei az ellenpárt tevékenyebb tag-
jait bemázolni, vagy éppen az ellenjelölt érde-
meit letörölni akarják csak azért, hogy a kitű-
zött cél biztosítva legyen. Bár mi is elitéljük 
az ily eljárást, de még sem érrzzük magunkat 
annyira sötét vérű vagy világ fájdalomban 
szenvedőnek, hogy ebben a nép erkölcsi rom-
lottságára, pláne a kor bűnére engedjünk kö» 
vetkeztetést. Az ily eljárás a mozgalmak lezaj-
lásával nemszokott nyomokat hagyni maga után. 

Miben találjuk tehát az idők jelenségét, 
melyet cikkünk homlokára tűztünk s ez az melyet 
a ref. egyházi választási mozgalmakból merí-
tettünk 

Megmondjuk. 
Eddig Szentesváros választó közönsége, ha-

bár pártokra szakadva is, minden fontossabb 
tiszti állás betöltésénél maga kereste fel azt, 
kit bizalmával megtisztelni óhajtóit. Most? most 
az egyház főgondnoki méltóságot maga kéri 
egy pályázó, nem válogat az eszközökben, el-
dobja erkölcsi önérzetét, csak hogv megválasz-
tatását keresztül vihesse. S ki teszi ezt? gazda 
közönségünknek egyik tekintélyesebb, anyagi-
lag, erkölcsileg független tagja. Miért? nem 

csalódunk ha azt mondjuk ; fékezhetien nagyra-
vágyás hiúságából, s talán a nagy többség je-
löltje iránt kiolhatlan bosszúból. 

Ezt nevezzük mi az idők jelenségének. 
Azt is megmondjuk miért. 
Tudjuk mindnyájan hogy azon értekezle-

ten, mely a ref. egyh. zsinati törvények értel-
mében újra szervezendő egyházi önkormányzati 
jogból folyó választások mikén.t, mily irányban 
keresztül vitele felett tartatott., a íőgondnokság 
elfogadására a volt főgondnok Zsigmond 
ur egyhangúlag kéretett fel, s csak miután ha-
tározottan kijelentette, hogy nem fogadhatja 
el, kéretett fel Balogh János polgármester a 
jelöltség elfogadására. El is fogadta. 

Azt is tudjuk, hogy K Nagy Istrán urnák 
régi ambíciója a főgondnokság. csak azt nem 
tudtuk, hogy oly áron is főgondnok akar lenni 
a mily áron azt — soha sem feltételezhettük 
— hogy keresse Az erős elhatározás akarat 
tehát meglevén, nem volt egyébb hátra, mint 
mint pártot teremtenie magának. Miként kezdte 
el ezt? Először is a gazda közönséghez fordult; 
de az e téren várt siker nem elégítette ki, 
mert a migazda közönségünk sokkal több érte-
lemmel, felvilágosultsággal bir, sem hogy a 
vagyonba kereste azt az erőt, melyet józan 
értelme ugy is biztosit, számára 

Azután kereskedett az intelligencia azon 
tagjai között kik a presbyteri vagy közgyűlési 
tagsági jelöltségből nem szándékosan, hanem 
mert mindenki be nem választható - kimaradtak. 
Itt is kevésre boldogult. 

Végre azon elvet tartva, szem előtt hogy: 
a cél szentesíti az eszközt, feláldozta egyidó're er-
kölcsi önérzetét, férfias következetességéi, le-
mondott. eddigi büszkeségéről, s kezet, fogott 
Udvardi Sándorral, azzal az Udvardi Sándornál, 
kiről alig néhány hóval ez előtt, a város köz-
házánál tariott megyei tisztválasztási értekez-
leten akként nyilatkozott, iiogy: öt tartja Szvi-
tesváros képviselői között meqvosztegethetonck, ki 
meggyőződését, a népre befolyását áruba boc-ájtja, 
pénzért eladja. Kezet fogott azzal az Udvardi 
Sándorral, kit Szentes város egész közönsége, 
képviselő testületének egyhangú határozatával 
erkölcsileg elitélt, — elítélt akkor, midőn ellene, 
a Szentesváros képviselő testületére szégyent 
hozó vádak folytán —bűnfenyitŐ vizsgálatot kért. 

Es ma az az Udvardi Sándor legfőbb és legvére-
sebb szájú kortese Kri«tó Nagy Istvánnak az 
egyházi főgondnokságra, kit alig pár évvel a 
presbyterségre is érdemetlennek tartott Kinek 
erkölcsi elitéltetéséhez az első döfést Kr. Nagy 
István adta meg, mo*i az a Kr. Nagy István 
száll le abba a posványba, a melybe ő taszí-
totta Udvardit első sorhan ; melengeti keblén, 
pártfogását kéri és veszi igénybe. 

Ily nehéz, nagyon nehéz áron akarja most 
Kr Nagy István ur ez egyházi fŐgondnoksági 
tisztet megszerezni. Eiiez hasonló eset a ini 
közéletünkben még nem volt. 

Ezért tartjuk mi ezt az idők szomorú jelen-
ségének. 

A zsidő-kérdés. 
(Folytatás.) 

4. Nagy erénye a magyarnak lángoló hazaszere-
tete. Ezer és ezer, a héroszi ó kor legfényesebb, világ-
csodálta eseményeivel vetekvő nagyszerű példákat tud 
felmutatni a mi kicsiny, hősi nemzetünk történelme, 
hogy a magyar hazájáért, nemzetéért vagyonát és vé 
rét, a melyiket és a mikor kell, egyaránt szives- n 
áldozni kész ; s az utolsó izig istápolja és szolgálja 
mindama törekvéseket melyek a magv. r állami eszme 
és nemzetiség, megszilárdítására szolgálnak. Kötelme 
volna ez minden polgárnak, ki e hon földén és fö'd 
bol él a de e szent kötelmet senki hívebben nem telje-
siti, mint magyar. Igaz, hogy ez a magyarnak, mig 
az államhatalom gyakorlása kezeiben van, könnyebb 
is. De hányszor nem volt az államhatalom gyakorlása 
magyar kezekben ! s mily hiven küzd cél fele a ma-
gyar elem a maga fogyatékos eszközeivel ottan is, a 
hova az államhatalom ereje el nem hathat már: a 
társadalmi életben is ez irányban E hazában egyetlen 
egy nemzetiség sem akar tudni a magyaron kívül, a 
hazai irodalomról, tudományról, művészetről ; mind 
kifelé gravitál az, s mind id» jenhez szegődik. A zsi 
dók azt állítják, hogv ők nem akarnak képezni külön 
nemzetiséget, csak külön felek szétüt. Jól van ! tartsanak 



teh it velünk *»bben í Mi kétszeres örömmel fogadjuk 
okf í , iiert tudjuk azt, hogy egész Magyarországon 
csak a zsidó az, a ki minden nemzetiségi aspiráció, 
minden titkosan rejtett utógondolat nélkül igazán ma 
gyárrá lenni képes. S nyolczszázezer magyarral több 
vagy kevesebb egy t becsületes magyarnak sem lehet kö-
zöriíös dolog. Örömmel elvárjuk zsidó polgártár-
sainktól is tehát a nemzeti irodalom, tudomány és 
művészet hathatós pártolását, minél inkább megfelelőleg 
azon tőke-erőnek, melylyel rendelkeznek. Mi magyarok 
bármely felekezethez tartozunk, istentiszteleti, egyházi 
tanácskozási és jegw zőkönyvi nyelvül egyedül a ma-
gyart használjuk, anyakönyveinket (bár erre minket is, 
a zsidókat is törvény kötelez) magyar nyelven vezet-
jük, és a szentkönyvet magyar nyelven olvassuk. A 
mi családi nyelvünk a magyar; igaz, hogy nálunk ma-
gyaroknál is volt idö, midőn a müveit körökben ugy 
társalgási, mint családi nyelvül a német és francia bi-
torolta a magyar jogos helyét. De mindez csak volt. — 
Ma már szilárdan emberként áll a nemzet nyelve 
mellett. — Óhajtandó s el is várható tehát, hogy a 
zsidók e téren is magukévá tegyék céljainkat. — Mi 
magyarok továbbá a hazai kereskedelem nyelvéül nem 
az egykori hatalom nyelvét, a németet tartjuk ; a ma 
gyar kereskedők kereskedelmi könyveiket mind ma-
gyarul vezetik, levelezéseiket magyar nyelven folytat-
ják, üzleti érintkezéseikben e hon határain belül a ma-
gyar nyelvet használják. Ha kereskedelmünk ugy fej-
lődött volna, hogy az ma inagyaa kezekben lehetne, 
szent meggyőződésein, hogy a magyar elszórtan is nagy és 
szép missiot tudna és akarna teljesíteni a tót, rácz, oláh, 
és német vidéken a magyarállameszme és nemzetiség ja-
vára Ha a zsidók valóban jó magyarok akarnak !enn,i 
(pedig: quilibet paesumi-tur bonus, donec probetur 
ocntrarium !) akkor teljesiténi ls fogják e kötelmet mi 
helyettünk. Az a hatalom, melylyel őket kereskede-
lem és tőke ereje föruházza, képesiti őket erre föl-
tétlenül. S én hiszem hogy meg is jön mindez idővel 
magától. — 

Miben áll tehát a szerintem egyedül társadalmi 
8 ethikai tekintetekből jogosult zsidó-kérdés ? Altban, 
hogy a zsidók oly előnyökkel birnak, melyekkel mi mind-
vyíjan nem dicsekedhetünk, s abban, hogy mi oly erények 
kel áicsekedhe ünk, melyekkel a zsidók nem mindnyáan 
birnak. 

Hogy ezen zsidó-kérdést egy a zsidók és keresz-
tyének közti házasságot concedálótörvény megoldhatná, 
a/Á teljességgel nem hiszem. Ily törvénytől e tekintet-
ben mitsem várhatunk. Mégis üdvözölni fogjuk, üdvö-
zölni a jogrend nevében mint nemzetes vivmányt, mely 
egyúttal végre véget vet amaz eddig szükségszert ano-
máliának, hogy a monarchia egyik államában jogérvé-
nyesen megkötött házasság a monarchia másik államá-
ban cöncubinatusnak s az abból származottak Lajthán 
tul törvényeseknek, Lajthán innen pedig törvénytele-
neknek tekintessenek. L)e ily törvénytől egyebet várni, 
s különösen a zsidó-kérdés megoldását: csak egy szép, 
— bár ugyancsak vérmes remény. Ily törvény hozatala 
csak egy szórványosan tüuetkező, partialis szükségnek 
felel meg. Már pedig a törvény csak külső forma le-
vén, melyhez a tartaliiKit, a lényeget az előforduló vi-
szonyok adják, ily viszonyokat szaporítani, ha azok 
szaporodása egyébb természetszerű okokban nein gyö-
kerezik, a legdicsőbb törvény sem képes. Furcsa volna 
például azt várnunk (— per analogiain ezt is le-
hetno! —), hogy miután a nyeremény-adóról szóló 
törvény, inelyszerint a nyerő a nyeremény bizonyos 
hányadát az államnak űzeti, meghozatott: hát most 
már mindenki megnynrje a — haupttreffert . . ! Ily há-
zasságok, ha köttetnek is, csak igen kivét lesen fognak 
a törvény meghozatala után is köttetni, csakúgy mint 
Ausztriában ma, noha ott azt ily törvény már réggel) 
ben lehetővé teszi. Mi ezen az uton összeelegyedni so-
soha nem fogunk. A keresztyénségnek még ma is ál 
talánosan uralgó nézetei ily összeelegyedés ellen nagy 
és erős chinai falak. De ha ezek nem volnának is chi-
nai falak, az<«k volnának a zsidó vallás exclusiv jellege 
s annak absorbeáló ereje. — 

(Folyt, köv.) 

Világ folyása. ; <: 
Az 18S2-ik év utolsó hónapjában méltán 

azt hihette a megdöbbent viláj*, hogy az 1883-ik 
év kezdete világra szóló nagy események képét 
fogja elénk tárni Németország volt az, mely 
a vészjelt megadta, feltűnő lármával figyelmez-
tetvén bennünket, hogy északi szomszédunk 
orvtámadást akar elleuünk intézni. Bebizon\ ult, 
hogy a muszka hadikészüló'dések nem a kép-
zeletben, hanem a valóságban létező tények, 
ország-világnak kidoboltuk, hogy mi sem vesz-
teglünk összetett kézzel; sőt maga a német 
sajtó beszélt legtöbbet Németország fegyverke-
zéséről; nyilvánosságra hozta a velünk kötött 
szövetség föltételeit, s egyáltalán mindent el-
követett, hogy Oroszországra ráijesszen, s egy-

| szersmind annak titkos szándékait leleplezze. 
S ime most ugyanaz a német sajtó áradozik 
legjobban a békebiztositásokról, s fennen hir-
deti, hogy az egész harci zaj csak vak lárma, 
csak ábránd volt. Nem tartozik lapunk felada-
tához a politikai tények fölött fejtegetésekbe 
bocsátkozni, s igy csak egyszerűen coustatál-
juk, hogy a béke ugyanazon helyről hirdette-
tik, a honnét a háború lármája származott; s 
hogy a háború veszélyét európaszerte elodá-
zottnak tekintik. U g y hisszük, e tényt velünk 
együtt olvasóink is örvendetes tudomásul ve-
szik ; habár nem hallgathatjuk el, hogy a fegy-
verkezés még koránt sincs egyik részről sem 
beszüntetve Sőt egy távirat szerint Oroszország 
ismét egy 150 ezer katonából álló tábort szer-
vez határaink közelében ; Németországnak pedig 
négy hadteste áll készen a muszka szomszéd-
ságában ; mig végül nálunk fel akariák emelni 
a csapatok tényleges szolgálatban álló legény-
ségének létszámát Azt álíitiák azonban, hogy 
ezek a tények nem háborús szándékból szár-
maznak ; 8 igy legfölebb csak mint üdvös elő-
vigyázati rendszabályok tekintendők 

Mig a harci,riadó tartott, addig minden 
egyéb kérdés háttérben volt szorítva, ugy hogy 
ha fordult is elő valamely ujabb mozzanat, az 
alig került nyilvánosság elé. A legérdekesebb 
tünemény most az, hogy a muszka cár ő fel-
sége végre egész váratlanul megemberelte ma-
gát ; feloszlatta a nihilista ellenes egyletet ; le-
szállittatni rendelte a rendőrség létszámát, a 
gacsinai rejtekéből ismét az ország fővárosába, 
Szentpétervárra költözik át, s népe között sze-
mélyesen fog mutatkozni. Csak az a kérdés, 
hogy ehez a kurázsiskodáshoz mit szólnak m «jd 
a — nihilisták? 

Olaszország közvéleménye Oberdank kivé-
geztetése miatt még mindig tajtékzik ellenünk; 
« az elkeseredést talán íné^ csak növeli az a 
szigor, melyet az olasz kormány monarchiánk 
unszolása folytan a tüntetők ellenében alkal-
maz Talán majd csillapítótag fog hatni a fel-
bőszült olaszokra uralkodónk azon nagylelkű 
ténye, hogy a kivégzett Oberdank édesanyja 
részére tekintélyes összegre rugó 8 haláláig 
élvezhető kegydijat biztosított. 

Az egész politikai világot élénken foglal-
koztatja most Wimpfen grófnak, monarchiánk 
párisi nagykövetének öngyilkossága Mult évi 
dec 30-án a gróf délelőtt 10 órakor jryerme-

I keivel sétakocsizásra indult ; másfél óra múlva 

egy utcában kiszállva, gyermekeit megcsókolta; 
8 alig hogy fogata tovább haladt, revolverrel 
főbe lőtte magát. A z öngyilkosság oka teljesen 
ismeretlen ; hacsak e részben majd hátrahagyott 
levelei nem nyújtanak némi tájékozást. 

Európa minden eseményét leszorítja a 
napi rendről Franciaország legnagyobb embe-
rének Gambettának halála. Gambetta a francia 
köztársaságnak a legönzetlenebb hive, minden 
politikai áramlattal szemben a leghatalmasabb 
támasztéka volt, 8 igy az egész müveit világon 
átalános e kit, hogy Franciaországot nagyobb 
csapás nem érhette volna Gambetta halálánál, 
mely egész Európa politikai életére nagy be-
folyással vau Gambettában élt a vágy és csak 
alkalomra várt, hogy Franciaország megtorolja 
magát Poroszországon. A z ő halála tehát Po-
roszországban csak örömet keltett; ke aonál 
kínosabb hatázsal van ez Oroszországra, mely-
uek Gambetta jó barátja veit, miután ő azt 
hitte, hogy Franciaország egy Ooroszország 
elleni háborúban a legbiztosabb szövetségest 
Ornszországban leli fel, s éppen Ausztria-Ma-
gyarországnak Poroszországhoz való barátságos 
viszonya fnlytán nem rokonszenvezett Gambetta 
Magyarországgal sem; mert ő nem bírt rokon-
szenvezni senkivel, ki a francia nemzet legna-
gyobb ellenségével Poroszországgal jó barát-
ságban élt. S éppen ezen hazája iránti mély 
lángoló szeretet biztosította Gambetta részére 
— a nagy államférfiúi tehetség osztatlan mél-
tatása mellett — az egész müveit világ tisz-
teletét 

Meghívás. 
A „szentesi korcsolyázó és csolnakázó egvletu 

tagjait éri január hó 7-én d. n. 2 órakor, a 
rom. cath egyház központi iskoláinak 2 ik sz. tanter-
mében tartandó rendes évi közgyűlésre tisztelettel van 
szerencsém meghívni. 

Tárgysorozat: 
1. Választmányi jelentés, az 1882. évi műkö-

dééről. 
2. Az évi számadás felülvizsgálása. 
3. Állandó csarnok építtetése, ^sotleg kölcsön 

felvétele iránt választmányi elöterjeaztés-
4. A választmány megalakítása, 
5. Ónálló indítványok. 
Szentes, 16*82. december 26. 

Aradi Kálmán, 
elnök. 

M e g h í v á s . 

A szentesi polgári iparos s gyazdasági kör ipari 
szakosztálya f. évi január 7-én azaz vasárnap délut n 
2 órakor az egyleti helyiségben (Gibba Lázár házá-
ban; értekezletet tart, melyre az ipari szakosztály t. 
tagjai tisztelettel meghívatnak. 

1. Elnöki indítvány, gróf Zichy Jenőnek a hazai 
iparoktatás előmozdítás iránt tett nagyszerű adománya 
tárgyában, 

2. A választmány által helyben hagyott szakosz-
tályi ügyszabályzat életbeléptetése. 

3. Szakosztályi tagok ajánlása a megalakítandó 
iparügyi bizotsígba. 

4 Egyébb felmerülhető ü^yek s indítványok. 
Az értekezleten felolvasás fogja követni az iparisko-
lákról sz »l'> miniszteri rendeletről. 

Szentes, 1883 évi jan. 2. 
Balázsovi s Norbert, 

s/.akoset. elnök. 

w M & m 

T I T K O S T E C 3 - - S T . 
— B •• m z é 1 y. — 

Irta: 3. F. 
Fekete Ferencet a hideg borzongatta azon gon-

dolatra, hogy fogadott apja báró Kéceynéhez menjen 
és őt mutassa be a báróné kitett, s már bizonyosan 
elveszettnek hitt gyermekéül. 

— Nem ! kiáltott hévvel az i f jú : ezt apám nem 
fogja tenni! Nekem nines rá semmi szükségem, hogy 
a valódi anya kereséssel — születésemuek már elfele-
dett szégyeuét újból felelevenítsék. — Nekem igazi 
anyám helyett adott az isteu becsületes nevelő anyát, 
apat és ezeknek becsületes nevét. En ezzel beérem 
egész életemre, büszke vagyok nevelő szüleimre s az 
ezektől örökölt egyszerű, de becsületes névre; nem 
vágyóin euuél fényesebbre, mely rám nézve egy szé-
gyenteljes mult felfedezésével jár. 

Eu mig élek Fekete Ferenc akarok maradni, 
ezen névnek már eddig is tiszteletet, becsülést vivtam 
ki, szorgalmam és tehetbégummel Nincs szükségein 
egyébre. 

De hát ;gaz» anyád szép vagyona, melynek tör-
vényes örököse egyedül te vagy. 

— Származásom felfedezése országos eseményt 
és rám nézve örök szégyent képezne. Nyugalmamat, 
nevein tisztességét nem adom a világon senki va-
gyonáért, monda az ügyvéd és megölelő apját. — 
Hunyjátok apám ezeket a dolgokat az örök fe-

ledésnek és én maradok jó és háladatos fiatok mind 
a halálig. 

Fekete Bálint uramnak mi tűrés tagadás benne, 
bizony jól esett hallani fogadott fia szájából, ki már 
előkelő ur volt — hogy ő nem vágyik senki fényes 
nevére és vagyonára, megmarad Fekete Bálint uram 
fogadott fiának és megéri annak egyszerű, d« becsü-
letes nevével. — Az azonban sehogy sem fért a fejébe, 
hogy a bárónénak apjáról öröklött szép vagyonát, hogy 
örökölje más, mint, az akit ez törvényszerint egyedül 
illet. Már ezzel sehogy sem volt kibékülve és azt 
modá az ügyvéd beszédére és ölelésére, hogy ő az 5 
egyszerű eszével sehogy sem bírja felfogni, hogy mi 
szégyen volna abban, ha az ügyvéd igazi anyja után 
2 vagy 3 ezer hold földet örökölne, Enyi birtokot 
nem szabad senkinek oda engedni. 

— Ha vagyona van az embernek akkor nem 
törődnek az ember származásával mondá Fekete Bá-
lint uram, akkkor elfeledik az einber anyjának bűnét, 
tisztelik becsülik az embert, az emberek , de ha va-
gyona nincs akkor felhánytorgatnak az embernek 
mindent. Hát csak azt mondom és anyád is izenni, 
hogy : nem kell ezt a dolgot, abban hagyni. — Es 
aztán ha te nem akarod vagy restelled a dolgot csi-
nálni, hát majd el megyek én a bárónéhoz. Ugy tu-
dom, hogy még ma is fáj a lelke és sokat sir, hogy 
egyetlen gyermekét elvesztette.— Hát őt is megvigasz-
taljuk és neked biztosítjuk a szép vagyonhoz jussodat. 

— Nem kell! tiltakozzék az ifjú, nem engedem, 
hogy ügyembe avatkozzék bár ki is. 

— De igenis bele avatkozunk, mondá Feketa Bá-
liint uram. En bele avatkozom. Anyád is ugy akarja. 
Es ugy is lesz, mert ugy látom hogy te hiába lettél 

prócátor, nincs elég eszed megítélni, hogy mi válik ja-
vadra. Akkor is megmondtam, hogy nem neked való 
pálya ez ; de olyan önfejű voltál mint most; de most 
nem engedek. 

Az ifjú esdeklett Fekete Bálin: uramnak ; de az 
ahelyt, hogy szelídült volna, neki dühödött s becsapta 
az itjura az ajtót s azt mondta, hogy ; egyenesen báró 
Kéceynéhez megy. A szegény ügyvéd már 10 év 
óta nem látta fogadott apját; de ez a találkozás 
a helyt, hogy örömet hozott volna neki, a legkínosabb 
perceket, napokat okozta. — Azzal egészen tisztában 
volt, hogy ő vagy akárki is minél inkább kérné Fe-
kete Balint uramat, hogy ne tegye amit akar, annál 
inkább tenné azt. — Legbölcsebb dolognak tartotta 
tehát Fekete Bálint uramat a maga útjára hagyni. 
Lehet hogy meggondolja magát es vissza tér magától, 
de ha a kapacitálják, akkor kevésbé lehet vele boldo-
dogulni. Bizony nem is lehetett; inert ő mint meg-
mondta, ment egyenesen báró Kéceynéhez. 

Mire ment Kéceinével, mire nem, egyelőre nem 
lehet tudni, annyi azonban tény, hogy felfedte előtte 
Fekete Ferencz titokteljes származását. És ébbol a 
báróué tudhatta, hogy Fekete Fer«nc senki más mint 
az ő gyermeke. 

Az ügyvéd mit sem tudott errői ; azt gondolta, 
hogy fogadott apja önmagától el fog állni tervétől 
de bármit tegyen is apja, evvel szemben elhatározta 
hogy védeni fogja báró Réceyné ügyét. 

Védte is és megvédte. A törvényszék felmentette 
a bárónét a vád alól. 

Az ügyvéd véd beszéde, nemcsak u biró és 
ügyvédi körökben ; de a sajtó világban is na^y f e hü-

ést keltett. 



Meghívás. 
A helybeli „kaszinó egylet" 1883. januáur 7-én, 

d. u. ö órakor saját helyiségében évi rendes tisztújító 
közgyűlést tart, melyre a tagokat ez uton is tisztelettel 
meghívja 

az elnökség. 

Meghívás. 
Minthogy a szentesi iparos ifjak képző és se-

n y z ü egyletének az 1882. évi december 26-ára hir-
detett közgyűlése nein volt határozatképes, az alapsza-
bályok értelmében f. évi január hó 14 ére délutáni 2 
árára uj közgyűlés hirdettetik, melyre a t. egyleti ta-
gok tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai 
ugyanazok, a melyek az első közgyűlés hirdetésekor 
közölve voltak. A z alapszabályok értelmében a meg-
jelenő tagok — Bzúnriuk rigyelembe vétele nélkül — 
jogérvényesen határozhatnak. 

Szentes 18&3. évi jan. 1. 
Balázsovits Norbert, 

elnök. 

Meghívás, 
A „szentesi dalegylet" f. 1583 évi január, hó 

14-én d. e. 11 órakor a ref. egyház nagytermében 
évi rendes közgyűlést tart, melyre az egyleti tagok 
tisztelettel meghívatnak. 

A közgyűlés tárgyai : 
1. Évi jelentés. 
2. Pénztári számadás beterjesztése. 
3. Jövő évi költségvetés. 
4 . Alapszabályok uiódositása. 
5. Választmányi tagok újból választása 
G. Indítványok. 
Szentesen, 1882. éve deczember hó, 

Az elnökség. 

Helyi és vegyes hírek. 
— E g y k i s s t a t i s z t i k a A szentesi ref. egyházban 

az 1882-ik évben a szülöttek és megkereszteltek száma 
összesen 630 volt. Ebből törvényes 301 finemű, 267 
nőnemű; ezen kivül halva és idétlenül született 47. 
Hármas szülési eset egy volt, mind három leány, élve 
született, de keresztvizet nem ért Házasságra lépett s 
egyházunkban esküdött 190 p á r ; és pedig nőtlen — 
hajadonnal 142, nőtlen özvegygyei 11, özvegy hajadon 
nal 10, özvegy özvegygyei 8, nőtlen iérjetlen nővel 7, 
nőtlen elvált nővel 4, özvegy elvált növel 3, özvegy 
férjetlen nővel 3, elválasztott férjetlen nővel 1, elvált 
elváltai 1. Vegyes házasság köttetett 16 ; egyházunkban 
hirdettetett, de másutt esküdött 25 pár Hitfelekeze-
tünkbe máshitfelekezetüek közé áttértek öten, mind-
annyian a rom. cath. egyházból. Törvényszéki itélettet 
ehálasztatott a mult évben 2 pár, özvegyekké lettek 
100-an. Elhunytak összesen 514-en ebből finemű 268, 
nőnemű 246, vidéki 5. Legnagyobb arányú a halálo-
zás a 0 — 5 évesek, azután a 60 70 évesek közt. 
Nyolcvan éven felül 9-en haltak el. Levonva az 1882-
ben elhunytak számát a szülöttekéből, az elmúlt évben 
szaporodott gyülekezetünk 121 lélekkel. E z tekintélyes 
számnak látszik, de a múlttal összevetve, szomorú gon-
dolatokra ébreszti a mélyebben vizsgálót. Mert mig 

82-ig egy évben sem érte el a szülöttek száma 
ref. egyházunkban a 700-at, addig ez 1862—72 ig folyó 
évtizedben négy évben, az 1852—62-ig folyó évtized-
8 évben, az 1842—52 ig folyó évtizedben 6 évben tul 
is haladta a 700 at. Ez annál megdöbbentőbb, meri 
mig 50 évig visszamenve egy évtized alatt 2200 sőt 
27UO lélekkel is szaporodott gyülekezetünk, addig ez 
utóbbi évtized alatt, tehát 1873-tól 1883-ig esak 895 

Azon este, midőn a törvényszék a felmentő Íté-
letet kimodta, Fekete Ferencz Hajagos Bálinthoz volt 
hiva vacsorára; midőn ott megjelent, egykori princi-
pálisa keblére vonta, megcsokolá. — Együtt volt ott 
az egész család. Ott volt az anya báróné, ki halk, re-
begő hangon köszöné meg az ifjú védelmét. A z ügy-
véd a bárónénak feléje nyújtott kezét ajkához emelte 
és pillanatig tartá azt ott. Ha tudná, gondolá most az 
ifjú, hogy : saját fia védte őt a gyalázattok Es az anya 
e pillanatban szintén egy uj benső, mély érzéstől volt 
áthatva, alig birta megállni, hogy fiiát keblére ne ölelje ; 
de szégyen érzet legyőzte az auyjának fellángolt érzel-
mét és báróné uralkodott magán. Es kérdé magában 
hogy vájjon fogadott apja elmondta-e az ifjúnak, amit 
neki elmondott és hogy tudja-e ez az ember, hogy 
most saját anyja kezét csókolja ? 

Báró Réceynének nem kevésbbé kinos volt a hely-
zete, mint az ifjúnak ; de ez az ügyvédnél csak pillanato-
kig tartott, csak addig, mig elbocsátá anyja kezét és 
Ida telé fordult, ki szintén ott volt, angyali mosolylyal 
és örömmel arcán. 

Fekete Ferenc a szép lány előtt elfedte szárma-
zását, nem gondolt többé erre, csak egyre gon-
dolt, csak azt érzé, hogy azt a nőt sze-eti, imádja. 
O h és mily véghetetlen kéjjel, gyönyörrel tölté el keb-
lét e gondolat. S a véghetetlen boldogság érzete ki 
is tört az ifjúból, midőn meg fogá a baronesznek felé 
nyújtott kicsi, puha meleg kezecskéjét ; Oh mily bol-
dog vagyok , hogy Önt ismét látom ! 

Én is susoga a lyány ; de ezt nem halotta 
senki, csak az iiju. 

(Folyt , köv. ) 

lélekkel szaporodást igazolhatják az anyakönyvek. 
Mi ennek az oka ? A közterhek szaporodása; az élet 
nehéz volta ? A z erkölcsök lazulása; Vagy egyik sem ? 
vagy mind a három? Megemlítjük az alapítványokat 
és jótékonycélu adakozásokat is, mik a mult évben 
létettek, s a következő kevés sorokban előadhatók. B. 
Maasburg Sándor a szegényeknek 2 frt, Jován Deme-
ter a kórházi szegények részére 50 frt, Frigyea Jozefa 
Ozv . Kiss Nihályné a kórházi szegények részére 50 frt, 
felső Mecs Balogh Sándor ez uj templom alapra 50 frt, 
Papp László ugyanerre 10 frt, öreg Sárközi János 
ugyanerre 5 frt, Horváth Ferenc a szegények részére 
8 frt, Keresztúri Mihály az egyháznak 18 frt, szen-
tesi takarékpénztár a szegények részére 7 frt 64 kr. 
szentes-vidéki takarékpénztár ugyanerre 5 frt, 49 kr 
A szentesi rom. cath. egyház községben született 5 1 5 , 
a meghalt 3 1 8 ; egybekelt 147 pár. A görögkelet egy-
házközségben született 10, és pedig H finemű és 2 leány 
1 törvénytelen: meghalt 13 és pedig 8 fi 5 nő ; egy-
bekelt 8 pár. A z evangélikus, egyházközségben szüle-
tett 10 és pedig 4 finemű, 6 leány ; meghalt 15 és 
pedig 9 finemű, 6 nő ; egybekelt 2 pár. 

— A d a l e g y l e t Dec . 30-án megtartott dalestélye 
minden tekintetben kitűnően sikerült. A szép számban 
megjelent díszes közönség nem volt fukar a tetszés 
nyilvánításokban; melyeket a közreműködők teljes 
mértékben megérdemeltek. A műsor első számát Moso-
nyi hires szerzeménye, a „Szentelt hantok" képezte; 
melyet a dalegylet fuvó hangszerek kíséretében adott 
elő. A nélkül, hogy hízelegni akarnánk, constatáljuk, 
miként a közönséget az előadásnak ezen szokatlan 
neme kellemesen lepte meg, a kivitel praecisiója pedig 
egész lelkesedésre ragadta; csak azt sajnáltuk, hogy 
némely helyen a trombita harsogás végkép elnyomta 
a dalárda énekét ; de e fölött nem csodálkozhatunk, 
mivel annyi fuvóhangszerrel szemben legalább négyszer 
akkora számú énekkarra volua szükség. A zenekedve-
lők egylete által előadott, s Joó Lároly ur szerzemé-
nyét képezü „Szentesi emlék" valamint a „török induló" 
zalóságos tapsvihart idézett elő ; s a közönség azokat 
— a fáradt működők minden vonakodása dacára is — 
ismételtette. A z estély fénypontját azonban — műél-
vezet tekintetéből — Mosonyi „Szellem Világ"-ának 
előadása képezte, melyet a dalegylet oly gyönyörű 
szabatossággal és megkapó bensőséggel énekelt, hogy 
még azok is méltán meg voltak lepve, a kik a dalárda 
képességét és a művezetés kiváló szakavatottságát tel-
jesen ismerni vélték. Altalános érdeklődés tárgyát ké-
pezte még Hotier Antal ur felolvasása, melyet a tőle 
megszokott humor fűszerezett. A felolvasás tárgyát egy 
két szóval meghatározni bajos vo lna; legtalálóbban 
csevegésnek nevezhetnők azt ; mert könnyed játszi mo-
dorban megérintette társadalmi és közéletünk számos 
epizódját, a nélkül, hogy valamibe tüzetesen belemé-

Ilved és egy pillanatra is nélkülözte volna a kedélyes-
sége t ; mely helyenként aztán a satyra csipősségét 
igyekezett magára ölteni. A bevezetésben elmondotta, 
hogy miként jutott a felolvasó asztalhoz s e közben 

: alkalmat vett magának egy ismeretlen felolvasó candi-
j dátus és a „Szentes és V idéke" rovására egy pár tré-
j fás ötletet sziporkáztatni. Majd átcsapott a kritikusokra, 
; s kíméletlen malitiával megcsipkedte a „Szentes és 
j V .déké" -nek a „Borszemjaukó" csodabogarai között 
l halhatatlanná tett színikritikusát. Ezután siralmas ref-

lexiókba esett a házasélet némely kellemei fö lött ; s 
egy ügyes fordulattal elkezdé rajzolni a helybeli ka-
szinói életet s annak némely ismert alakjára vonatkozó 
humoros megjegyzésével általános derültséget idézett 
elő. Befejezésül egy merész fordulattal áttért a közé-
leti dolgokra, s városunk irányadó tényezőit iparkodott 
megmosdatni. Őszintén megvallva, a felolvasás ezen 
részét már szívesen elengentük volna, és pedig nem-
csak azért, mivel azt szembetűnően tendentióznsnak, 
igazságtalannak találtuk, — hanem azért is, mivel ko-
moly és beható gondolkozást igénylő közéleti kérdése-
ket egy humoros irányú elmefuttatás keretébe felölelni 
nem tartjuk opportuuusnak. Egyébbiránt — az igazság 
érdekében — e? kell ismernüuk, hogy a felolvasás 
még ezen — általunk kifogásolt részében is azon ki-
váló ügyességet, routiut és megbecsülhetlen kedélyes-
ségét tükrözte vissza, mely Hoffer urnák irigylésre 
méltó specialitását képezi. 

— ICO frtos alapítványt tett legközelebb i§u 
Zsoldos Ferencz ur a szentesi iparos ifjak képző és 
segélvző egylete javára oly czólból, hogy ezen összeg 
kétfelé osztva két jóravaló egyleti önálló tagnak, még 
pedig iparosnak adssssék (j% kai kellő biztosíték 
vagy kezesség mellet egy évre kölcsön a kamatok pe-
dig egy példás magaviselet, szorgalmas rendes egyleti 
tagnak vagyis iparossegédnek adassanak jutalmul éven-
kint az év végével. Ezen nemes tett nem szorul di 
cséretre. 

— Megyei képviselő választás. A I l ik tizedben, 
Babos Sándornak választott képviselői minőségétől tör-
tént visszalépése folytán, mult év dec. 30-án Pólya F e 
renc, a 48 as kör elnökével szemben D ö m e József 
városi pénztárnok lett megválasztva és pedig ugy, 
hogy mindkét jelölt 16—16 szavazatot kapott és a 
sors hnzás D ö m e József részére döntötte el a válasz-
tás győzelmét. Valóban szégyen teljes állapot a 48-as 
pártra nézve, hogy ott, hol a pártnak a zöme van, meg 

nem birja választani saját elnökét és szomorú je len-
sége a valasztások bizalmi érzületének, ha a köz Meg-
tiszteltetés mérlegén egy Pólya Fereue csak annyira 
becsültetik, mint, Döme Józse f . Szomorú ! 

— A ref. egyház fögondnoka, presbyterei és egy-
házközségi képviselőinek váiasztása iránt a korteske-
dés minden irányban megindult. Soós Antal házánál 
mult év utolsó estélyén tartott értekezleten dr. Csató 
Zsigmond elknökösködése és Udvardi szószólása mel-
let mintegy 25 választóból álló többség Kristó Nagy 
Istvánt kiáltá ki főgondnok jelöltnek. — Másnap a 
Kovács János féle iskolához Sima Ferenc által össze 
hitt Tóth János ügyvéd által vezetett gyűlésen egy 
népe s értekezlet nagy többsége, Balogh János 
polgármester személyében állapodot meg. Érdekes je-
lensége ezen választási mozgalomnak, h o g y : Balogh 
János polgármesterrel szemben, Kristó Nagy István 
főgondnok jelöltségét Udvardi és D ö m e József erőlte-
tik. — Ez a két ember, kik ellen Szentesváros képvi-
selőtestütének jó hírneve, becsülete érdekében a vá-
rosi közgyűlés bűnvádi feljelentést tett. És véghehe-
tetlen hanyatlására mutat közerkölcsi állapotainknak 
hogy : a Kistó Nagy István, ki azt mondá Udvardira 
hogy : nem méltó vele egy széket ülni, most szorongatják 
egymás kezét. A gazda osztály önérzetesebb, fölül 
emelkedni biró része undorral fordul el ezen látvány-
tól. — Tévedazonban nagyon, téved Kriétó Nagy Ist-
ván ha azt hiszi, hogy Udvardi és D ö m e fogják részére 
kikorteskodni a főgondnoki méltóságot! mert a szentesi 
ref. nagy és fényes egyház választói nem fognak 
bűnvádi feljelentés alatt áUá emberek szava után 
menni. 

— T ö b b e n azon kérdést intézték lapunkhoz, 
hogy városunk képviselő testületének azon határozata 
alapján, melyszerint Udvardi Sándor és D ö m e József 
ellen bűnvádi feljelentés megtétele rendeltetett el 
vajon a feljelentés beadatott-e már a törvényszék i.ez^ 
—- Ezen tudakozódásra értesítjük a „többeku -et , hogy 
a bűnvádi feljelentés már hetekkel ezelőtt beadott a 
szegedi törvényszékhez. 

— Szilveszter estélyót a kaszinóban mintegy 40 
tagból álló diszes társaság kedélyei banquettel ünne-
pelte meg. A vidám társaság Budai bátyánk páratlan 
cimbalom játéka mellett egész uj év reggeléig maradt 
együtt, s egy szép és j ó mulatság emlékét vitte ma-
gával haza. 

— A 4 8 - a s n é p k ö r újév napján tartott balja, — 
melynek fele jövedelme Arany János nagy költőnk 
szobrára ajánltatott fel, — e nemes célra 26 frt 86 krt 
jövedelmezett, mely összeg a körelnöknél levő gyűjtő 
iven a magyar földhitelintézethez fog felküldetni, A z 
emiitett összegben van Czukor Oszkár ur 1 frt felűl-
fizetése, melyért az elnökség köszönetet mond. 

— A n ö e g y l e t i b a l — mely f. hó 20-án tartatik — 
tombola-játékához igen szépen gyűlnek a nyereménv-
tárgyak, s özv. Czukor Adolfné úrnőhöz már is tobb 
igen csinos, finom Ízlésre valló és értékes ajándék-
tárgy küldetett be, ezeknek közlését — térhiány miatt 
— jövő számunkban kezdjük meg, — addig is ismé-
telve felhívjuk a nemes célú adakozásra hölgy közönsé-
günket. 

— B e k ü l d e t e t t . A református főgondnok és pres-
byterek választása tárgyaban 7-én délután 2 órakor a 
jelsőpárton Fáqián Tóth Ferenc házánál értekezit t fóg 
tartatni, melyre a szentesi raf. egyház keheiébe tartozó 
választók meghívatnak. 

— C s o n g r á d o n dec. 3-án ejtették meg a városi 
képviselő testület lörvényszerint kilépett fele részének 
választását. Mint levelezőnk írja : az intelligens osztály-
ból a párt tekintet nélkül közszeretetben álló Újhe-
lyi Nándor ügyvédet kivéve egyetlen intellilgens em-
bert sem választottak meg. Bizony elég szégyenteljes 
állapot Csongrádra nézve. — Es ezen állapotnak kö-
vetkezménye most, hogy újból egy értelmetlen embert 
fognak a birói székbe ültetni. A tisztújítás nem lesz 
Csongrádon. Mint nekünk irják a hirójelölt ismét Turi 
Kis Pál es Majer István. Szomorú dolog, midőn egy: 
ezer lelket számláló közönség ügyének vezetése oly 
emberekre bizatik kiknek összes műveltségek ab-
ból áll, hogy nevöket valahogy le tudják irni. — Hát 
hogy legyen ily emberek kormányzása mellett egy vá-
rosnak tekintélye. Igazán szégyeneihetik a Csongrádiak 
magokat. 

— A békéstől apápfalváig eszközlendő ártérfej-
lesztési munkálat, mint annak idejében lapunkban ir-
tuk : Halác6y testvéreknek adatott ki holdanként 1 frt 
vállalati összegért. A közmunka közlekedési miniszté-
rium e kiadást ama napokban jóváhagyta és a munka 
ennek következtében a vállalkozók által rövid idő alatt 
meg fog kezdetni. 

— A Tisza vize Ugy lászik a tél folytán nem 
akar leapadni. 22 láb 8 hüvelykről, már leapadt 20 láb 
9 hüvelykig és most ismét áradni kezd. — Tokajnál 
naponként méterével árad, s már ezt nálunk is kezd-
jük érezni. A Tisza vizének ezen tartós magassága le-
hetetlenné teszi, hogy a most már folyton növekvő 
belviz bajokon segíteni lehessen. 

— A f . h ó 1 3 - á n tartandó tánczvigalom, melyet 
az iparos ifjúsági egylet rendez, igen érdekesnek ígér-
kezik, mivel ezen alkalommal 11 közreműködő tag 



egv rövid, de igen mulatságos műkedvelői előadást 
fog tartani. 

— A „ s z e n t e s i j ó t é k o n y n ő e g y l e t " által f. hó 
20-án rendezendő, s tombola-játékkal egybekötött zárt-
körű tánevigalomra szóló meghívók ssétktildetvén, kik 
tévedés, elveszés, vagy egyéb véletlenség-szülte okok 
miatt meghívót nem kaptak, de arra igényt tartanak, 
tisztelettel kéretnek e körülményt Aradi Kálmán, nő-
egyleti titkár urnák tudomására juttatni, hogy a j ogos 
igényeknek haladéktalanul eleget tehessen — a rende 
zötég. 

— A t y r o l o r s z á g i árvízkárosultak részére Szentes 
város hatósága területén Szentes város polgármesteri 
hivatalához a következő adomány összegek folytak b e ; 
Szentes város közönségétől 100 frt. A szentesi jóté. 
kony nőegylet tagjaitól 20 frt. Szentesi takarékpénztár-
tól 10 frt. I-ső temetkezési egylettől 2 frt. Csizmadia 
ipartársulattól 7 frt C>4 kr. IV-ik temetkezési egylettől 
5 frt. V-ik temetkezési egylettől 5 frt. Jl-ik teniétke-
zési egylettől 7 frt 10 kr. Szabó ipartársulattól 18 frt 
75 kr Ill-ik temetkezési egy léttől 5 frt 80 kr. Iparos 
gazdasági körtől 2 frt. Kiss Zsigmond úrtól 2 frt. 4<S as 
népkörtől 5 frt. Szentes vidéki takarékpénztártól .'» frt. 
Nyiri József úrtól 1 frt. Főkapitányi hivatal gyűjtése 
15 iven 37 frt 04 kr. Összesen 232 frt 23 kr. 

— Ü z l e t i é r t e s í t é s . Szentes, 1885. január 5. Két 
hő óta majdnem folytonos tartó esőzés minden forgal-
mat tökéletesen megakasztott, az üzletben különösen 
tökéletes zsibbadás állott be, azért a gabnaárakat csakis 
a helyi fogyasztási forgalom után jegyezhetjük : Buza 
elsőrendű piros mm. 8 frt 50 kr., középrendű 8 frt 
30 kr. — Kukorica köble 4 frt 50 kr, — zab 3 fn 
80 kr., — árpa 4 frt 00 kr. — Szalonna mm. 44—5*3 frt. 
Zsir literje 85 kr. Sertéshús 52 - G 8 kr, — marhahús 
4 8 — 5 9 kr. — Juhhus 44—4»V kr. — Egy pár sovány 
lúd 4 frt, kövér lúd 5 — 7 frt. — Kappan párja 1 frt 
50 kr. Tyuk párja 1 frt 20 ki\ Pulyka párja 3 frt 

50 kr. 4 frt. 4 tojás 10 kr. — 1—8 k\os sulyu kenyér 
— fehér 1 frt — barnás 70— 80 kr. 

— KIVONAT Szentesváros híresztelő könyvéből . 
Özv. Kajtár Lajosné I. t. 238. sz. házánál egy bolti helyi-
ségés két rendbeli lakás sz Györgynaptól kezdve haszon-
bérbe kiadó és több rendbeli bolti álvány van eladó. — 
Tisztelendő Balassa János ur házánál külön épü-
letben egy szoba kiadó I-eő tized 248-ik szám alatt.. — 
Az Oblatt-házban egy nagy bolt s több lakás kiadó ; 
ugyanott többféle bútorok helyszűke miatt eladók. — 
Özv . Gulyás Lászlóné kurcaparti házánál egy kényelmes 
lakás, bútorral, vagy anélkül, azonnal kiadó, értekezni le-
het a tulajdonossal Szabó Károly házánál 1.1. 215 s. a. --
Bartha János kir. aljárásbiró kurcaparti házánál két 
padolt szoba, kamra, takaréktűzhelylyel ellátott zárt 
konyha, padlás, tőzrevalós, istállóval, s az udvaron 
ugyanilyen hozzá tartozókkal ellátott két padolt szoba, 
vagyis két külön lakás, szőllős és gyümölcsös kerttel 
együtt haszonbérbe kiadó. — Schrantz Györgvnek 
többrendbeli gyepszéna, és árpaszalmája boglyákban 
20 kup kukorica szára van eladó ; tavaszi kihajlásig 
pedig fejős teheneket használatáért; valamint 25 drb 
egy vagv két éves borjukat pénzbeli dijért jó gondo-
zás kötelezettsége mellett elválal; melyek iránt Gyürky 
Lászlóné sz. Hankisz Gabriella úrnővel a Haiikisz Ká-
roly féle kurcaparti házban értekezni lehet. — Szőke 
István III. t. 3S0. sz. háznál Nagy Pálné asszony szom 
6zédságában Vecseri Lászlóné házánál 2 — 3 szoba egy 
konyha, éléskamra, tűzrcvalós és padlás szentgyörgy 
naptól több évekre haszonbérbe kiadó. —• A vásárhe-
lyi utcában Sarkadi Nagy Antal előtt Magyar Mózes 
házánál egy vagy több évre egy bolthelyiség, két szo-
ba, konyha és kipadolt kamra miuden fölötte lévő pad-
lásaival .együtt haszonbérbe kiadó, ugyanott alsó osz-
tályú épöietből három szoba, két konyha szintén haszon-
bérlte kiadandó, értekezni lehet III. t. 106 sz. házánál. — 
Nyiri Dániel házánál III. t. 133. sz. a. egy külön lak 
osztály és egy boithelyigég szentgyörgy naptól több 
évekre haszonbérbe kiadó. — Kis Sándor cipész mes-
ternek I. t. 21'J. sz. házánál egy udvarra uyiló 
bútorozott szoba haszonbérbe azonnal kiadó. 
Halász Dánielnek felső réten a Kuroa parton 11 és »/, 
részlet fölgye külön szaka>zokbau is eladó, I . t . 5 6 sz. — 

KaJpagos Sz. Lajosnak, Rác L^ szló féle lapistói tanyá-
ján több rendbeli rakotmánya van eladó. — Győri Jó -
zsef IV . t. 138 sz. háza eladó. — Fülöp János IV. t 
517. sz. háza eladó. — Özv . Szegi Mihálynénak a ve-
keri csárda italmérési j oga 4 évre haszonbérbe kiadó-
II. t. 54. sz. — Csepcsényi István II. t. 767. sz háza 
eladó. — Gibic János I. 652. sz. háza eladó. — Rác 
Jánosnak szalmája van eladó. — Solti Jánosnak tűzi 
fája van eladó. — Oron Jánosné III . t. 354. sz. háza 
eíedó.— Lakos Bálintnak a középső rakodóban törekje 
van eladó. — Nyíri Lajos háza eladó vagy haszonbérbe 
kiat!^. — Kiss József II. 527. sz. háza eladó. — La-
jos Antal II. t. 668. sz. háza eladó. — Lajos Imre 
I. t. 676. sz. háza eladó. — Csernus Lukács Ferenc-
nek kukoricza szára, árpa szálmája és pelyvája van 

i eladó. Őze János IV . tized 442. számú háza eladó. — 
| Szalay József, nyűg. tanitó háza eladó. — Özv . Bor-

bély Lajosnénak kukorica szára van eladó — T ö r ö k 
Sándor ellenőrnek IV. t. 795. sz. háza eladó. — Aradi 
Péter örökösök III. t. 449. sz. házuk eladó. — Musa 
Mihály II. t. 296. rz lakosnak saját termésű bora van 
eladó. — A kik Janicsek Józsefné fábiáni birtokán 
kukoricza alá még földet és kaszálót ki akaiják bérelni, 
jelentkezzenek Pokomándi Ferencnél. — Kutan Bá-
lintunk 4 öl tűzifája van eladó. — Mucsi Mihály 
III t. 80. sz. háza eladó. — Szilágyi Ferenc II. t. 
805. sz háza eladó. — Csúcs János I. t. 75. sz. háza 
leadó. — Dömsödi Mihály III. t. 303. sz. háza eladó. — 
Ozv. Gulyás Lászlőnénak 4 segélyegyleti részvén ve 
részletben vagy együtt kedvező feltételek mellett eladó. -— 
Dobos Istvánnak a felső rakodó kertben szalmája vau 
eladó — I). Mészáros Ferenc alkapitány házánál egy 
bútorozott szoba kiadó. — Ozv . Kutas Mihálynénak I. t. 
224. sz. alatt saját termésű bora van eladó.— Özv. Faragó 
Sándorné 1.1. 488.sz. házánál egy külön lakás azonnal ki-
adó, mely áll 2 szoba. 1 konyha, 1 kamra és padlásból. — 
Piti Pál I. t. 548. száma házánál saját termésű jóiuinő-
sétrü bera akó ja 6 frtérí eladó. — Klein Ignác III. t. 
125. sz. háznál kovács-szerszám minden hozzávaló-
val eladó. — 

Felelős szerkesztő : S i m a r t T s r e n - C . 

H I R D E T E S E K . 

Árverési hirdetmény. 
Pap Antal felperesnek 150 frt tőke, ennek 

1 8 * 0 . évi febr 22-től 6 % kamatai, 2 4 frt kr 
eddigi, 11 frt 8 0 kr jelenlegi, és m é g felme-
rülendő költségkövetelései erejéig a szentesi 
1469 . sz. t jkben 1906 . Iirj. foglalt 199 nsz. öl 
udvarterü házból alperes M o l n á r K á r o l y tulaj-
donát, képező, s 4 5 8 frt 68 krra becsült Vb r t - 8 z 

1833. januárhó 29-ik capján d. e. 9 órakor meg-
tartandó végrehajtási árverésen a legtöbbet igé 
roknek becsáron alól is eladatni fog, mire a 
venni szándékozók az előlegesen fizetendő 1 0 % 
bánatpénzzel m a g u k a t ellátva meghívatnak 

A vétel V,-ad része az árverés napjától 
1 

V3-ad 
nap, ^ - d a 2 hónap, az utolsó 1 3 - d a pedig 

három nap alatt 6 % kamataival együtt lesz 
fizetendő. 

A z árverési föltételek alulirt t.ljk. hatóság-
nál : Szentesváros, Szegvár és Mindszent köz-
ségek elöljáróságainál hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Ezen hirdetmény egy példányban a Szen-
tesi Lapban egyszer közhírré tétel eszközlése 
végett felperesi ügyvédnek kiadandó. 

K e l t Szentesen a kir járásbíróság mint 
te lekkönyvi hatóságnál 1882 . évi oct. 23 - ik 

A nagyméltóságú in. kir honvédelmi nii-
nister urnák 1**2 . évi december 3 -áu 2 4 1 7 0 . 
kz. a. kiadott rendeletével, a lovak, kocsik és 
szekereknek összeírása az lH*H-ik évre elren-
deltetvén. annak Szentes városában leendő fo-
ganatosítására, határidőül — az évi 
január hó / - ik napjától — u g y a n a z o n hó 31 ->k 
napjáig terjedő záros határidő tűzetett ki 

Ennek folytán felhivatnak Szenten város 
bel - és külterületén lévő összes ló-, ko ' s i - és 
szekér-tulajdonosok, h o g y lovaik, koexinik és 
szekereik összeiratása végett a jelzett időben, 
délelőtt és délután, mindenkor a hivatalos órák 
alatt, alólirott hivatalos helyiségében mulhat-
lauul megjelenjenek, inert a határidő eltelte 
utáni jelentkezések figyelembe vétetni nem 
lógnak, s ellenük a törvény által előirt pénz-
büntetések a legszigorúbban alkalmaztatni 
fognak. 

Szentes, 1882. december hó 24-én. 

Polgármesteri megbízásból : 

Szakái föjhály, 
j egyző . 

E i r d e i é s . 
Alulírottak van szerencsénk tudatni 

a tisztelt hölgy közönséggel, hogy a D o b -
rav Sándor kereskedő ur háziban fenállo 
nöi kabát-üzietemöen v é g l e g s végeiadást 
tenni elhatároztam magamat , ennélfogva 
a venni szándékozók figyelmébe aján-
lóin, mivel minden darab a pesti áron 
alól is megkapható. K é r v e a tisztelt ve-
vők pártfogását. 

i í o t r i i s .JtefSáswa 
és megbízottja 

X&Gfdvs tSmmx. 
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n a p j a 
E a r t b a János 

kir. aljbiró. 

:mz=M: 

" A1 ulirott, mély tisztelettel hozom tu-
1 domására a n. é hölgyközönségnek, misze-

Jrint a fésülést egy nagyobb városban meg-
t a n u l t a m . s ezáltal oly kellemes helyzet -

Í
hen vagyok , hogy a n é. hölgy közönség 
igényeinek e tekintetben — bátran 
megtelel hetek. Azon bizalmas kérelemmel 

g fordulok tehát a n é hölgyközönséghez, 
9 hogv szives pártfogasaikkal minél számo 
2 sabban szerencséltessenek 

Tisztelettel 
T a r t i ú c z l SAilUi 

™ fésülő nő. 
' Lakásom I. tized 472 . szánt 
• Tarn' .ei Mihály ács) házánál. 

H i r d e t é s . 

V a n szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adni. hogy nálam legkitűnőbb 

ó é s n j t i e g y i S o r o k 
literenként, úgyszintén akó, fél és n e g y e d 
akóval, legjutányosabb áron kaphatók. 

T o v á b b á m i u d e n n e m U p á l i n k a n a g y b a n 
és k i c í s i r iyben. v a l a m i n t saját f ö z é s ü idei 

l á f i M i 

£ N e u s t á d t i M ó r . . | 
Vásárhelyi utcában. ; • 

IMIZM W 

A szentes vm'/ki' tw;;\;eKp it/.tar igazgató- |< 
sága ét t esi ti a t. közönség i. miszerint 1. év jan. ? i 
i tői a betétek utáni kamatlábat rendes 'fel- 1 < 
mondás «',e llett 6 M „ - r a emelte feí. i 

Kelt Szentesen, .; an. 1 j I 
Az igazgatóság. 

T o m & ö f a . ^ 

Ezennel értesítem a t cz. közönséget, gjjĵ  
hogy a legújabb-féle ^ 

TOHBOLL-TABGYAK * 
megérkeztek, m e l y e k e t , a leg jutányosb , 
árakon kiszolgálok , „ _ , 

Weiaz . B e r n á t n é . 
Üzlethely iség főutcán saját házában. 

y Z M : á T l a . - c © l l l ^ 

| g y o m o r - c s e p p e b I 
" jel< > h a t á s ú g j i ' g y n z e r ^ 

a gyomor minden bánialmai ellen, ^ 
< « íoiiiiiii ulliatlan az é t - ^ 
vagy hiány < rjyorcor-ayen- <4 
gegós. m z s z a g u lehelet, 
szeiek. savanyu felbiifG-, a 
fjés. küiiica. gyomorhurut, 
öyoir.oréyés. hugykőkap-
7ÖŰÓ3. f u l s ^ o s nyálka-<Jí 
képzödós. sarraság un & 
doréf* hányás, f o fa jas (J»a i 
az a gy«>morbél ered > Jjyo-
morgorcs , sz^kszoruíat, a y1 

gyorrorn:ik luJtoi helíségc 4 
étel és ital által,giliszta, |ép A 
• smajbelegsog, aranyercs ^ 

bantalmaSr. ellen. ? 
Eqy iivrg ára használati Min*it-i*f*i' kr T 

.Knpliató Szentesen V Á K A D Y L A J O S nr T 
gyógyírertárnban, valamint az osztrák-magvai* y 
birodalom miuden nagyobb gyógyszertórában t 1 

és kereskedésében. — Központi szétküldési 
raktár nagyban és kicsinyben. 

jf S é s ÜSS. 4 

? r „ irangyalhozu eimzett gyógyszertárában — t ^ 
fc Kreinzierben, Morvaországban 

'QQQ&OQO O Q Q Q Q O O Q O Q 

H i r d e t é s . 
A kurcaparton l . t 9 szám alatt 

Búzás iános fele háznál két padolt szoba 
utcára nyitott ajtóval és tüzrevalós kam-
rával tobb évekre haszonbérbe adandó 
Értekezni lehet I í t, 1 i <záni alatt. 


