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ELŐFIZETÉSI AB: 
Egész évre • * 4 frt. 

Félévre . . , * í r t ' 

Negyed évr^> » 1 ^ 

m e o j b l e n 
m i n d e n w o m b a t o n 

E lap Kellemi részét H-
letfi közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

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

H I R D E T É S I Á R A K 
3 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél |8 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik. 

n y i l t t é r 
minden egyes sora 15 kr. 

B É Z . T E O D I J 
egy beiktatásnál 30 kr 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

Az uj mogyo. 
Csanád és Csongrádmegyéknek kikereki-

tése és Csanád megye székhelyének Makóról 
Szegedre leendő áthelyezése iránt a szegedi 
kir. biztosság által a kormányhoz benyújtott 
tervezet mind szélesebb körben hozza hullám-
zásba az érdekelt vidékek lakosainak hangu-
latát. 

A csanádmegyei 180 tagú küldöttség 
f. hó 4-én járt fön a miniszter elnöknél és 
Csanádmegye nevében tiltakozását fejezte ki a 
megyék mai állapota megbontására irányuló 
kir. biztossági tervezettel szemben. 

A miniszterelnök dr. Meskó Sándor alispán 
bessédjére a következeiképpen válaszolt: 

Mólyen tisztelt küldöttség! Mindenekelőtt 
azt kívánom megjegyezni, hivatkozással azokra, 
a miket a tisztelt szónok ur felhozott, hogy a 
kérdés akkor, igen jól emlékezem, csakugyan 
másképen állott és másképen áll ma is.Akkor 
az terveztetett, hogy Csanád megye ketté sza 
kittassék és egyik része Aradmejyéhez, a má-
sik része Csongrádmegyéhez csatol tassék. A 
helyzet akkor ez volt. A mi különben magát 
a mostani kérdést illeti, — ezt csak mellesleg 
jegysem meg. Én a tervet ma még csak terv-
nek tekintem, a melyet a legapróbb részlete-
kig tdzetesen tanulmányozni kívánok és pedig 
mind a mellette, mind az ellene felhozott ér-
deket latba vetvén és csak azután fognék és 
iogok is a magam eljárása iránt határozni. 

Én nem fogom tisztán sem Szeged érdekét 
tekinteni, ámbár nagy súlyt fektetek arra. I 
liogy egy erős központ legyen a hiányzónak ; 
azon részébeu, sein más érdekeket nem fogok ; 
tekinteni, mint csak azt, hogy az egész ma- i 
gyar állam érdekében történik-e az, a mi tör- 1 
ténik. Legyenek egyébiránt megnyugodva, j 
hogy először én is óhajtom ezen kérdést rövid ! 
idő alatt eldönteni és másodszor mielőtt hatá- ! 
roznék, kivánom, hogy ezen szellemben közre-
működésemmel a különböző nézetek képviselői 
az ő argumentumaikat pro et contra kifejez-
hessék. Es én alkalmat fogok adni, liogy 
Csanádmegyéuek előttem oly ékeseu szólott 
védője, az alispán ur mindazon érveket kifejez-
hesse, a melyek a javaslat ellen szólanak. 

Ismétlem, hogy én csakis az országos érdek 
szempontjából fogom eljárásomat megállapítani. 

En nem vagyok elfogult, de ha elfogult 
volnék, inkább annyiban vagyok az, a menyi-
ben én a létező állapotokat bolygatni nem 
szeretem. 

De mindenekelőtt ismétlem, hogy ha ar-
ról győződném meg, hogy az állam érdeke 
mást kíván, akkor máskent fognám elhatároz-
ni. Ez az a mit már ma mondhatok. 

A miniszterelnök ezen beszéde bárkit is 
meggyőzhet arról, hogy bár még nem mondta 
is ki nyiltan, hogy itt az érdekelt megyék te-
rülete a kir. biztonság tervezete szerint át fog 
alakíttatni, de beszédjének minden sorából lát-
szik, hogy a tervbe vett megye rendezés már 
befejezett szándéka a kormánynak és az rövid 
idő alatt meg is fog történni. Hogy megyénkkel 
mi fog történni, megyénk területe miképpen 
fog kikerekittetni, azt még egész bizonyossággal 
nem tudhatjuk. A tervezet szerint — mint 
értesültünk — Félegyháza is Csongrádmegyé-
hez csatoltatnék, a mint azonban a „Félegyháza44 

lapból olvassuk, a félegyháziak igen erősen 
ellene vannak annak, hogy Pestmegyétől való 
elszakkittatásuk esetén Csongrádmegyéhez csa-

tol tassanak. Es azt moudják, hogy ők szíveseb-
ben mennek a Szeged központtal alakitott 
Csanád megyébe. 

Méltán meglephet bennünket a „Félegy-
háza" lap legközelebbi számának vezércikke, 
melyben .Kunfi" aláírással valaki egész elke-
seredéssel panaszkodik Szentes ellen Csongrád 
városa érdekéből. Azt irja ugyanis az a „Kunfi-

ur. hogy nem lehet csodálkozni, ha Félegyhá-
zán nagy veszélynek tartják azou szándékot, 
hogy Félegyhása, a Szentes székhelylyel ki-
kerekítendő Csongrádmegyéhez csatoltassék. 
Mert ugy mond — efcben az uj megyében 
Félegyházának is az lenne a sorsa, a mi ma 
Csongrád városáé. Az ugyanis, hogy Szentes a 
megyei képviseletbe való túlsúlyánál fogva az 
egész megyei életet a maga előnyére használja 
fel, és Csongrád városát minden törekvésében 
gátolja. A méltatlankodásnak ezen igazán mél-
tatlan hangja nagyon is rá vall a kérdéses cikk 
írójának lakása helyére; mert a kifakadásnak 
egyik főbb argumentuma az is, hogy Szentes 
annyira lelketlen Csongrád városa iránt, hogy 
kész volt a szajol-vásárhelyi vasútra 600 ezer 
frtot megszavazni, csakhogy Csongrádnak ne 
legyen vasútja. 

Valóban, ha a megyei életben oly annyira 
kivánatos összetartozási érzete nem volna érintve 
a kérdéses közlemény által, a mily idétlen, 
éppen oly nevetségesnek tekintenénk a cson-
grádi .Kunfi* ezen méltatlankodását városunk 
ellen 

Mert hiszen a kinek egy csipetnyi esze 
van, azt már csak beláthatja, hogy midőu 
Szentes a Bzajoli vasútra 600 ezer frtot meg-
Bzavaz, ezt nem fogja Csongrád ellenni ellen-
szenvből tenni, hanem teszi; mert az a szajoli 
vasut a szentesiek meggyőződése szerint oly-
annyira hivatva van Szentes anyagi, szellemi 
felvirágozását előmozdítani, hogy ezért a város 
szívesen áldozhat 600 ezer frotot, Szentes ellen 
felhozott eme vád mindenesetre oly nevetséges, 
hogy nem is volna érdemes rá reflectálni, ha 
nem tudnánk, hogy a megyebeli községek egy-
más iránti rokonszenvét és a százados együtt 
élés által szentesített össze tartozóság kapcsát 
egyes megyei hivatalt kereső, de azt nem nyert 
emberek minden áron, szerencsétlennél szeren-
csétlenebb argumentumokkal uem átalnánk boj-
gatni éppen most, midőn megyéukben a leg-
nagyobb összetartás és legnagyobb egyetértésre 
volna szükség, hogy a tervbe vett kikerekitésscl 
szemben megyénk érdekét minden irányban 
megvédelmezhessük 

Lehetetlen szó nélkül elhallgatnunk és a 
leghatározottabban vissza nem útasitanuk Szen-
tes ellen emelt azon vádat, hogy ez képvise-
leti túlsúlyát a megyénél kizsákmányolni igye-
keznék. Mert ha vesszük, hogy a tisztujitás-
nál éppen a Szentesiek által lett felálitva, és 
mindig következetes szigorúsággal megtartva 
a méltányosság azon elve, hogy a járási tiszt-
viselők a járás által ajánlott, de mindenesetre 
megyei illetőségű egyénéből választassanak. 
A központi tisztviselőkre nézve pelig éppen 
Csongráddal történt, kölcsönős egyezkedés mel-
lett lettek az állások betöltve a nélkül, hogy 
ott Szentes részéről bárki is méltatlanul elő 
térbe tolatott volna. Itt tehát egészen jogtalan 
a panasz hogy Szentes méltánytalanságot köve-
tett volna el bármikor is, Csongrád vagy bár-
melyik községgel szenben, söt határozottan ál-
lithatjuk, hogy mind azon esetekben midőn az 
egyes apróküzségeknek védelemre volt szükségök, 

a megyei képviselő testületben mindig a szentesi 
megyei bizotsági tagok voltak az egyes közsé-
gek szószólólói. Példa erre Algyő községnek önál-
lósítása. S hogy a Szentes kiküszte a megyé-
ben, hogy a székhely no Szegedre hanem Szen-
tesre tétessék, azt hisszük, hogy a legnagyobb 
méltánytalanság volna Szeutt ezért kapzsiság-
gal vádolni, mert Szentes ugy geografia fek-
véiésénél, mint anyagi szellemi állapotánál 
fogva leginkább van hivatva Csongrádmegyé-
ben első város lenni, vezér szerepet vinni. És 
ha Szentest a megye székhelyért kifejtett küz-
delmében a többi megyebeli községek rovására 
szolgáló kapzsiság érzülete vezérelte volna, 
akkor megye képviseleti túlsúlyánál fogva ki 
birta volna vinni, hogy Szentes részéről kíván-
tató miuden áldozat nélkül hozassék ide a megye 
székhelye, de Szentes ezt nem tette, hanem a 
megyeháza építése következtében 30,000 frtot 
haladó áldozatot hozott meg Vagy talán azért 
illeti „Kunti* ur részéről Szentest a kapzsiság 
vádja, mert Csongrádmegye a megyének leg-
első m(í útját Szentesnek éptiteti. Hiszen ha 
vesszük a megyében a közlekedési érdekeket, 
akkor az csak senki előtt sem szenvedhet két-
séget, hogy itt Szentes mint legnagyobb ke-
reskedelmi forgalommal biró város, legelső sor-
ban van érdekelve s ebből kifolyólag kell, 
hogy a megye a legelső m(í utat oda épitse, 
ahol a közlekedési érdek ezt legélénkebben 
sürgeti és ha vesszük, hogy Szentes évenként 
mily összeggel járul a megyei közmunka vált-
sági pénztárhoz, akkor határozoitan állithatjuk, 
hogy Csongrádmegye még ezen mííut építéssel 
sem tett Szentes közlekedése érdekében annyit, 
mennyit a küzmunka váltsági pénztárhoz hozzá 
járulása arányában jogosan elvárhatua. De ha 
valami, éppen ez a műút építése igazolja leg-
jobban és legfényesebben, hogy Szentes a maga 
túlsúlyát nem érvényesiti a megyebeli többi 
községek rovására, mert a kik ezen útépítésnek 
történetét ismerik, tudják, hogy a minisztérium-
nál ezen útnak kiépítése oly határozott erély-
lyel követeltetett a megyétől, hogy azt, ha 
Szentes hozzá nem járult volna is, előbb utóbb 
ki kellett volna a megyének a megyei házi 
pénztár terhére épitetni. Mégis Szentes, hogy a 
megyét előmozdítsa, a mtíut épités megkezdé-
sének nagyszabású feladatában közel 25 ezer 
frttal járult ezen ut épités költségeihez. 

Ezek mind art igazolják fényesen, hogy 
a midőn Szentes magának igényli a megyébeu 
az elsőséget, ugyan akkor az áldozat készség 
egész mértékével jár elől bebizonyítására annak, 
hogy Szentes nem kiván a megye karjain emel-
kedni. Kár tehát a csongrádi „Kunfi" urnák 
más vármegye területén agitálni és egészen 
jogtalannl hangoztatni a méltatlankodást Szen-
tes ellen, mert bár azt mindnyájan tudjuk, hogy 
Csongrádmegye óriási költséggel Csongrád vá-
rosának országút címén egy egész védvonalat 
tart fen és erre a megyei házi pénztár éven-
ként sokkal nagyobb összeget költ, mint a 
mennyivel a megyei házi pénztárhoz Csongrád 
város lakossága járul ;de Szentesen senkinek nem 
jut eszébe e miatt felszólalni, mert Szentes a 
megye védelme alatt minden megyebeli község 
sorsának javítására igyekszik hatni és a megye 
kebelébe tartozó községek iránt mindenben a 
legerősebb összetartozás érzése vezérli. 

Mi egyébiránt a reeriminatió terére lépni 
nem kívánunk, de a r Félegy házau lapban 
fKun<i" aláírással méltatlankodó csongrádi 
szomszédunk vádjait határozottan visszautasítjuk. 



És azt mondjuk, hogy nem Szentes; hanem azok 
rontják a megyében a községek között az egy-
más iránti szeretetet, békét és egyetértést, kik 
ma, midőn megyénkben a legnagyobb egyet-
értés és összetartásra volna szükség, nem átal-
lauak idegen megye területén izgatni Szentes 
és Csongrádmegye ellen. 

A szentesi takarékpénztár köz-
gyűléséből. 

A szentesi takarékpénztár évi rendes közgyűlését 
f. hó 6-án tartotta meg, a részvényesek nein nagy, de 
alapszabály szerint határozatképes száina mellett. 

A közgyűlés — annak dacára, hogy az igazgató 
ság megtámadtatott azért, mert nem őszinte jelentésé-
ben, midőn a forgalom fokozatos emelkedéséről, minden 
egyes üzletág haladó irányáról beszél, holott épen a 
jelentés kapcsában számokkal kittintet két előző év 
közötti összehasonlító eredmény s bemutatott zárszá-
madás egészen ellenkezőt, vagyis hanyatlást igazol — 
elég higgadtan folyt le. Mi ugy a vitatkozók szorosan 
a tárgyilagosság keretében maradásának mint az elnök 
ismert tapintatos vezetésének tulajdonitható. 

Ezek után az igazgaztósági jelentés, a mennyiben 
az, az ellen felszóllalók magok is kijelentették, hogy 
roszalásuk célja egyszerű figyelmeztetés kivánt lenni a 
jövőbeni őszinteség megtartására — tudomásul vétetett; 
a zárszámadás mely 13088 frt, 37 kr. nyereményt tün-
tet ki, a mely összegből a nyugdíj alaphoz 1308. frt. 
84. kr. az igazgatóság, felügyelő bizottság és tisztvi-
selőknek 2617 frt, 67 kr, osztáléknak 9000 frt. — jó-
tékony célokra 111. frt. 56. kr, javasoltatik felosz-
tatni egyhangúlag elfogadtatott a felmentvény ugy az 
igazgatóság mint felügyelőinzottság és tisztviselőségnek 
megszavaztatott. 

Általános lelkesültség mellett fogadtatott el elnök-
nek azon igazán megható nemes hazafiúi érzéssel tett 
indítványa, melyszerint a rendelkezési államányként 
kitüutetett 50. frt csángó magyar testvéreinknek haza-
telepitésökben segélyezésökre szavaztassék meg. 

Az igazgatósági indítványok közt első helyen 
Széli Sándor pénztárnok jelenlegi 1000. frt fizetésének 
100. frtal felemelése javasoltatott. A közgyűlés, az 
igazgatósági javaslattal szembún tett indítvány folytán, 
200 frtal emelte fel nevezett pénztárnok fizetését és 
pedig egyhangúlag. 

A váltó kiállítói állás — hosszabb vita után — 
megszüntettett, s jövőben a váltók kiállítása a kezelő 
tisztségre bízatott. 

Ezek voltak a közgyűlés több tárgyai 
Részünkről esak anynyit jegyzünk meg a köz-

gyűlésen tapasztaltak és hallottak után, hogy sokan 
vannak kik a „szentes vidéki takarékpénztár" előnyét 
a „szentesi takarékpénztár" hátrányára hangoztatják. 
Nem helyes. Mindkettő a mi pénzintézetilak, mind-
kettőnek mi vagyunk a részvényesei; és egyáltalán 
nem lehet okunk az elégedetlenségre, midőn 6' frt oszta-
lékot nyerünk, mert ez 12«Vo tólinak felel meg, mit a 
magán hitelezéseknél uzsorának szoktauk nevezni. De 
ha még is egy városban, egy közönség bizalmán épült 
s erősbödött, hason üzlet ágakkal biró két pénzintézet 
között az üzlet forgalom a fiatalabb és kisebb alap-
tőkével rendelkezőnél emekedik,s igy ez nyújt na-
gyobb osztalékot, az öregebb s nagyobb alaptőkével 
rendelkezőnél pedig egyidő óta hanyatlás mutatkozik, 
ott a rendszerben kell a hiSának lenni. Ezt keressük 
s ha megtaláltuk, igyekezzünk megszüntetni, saját 
érdekünk. 

Világ folyása. 
Az úgynevezett anarchisták, vagyis a fel-

forgató párt tagjai most ismét magukra vonták 
a kormányok figyelmét; s az európai sajtó 
napok óta élénken foglalkozik velők 

Az ,Ir legyőzhetetlenek" cimü gyilkos 
liga vezetőit heteken át mindenfelé erélyesen 
nyomosták; és sikerült is azon veszélyes össze-
esküvés egyik szervezőjét és vezértagját Walseh 
János saemélyében Havreban elfogni. Ezen el-
fogatás előzményeiről és részleteiről a követke-
zőket olvastuk: 

Wahch János Havreba utazása előtt Roch-
daleban töltött néhány napot, s podgyászának 
hátra hagyásával utazott Iíavreba. A rochdalei 
vendéglőben már magára vonta egy titkos 
rendőr figyelmét és gyanúját; a ki aztán — 
alig hogy a gyanús személy elutazott — a 
hátrahagyott podgyászt szoros kutatás alá vette, 
s abban egy terjedelmes és nagyfontosságú le-
velezést talált, melyet Walseh az ir gyilkos 
liga ügyében folytatott. Megtalálta továbbá az 
ir titkos szövetség szervezeti szabályait is. Ki-
tűnik ezekből, hogy az összeesküvés tagjairól 
egy rendes főkönyv vezettetik, mely Ameriká-
ban van, 8 melyben minden egyes tag külön 
számmal van megjelölve. A főnök „numero 
egyu-nek neveztetik, s ugy következik aztán 
rang szerinti sorrendben a többi összeesküvő. 
Az eddigi nyomozásokból az derül ki, hogy az 
elfogott Walseh János volt a „numero kettő," 
tehát a gyilkos liga másod-főnöke és aligazga-
tója; e körülménynél fogva az elfogatás Angliá-
ban általános örömet szült; a mit még fokozott 
azon későbbi bir, hogy a fogolynál megtalál-
ták a hírneves .numero egyu hiteles arcképét 
is; s e szerint annak elfogatását is bizton re-
ménylik. Az ir vezérek közül elfogták még 
Párisban Byrnét, az ir liga titkárát, és 
Amerikában Scheridánt; s az angol kormány 
most ezeknek kiszolgáltatását sürgeti az illető 
államok kormányainál. Egy tekintélyes angol 
jogtudós véleménye szerint azonban a Francia-
országgal és Amerikával fentálló szerződések 
szerint csupán a közönséges bűntettesek kiszol-
gáltatását lehet igényelni, ellenben a politika-
bűnösöket nem, habár azok politikai célokbói 
gyilkosságokat követnek is el. E kedvező köl 
rülmény vigasztalásul szolgál a vezérei össze-
fogdosása miatt megrettent összeesküvőknek; 
de a kormányok között ínég keserű viszályokra 
szolgáltathat alkalmat 

Oroszországból ismét knmolv és fenyegető 
hireket közölnek a lapok a nihilisták mozgal-
maira vonatkozólag. Hónapokon át alig adtak 
magukról életjelt ama veszedelmes összeeskü-
vők ; már sokan azt hitték, s különösen a muszka 
kormány és a cári család azon reménynyel ke-
csegtették magnkat, hogy a nihilizmus el van 
fojtva, a vaskozíí rendszabályok által össze van 
tiporva; s ime kiderült, hogy a tapasztalt nyu-
galom nem a kimerültség és csüggetegség bá-
gyadt nyugalma, hanem csak az a szélcsend 
volt, mely a nagy viharokat szokta megelőzni. 
A nihilisták nincsenek kiirtva, csak várakoztak, 
hogy a koronázási mozgalmak alkalmából annál 
rémesebb módon bizonyítsák be létezésüket. A 
rendőrség nyomára jött egy tervben lévő me-
rényletnek, melynek áldozatául a cár volt ki-
szemelve, s melynek még a koronásás előtt 
Szentpéterváron kel ett. volna végbe mennie. 

Dó magára a koronázási ünnepélyre is előké-
születeket tettek a nihilisták; sez a tudat rend-
kívül lehangolta a koronázást rendező bizott-
ságot, megfélemlité a cári udvart, és aggoda-
lomba ejté a közönséget Maga az orosz bel-
ügyminiszter, Tolstoj gróf halálos rettegésben 
él, rendőrök által őrizteti magát, mert neszét 
vette, hogy a nihilisták életére törnek. A nihi-
lista végrehajtó bizottság egy kiáltványt inté-
zett a néphez, melyben a cári kormánynak 
üzent élethalálharcról beszélve, azt mondja, 
hogy „egy kutyát már a másvil8gra küldtünk, 
ugy járnak a többi zsarnokok és a nép többi 
kinzói is." Aztán ajánlja a kiáltvány a nihilis-
ták által használt eszközöket, és pedig ugy, 
hogy: „a legkegyetlenebb rendszabályok már 
a legközelebbi koronázási ünnepélyek alatt fo-
ganatositandók." Ezen kiáltváuyból különösen 
a koronázási székhelyen Moszkvában találnak 
az utcákon szétszórva és a falakra ragasztva 
nagyon sok példányt; annak teljesítőit szigo-
rúan nyomozzák, számtalan házkutatást is tar-
tottak már, de mind ez ideig eredmény nélkül. 
Varsóban pedig a „lengyel munkások bizott-
sága- által aláirt falragaszokat koboztak el, 
melyben arra hivják a népet és különösen a 
munkás osztályt, hogy a legközelebb kitörendő 
forradalomra tartsa készen magát. 

A cár ijedtében állitólag elrendelte, hogy 
a koronázáskor minden oly alkalmat gondosan 
kerülni kell, mely a nép kedélyét izgatottságba 
hozhatná; e végből enni bőven kell ugyan a 
népnek adni, de az étkek mellé csak sert sza-
bad kiszolgáltatni, erősebb fajta szeszes italokat 
nem. Mintha bizony a forradalmakat csak pá-
linkával lehetne előidézui és serrel távol tartani! 

Leszámítva az anarchisták ezen mozgal-
mait a világ események most nagyon csende-
sen folynak. A francia kormány már kiállotta 
tüzpróbát, egy parlamenti ülésen felvetette a 
bizalmi kérdést, s a képviselők nagy többsége 
mellette nyilatkozott. Angliában a dunai kon-
ferencia befajte üléseit; a Duna torkolatának 
Kiliaág névalatt ismeretes legfontosabb részére 
nézve azt határozta, hogy a balpart Oroszor-
szágot, a jobb part pedig Romániát uralja ; az 
alső Duna többi részére nézve pedig egy aa 
érdekelt államokból alakult vegyes bizottság 
rendelkezzék a hajózási Ügyekben. 

Országgyűlésünk az ugynevzett „középta-
nodai törvényjavaslat* tárgyalásába kezdett. 
A vita előreláthatólag viharos lesz; mert a 
törvényjavaslat a felekezetek önkormányzati 
jogaiba oly kíméletlenül belemarkol, hogy azt 

j — különösen a protestánsok el nem tűrhetik. 
Azért e nagy horderejű kérdés taglalására 
még mi is vissza térünk 

Meghívás. 
A szentesi segélyegyletnek f. évi mártius 

hó 28-án d. e. 9 órakor Szentes város közgyű-
lési termében tartandó évi rendes közgyűlésére 
a t részvényeseket van szerencsém megliivni. 

Tárgysorozat. 
1. Igazgatói jelentés. 
2. Zármérleg bemutatása. 
3. Költség előirányzat 
4 Ügyészi jelsntés-
5 A 9/10 cimü kölcsön meghatározása. 
6. Személyi hitelű kölcsönök megálla-

pítása. 

T i z e n h é t l y é u n y e ^ y l i á ^ s n á i l . 
— B e A ' / á l y , — 

Itta; S. F. 

Nemzetes Csapó Sándor ur 400 frt évi fizetésse 
díjazott városi irnok volt. Nagyon fájt neki, hogy már 
12 év óta szolgálta a becsületes várost; de nem birt 
som a kinevezés idejében, sem az alkotmányos válasz-
tás mellett előrehaladni; pedig nem is volt nagy vágya; 
mert nem akart ő sem polgamester, mégcsak tanács-
nok sem lennni ; mindössze az iktatóságra vágyott és 
néha egy boldog j övő képenként állt gondolatában a 
városi levéltárnokság, melynek ugy hitte, hogy szintén 
képes volna megfelelni. 

De nemzetes Csapó Sándor ur nem volt az az 
ember, ki a kinevezés idején hízelegni birt volna fö-
lébb valóinak, s azután nem szeretett köszönui a kép-
viselőknek, soha nem kért meg senkit sem, hogy őt 
hosbzu szolgálata méltatásául válasszák már meg levél-
tárnoknnk vagy legalább iktatónak, s igy azután 6 
soha nem birt előhaladni; sőt 20 évi szolgálata után 
midőn ismét választásra került a srv, még Írnoknak 
sem választották volna meg, ha a mellette korteskedő 
képviselők fői nem hozzák érdekében, hogy Csapó 
Sándor ur helyét nem egy könnyű lesz pótolni; mert 
olyan hangú eaiber egy sincs a városházánál, ü a őt 

nem választják be, hát ki fogja a közhireszteléscket 
Csapó Sásdor úrtól már megszokott hatalmas hangon 
kipublikálni vasárnap déletötönként. 

Micsoda hang az ? Még aki 500 lépésre áll is a 
templom melletti kőtől, melyen Csapó Sándor ur ki 
szokta hirdetni a köztudomásra hozni valókat; az is 
tisztán hallhat mindent. Öregebb emberek mindig kész-
séggel bizonyították, hogy amint ők vissza birnak emlé-
kezni vagy 60 esztendőre, olyan értelmes hang kiadású 
publikátora soha nem volt Csatorda városának, mint 
nemzetes Csapó Sándor ur. — Ezt az érdemét senki 
nein vonhatta kétségbe, s eaért azután njból megválasz-
tották irnokuak. De csak hatalmas hangjáért, s nem 
azért! mert 20 évig becsületesen és kifogástalanul szol-
gálta a várost. Fájt ez Csápó Sándor urnák nagyon ; 
sokszor panaszkodott miatta. A melőztetés azonban 
ha fájt is neki ; de mégsem keserité el annyira életéi 
mint az az iuteu verése, amilyen szerencsétlenség talán 
világ kezdetétől világ végéig sem ér senkit, hogy 12 
élő lyány gyermeke legyen. 

Tizenkét lyány ! 
Es mind élő, egészséges, egy sem akar belőle 

meghalni. Borzasztó szerencsétlenség ! 
Már mikor a második megszületett; azt mondta 

Csapó Sándor ur, hogy agyon lövi magát, ha még egy 
lyánya lesz. Es ezen fenyegetőzésével annál sűrűbben 
állt elő, minél inkább szaporodtak a lyányok a háznál. 

Szegény Csapó Sándor azonban bevárta mind a 
tizenkétlyány megszületését, anélkül, hogy megölte 
volna magát véghetelen elkeseredésében. 

Annyi roradenasetre tény, hogy Csapó Sándor úr-
ral történt volna valami borzasztó dolog, ha a felesé-
gét nagyon nem szereti; de mikor a legjobban el 
volt is keseredve e nagy isten verés miatt — mint ö 
szokta volt mondani — mindig az jutott esaébe, hogy: 
ha ő megölné magát, szegény j ó felesége mit fog csi-
nálni kenyér kereső nélkül azzaj a tenger lyánynyal 
Hiszen nem tehe.* mást, minthogy a kútba ugorjék ; 
de akkor meg mi történik az ő gyoninekeivel, k iket 
— bármint fájt is neki, hogy őt ugy megverte az 
isten velők — még is nagyon zueretett. 

D e hiszen szerethette is azokat; mert egyik szebb 
és j o b b volt a másiknál. Erzsike volt a legöregebb, 
már 16 éves volt és bár abban az időben a csatordai 
lyányok híresek voltak a szépHégökről; de olyan szép 
nein volt egy se köztük, mint Caapó Erzsike. De hát 
hiába akár milyen szépek és akár milyen jok is voitak 
azok a szegény lyányok, esak 12 darab kenyeret kel-
lett azoknak minden reggel, minden délben és minden 
este levágni. Es azután 12 szoknyát, 12 pár cipőt ké-
szíttetni, hogy felöltöztethesse őket. No hát ez csak-
ugyai borzasztóság! Es mind ezt évi 400 frt fizetésből 
megtenni Csaknem hihetetlen. És az pedig ugy vo l t 
És éppen azért kelt, feküdt teljes lelki keserűséggel 
Nemzetes Csapó Sándor ur. És mikor már megesett 
rajta, hogy a tizenkettedik lyány is megszületett hát 
most már vagy ezredikszer vágott a homlokára és el-
mondta, hogy megölöm magam, ezt már nem birom 
kiállni.! 

(Folyt, köv.) 



7. Leltár bemutatása. 
8. Indítványok. 
9. 1 igazgató, 1 aligazgató, 1 titkár, 18 

igazgató tanácsos és 7 felügyelő bizottsági tag 
megválasztása 

Szentes 1883 Martius 1-én 
Kis* Zsigmond, 

t igazgató. 

Meghívás. 
A .Szentesi dalegylet" f. 1883 évi február 

4-én tartott évi rendes közgyűlésen a .Szentesi 
zenekedvelők egyletéivel leendő egyesülését 
batározatilag kimondván, az egyesülés követ-
keztében szükségessé vált az alapszabályok 
módosítása, — mi végből az egylet t. tagjai 
tisztelettel felhívatnak, hogy f. hó 18-ik nap-
jának d. e 11 órájára — az egylet tanhelyi-
gégébe — ezennel kitűzött rendkívüli közgyű-
lésen megjelenni szíveskedjenek. 

T á r g y : 
1. Alapszabályok módósitása. 
2. Választmány kiegészítése 
3. Indítványok. 
Szentes, 1883. mártius 8. 

Az elnökség. 

Nyilvános köszönet. 
A Szentes vidéki takarékpénztárnak, a helybeli 

izraelita nőegylet részére megyszavazott 5 frtayi eoiveo 
adományáért nevezett egylet nevében ezennel nyilvános 
köszönetet mondok. 

Szentesen, 1#83. március 8. 
Pollák Sándorné 

nöegyl. elnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
— S z e m é l y i h i r . Horváth Gyula kormánybiztos 

f. hó 9 én városuukba érkezett, s mint örömmel érte-
sültünk legközelebb családja is le fog jönni körünkbe. 

— TÖrs Kálmán városunk közszeretetben álló 
képvislöje. a 4#-as népkörböl számos aláírással hozzá 
intézett részvétnyilvánitásra, egy igen megható s me-
leg hangú választ küldött a kör elnökéhez, melyet az 
elnök a holnap d. u. 5 orakor tartandó fölolvasás al-
kalmával fog a tagoknak tudomására hozni. Egyidejű-
leg fölemlítjük, hogy a körben holnap d. u. Pap Lajos 
fiatal tanító fog fölolvasást tartani. 

— fiycrön a z á r v i z által okozott kár 133,803 frt 
20 krra beesültetett.^E kárt 1397 frt kivitélével mind az 
uj város szenvedte. Legtöbb kár, van az uj soron. A 
főzélt már megszüntették, s az Ínségetek ezentúl ke-
nyeret kapnak. A vörös kereszt egylet most osztá ki 
a hozzá begvült 7 ezer frtot. 

— Fsklyá? menetet rendezett f. hó 4 én Szabad 
kán a városi polgármester Mnkits Jánosnak a lakos-
ság. Az üdvözlő beszédet Németh Mátyás mondta, 
melyben őt a lakosság na£y bizalmáról éa szereteté-
ről biztosította és kérte, hogy az állását tartsa meg. 
Végre babér koszorút nyújtott át a polgármesternek, 
ki meghatottan köszönte meg e kitüntetést. 

— I z g a l m a s t e m e t é s történt Visz községben a 
napokban. Ugyanis, Kálmán János nevű polgárt te-
mettek, midőn a tisztelendő ur elmondta a gyász be-
sz /det , a koporsó a Szent Mihály lovára helyeztetett, 
mit 4 markos ember vett vállára és megindult 
a menet a temető felé. Alig azonban, hogy a 
halottas házat elhagyták, a Szent Mihály lova — mert 
már vagy 100 éves — ketté tört, a koporsó lezuhant, 
a boldogult halott pedig belőle kiesett. H o g y a halót 
kiesett, annakaz volt az oka, hogv a koporsó rossaul volt 
beszegezve. A négy ember, ki a koporsót vitte vállán 
ugy megrémült, hogy,elfutott mindegyik saját kázához, 
ekkor nagy zaj támadt a faluban, a papnak csak 
nagv nehezen lehetett a rendet helvre állítani. A ha-
lottat ezútán visszatették a koporsóba és most már 
kétszer annyi szeggel — mint a mennyivel e lőbb volt 
les/.egezve — jól leszegezték, kocsira téve, kiszállítót 
ták a temetőbe, hogy az elhunyt meglelje az örökös 
nyugalmat. 

— E g y z s u g o r i , ki a miatti bánatában, hogy e 
hó elején egy lakója 5 frt házbér kátralékkal megszö-
kött, Vácon folyó hó 5 én főbe lőtte magát. Ez pedig 
a dúsgazdag Hamerlik N. volt. Nejével igen nagy 
nélkülözések közt élt, jóllehet rengeteg pénztárai tömve 
voltak bankóval. Készpénze volt 250,000 frtja, ezt 
sem merte a takarék pénztárba, mert mindig attól félt 
hogy a takarékpénztár megbukik. Mit ért, csak itt 
hagyta. 

— N a g y tÜZ volt f. ho 3 án dél előtt a város 
tégla gyáránál. Ugyanis egy nagy kazal feneke, mely-
ben mintegy 30 kocsi szalma lehetett, a lángok marta, 
éka lett. — Vasárnap délelőtt 9 órakor pedig a kísér 
aljon Bárányi József házánál egy mellék épület teteje 
légett le, dacára a nagy szélnek, mely ekkor dühön 
g«»it, a gyors segély következtében, a {leégett épület 
mellett levő ház megmentetett. A tűz, mint értesülünk 
vigyázatlanságból eredt. 

— L a c h á z á n nagy tűzvész dühöngött a mult hóban. 
A kár hivatalos kimutatás szerint 620'00 forintra rug. 
H o g y a kár nem nagyobb, annak köszönhető, hogy a 
házak nagy része biztosítva volt. A mult héten egy 
küldöttség járt a miniszter elnöknél, hogy segítséget 
kérjenek a szerencsétlenek részére, a miuiszter elnök 
a:; inség pillanatnyi enyhítésére pár nap múlva, a Rádl 
József alapítvány" kamat jövedelméből 1000 frtnyi ál-
lamsegélvt engedélyezett. 

— A szajol-vásárhelyi vasut érdekében Jász-
Nagy Kun Szolnok megyében nagyban folyik az agi-
taeio. A megyének főispánja Beniczki Ferenc áll a 
mozgalom élén. A a érdekelt nagy birtokosok valamen 
nvien fellettek szóllitva, hogy miveljárulnak a vasut építés 
költségéhez? Mint értesültünk, a főispán erélyes föllé-
pésének és buzgólkodásának sikerült az érdekelt bir-
kosekat oda nyerni meg az ügynek, hogy ezek vala-

mennyien nagyobb összeget ajánlnak vasut építésére. 
A megyei közgyűlés is határozni fog ez ftgyben, még 
e hó folyamán. 

— Tisztelettel tudatom a belényesi reform, egy -
ház története című müvem előfizetőivel, és megren-
delőivel, hogy a munka april hónapba kerül ki sajtó 
alól. Azon tisztelt ismerőseim, lelkésztársaim, tanitó és 
kántor urakat, s minden honfiitársakat, kikhez előfi-
zetési iveket küldtem bizalommal felkérem, hogy elő 
fizetéseket vagy megrendeléseket Március 26-ig hoz: 
zám küldeni méltóztassanak, vagy pedig az iveket 
szíveskedjenek visszaküldeni Müvem jövedelmének 
egy része a tanítói fizetés javítása végett takarékmag-
tári alapul tétet le, tehát humánus cél lebeg sze-
mem előtt, mit minden hazafi pártolhat. Egyházunk 
300 esztendő óta őnállomása a magyar nemzetiségnek 
itt az oláhság száz ezrei közt, ki vállalatomat pár 
tolja hazafias dolgot cselekszik. A mű ára ára 60 kr. 
jBelényes (Bihar megye.) Vallaji Sipos Imre ref. lelkész. 

— Alapítványok. A szentes és vidéki takarék 
pénztár 1882-ik évben a város kivilágítására 10 fortot ; 
a városi szegények házának építésére 50 frtot; sze-
gény tanulök ruházására 50 frtos, alapítványt tett és 
a folyó évi közgyűlésében ugyan ezen célokra tett ala-
pitványaihoz ujabbi összeggel j áru l t ; ugyanis közvilá-
gításra ismét 10 frtot, a városi szegényház építésére 
25 frtot, a szegény tanulók ruházására újból 30 fo -
rintott szavazott meg és az ezen összegről szólló taka-
rékpénztári betéti könyveket a városi letéti pénztárba 
tette le a takarékpénztár. Ugyancsak ezen takarék-
pénztár a városi népkönyvtár alapjának javára 7 fo-
rintot adományozott. Ezek oly szép tények, melyek 
magokban hordják méltó dicséretöket. 

— Mennyit nö a nap márciusban ? A nap hosz-
sza volt máreius 1-én 10 óra 52 perc, 31-én lesz 12 
óra 42 perez , tehát a nap március hóban 1 óra 43 
peracel lesz nagyobb. 

— Rét égetés. A folyó hó 7-iki nagy szél vi-
harban az alsó réten 2 bátor ember azon mereszséget 
koczkáztatta meg, hogy az avart felgyújtotta, ugy 
vélekedvén, hogy sokkal kevesebb erő és fáradságba 
kerül a réti gaztól perzselés mint kaszállás által meg-
szabadítani a szántásra való földet. A z ugy támadt 
tüz a vihar által korbácsolva oly nagy lánggal égett, 
hogy a városból nézve azt lehetett hinni, miszerint a 
tiszaszabályozó társulat gátvonalán felhalmozott véd 
anyag gyuladt ki ; mert a rét égetők által könyel-
műen támasztott tűz a véd gát szomszédságában égett, 
«sak a véletlennek lehet köszönni, hogy a szél által 
elhordott szikrák a társulati gazkupokat vagy valamely 
közel fekvő tanyaépületeket fel nem gyújtották. Nagy 
ideje volna, hogy a rendőrség a legsi igorubb bűntete 
sek alkalmazása által hasonló visszaéléseknek határt 
szabna most a mentesített rét industria alatt álló tanya-
épületekkel betelepített terület, mely ma már a felső 
földektől nem különbözik, s e szerint ott olyan rét ége-
tést, mely az ősi állapotban lévő s igy mivelés alatt 
nem álló rétekre nézve a múltban megengedhető vo l j 
megengedni többé nem lehet. 

— Vetttük a mindszenti takarékpénztárnak a 
mult 1882 évre szólló aárszámadását, a melyből kitűnik 
hgy ezen — 1200 drb 50 frt névértékű részvénye, 
alapított pénzintéaet évi forgalma kevés hiján 3 millió 
frtra rug ; évi oszteléka — dacára annak, hogy a tiszti 
kar fizetésére igazgatóság és felügyelő bizottság díjazá-
sára, valamint jótékony célokra tetemes összegeket 
fordít — minden részvényre, melyért 37 frt 50 kr alap-
tőke van befizetve, 4 frtot teBz. tartalék alapja pedig, 
6 évi fená'lása után, majdnem 800 frtra rug, Mindezen 
szám adatok az intézet életre valóságát és szak szerű 
vezetését igazolják. 

— A Kurca torok megnyitása folytán vidékünk 
a belviz bajoktól ez évre most már bizton megszaba-
dul. Valamennyi belviz csatorna meg vau nyitva s a 
VÍK minden felé szem látomást apad ; a kurca toroknál 
pedig oly rohamosan folyik, hogy inár a csatorna be -
dűlésétől lehetett tartani; ezen bajnak azonban a csa-
torna torkolatának kideszkáaása által eleje lett véve. 

— A legelő városunk határában dűlőnként a követ 
kezőképpen van osztályozva : a Beltelken van 10 hold első, 
osztályú; Békéden: 36 első, 49 másod, 39 harmad, 157 
negyed. 135 ötödik osztályú ; Kisfokén: 118 másod, 37q 
harmad 1326 negyed, 1125 ötödik osztályú: Nagytökén 
1 e ső, 1 másod, 56 harmad, 108 negyed, 84 ötödik 

' osztályú; Jaksoron: 87 harmad, 123 negyed, 265 ötö-
dik osztályú; Zalotán: 12 harmad, 75 negyed, 3 ötö-
dik osztályú; Felsöréten; 16 másod, 10 harmad, l ne-
gyed, 1 ötödik osztályú; Alsó réten 4 oiásod, 53 har-
mad, 80 negyed, 19 ötödik osztályú; Bereklaposon: 
94 első, 166 másod, 228 harmad, 255 negyed, 179 
ötödik osztályú ; Derekegyházi oldalon: 101 első, 68 
másod, 15 harmad, 56 negyed, 35 ötödik osztályú: 
Donáton ; 41 első, 120 másod, 30 harmad, 60 negyed, 
2 ötödik osztályú; Kis Királyságon: 12 első, 7 másod, 
28 harmadik osztályú; Eperjesen: 145 első, 94 már 
sod 25 harmad, 40 negyedik osztályú; Mucsiháton: 
41 első, 141 másod, 352" harmad, 177 negyed, 118 
ötödik osztályú; Külső ecseren : 22 másod, 255 harmad 
1201 negyed, 1001 ötödik osztályú; Veresegyházán -
77 harmad, 5 negyedik osztályú; Belső cseren 32 raá, 
sod, 110 harmad, 23 negyed, 62 ötödik osztályú. Ka-
jánon : 15 másod, 6^ F harmad, 70 negyed, 46 ötödik 
osztályú. Vekerzugon: 10 ftiásod, 46 harmad, 124 ne-
gyed, 109 ötödik osztályú. Vekerháton: 1 első, 5 má 
sod, 9 harmad, 4 negyed, 2 ötödik osztályú. Szent-
Lászlón: 2 másod, 2 harmad, 6 negyed, 4 ötödik osz-
tályú. Lapistón : 33 első, 11 másod, 23 harmad, 52 
negyed. 39 ötédik osztálvu. Nagy nyomáson : 4 első 2 
második, 35 harmad, 126 negyed, 1127 ötödik osz-
tály. Nagy Királyságon 149 első osztályú. Pankotán 
1 harmadik osztályú; összen van tehát városunk ha-
tárában 668 hold első, 883 hold másod, 1925 hold 
harmad, 4069 negyed, 4396 ötöd osztályú legelő. A z 
első osztályú legelő holdjának tiszta jövedelme 6 frt 
25 kr, másod osztályú legelő tiszta jövedelme 4 frt, 
a harmad osztályú legelőé 2 frt 50 krban a negyed 
osztályú legelőjé 1 frt az ötö nk osztályú legelőnek 
tiszta jövedelem 30 krban van meg állapítva. Az itt 
holdanként számított tiszta jövedelemneknek 25% te-
hát egy negyed része lesz az adó. 

CSARNOK. 
A Y É H D 1 J J . 

Elbeszélés. 
Franciából fordította: Sz&lay Miklós. 

vn. 
Egy ti] Itten. 

Ezzel kinyitott egy kívülről láthatlan ajtót, mely 
bejárásul szolgált egy a falba vájt kis kamrácska félé-
nek. Előtte fából igen ügyesen összeállított rácsozat 
volt. Ez egyik részét képezte egy fényesen kivilágított 
nagy teremnek, melyben ö még nem járt. Közepén 
nagyszerű asztalteriték vo l t ; virágok, aranyozások és 
kristály üvegek borították az asztalt, az asztali kész-
letek pedig ragyogtak az ezüsttől. 

— Mi van itt? kérdé Robespierre. 
— Ez itt testvéri összejövetel s a lakomán a te 

neved hangoztatik azok által, kik téged szolgáinak a 
— fognak a te elveid győzelmére. 

Biztositasz engem a felől, hogy e helyrőli 
mindent fogok látni és hallani, anélkül, hogy valaki 
gyanítaná itt létemet? 

— Magad meggyőződhetsz felőle. 
Ezzel megnyomott egy rugót, melyet Robespierre 

eddig nem vett észre, mire a rácsozat egyet fordult s 
midőn a zugolyba beléptek, az ajtó bezárult mögöttük. 

— Most keresd meg, hol voltál elrejtve, kérdé 
tőle. 

Robespierre gyorsan a deszkázathoz sietett • sze-
meit a legnagyobb figyelemmel jártatta, hogy megis-
merje helyét, de teljes lehetetlen volt azt feltalálni. 

— Helyes, szöllaJt meg, beismerem. Most már 
menjünk be, mert jöhet valaki. Kivtiled nem ismeri 
senki e helyet? kérdé mosolyogva. 

— Don Gerle és én, egyedül mi bírjuk e titko.t 
— A k k o r hát nyugodt vagyok. 
Egy másik szintén láthatlan rugó, mint az első, 

visszahelyezte őket előbbi helyükre ; Robespierre fölötte 
óhajtotta alapjában ismerni titkait e templomnak, mely-
ben annyit beszélnek ő felőle. 

Kérte, hogy egyedül maradhasson. 
— Akarata nekem parancs, mondá Théot, 
Ezzel magát földig meghajtva, hátrálva ment ki, 

mint egy király e lőtt 
Miksa gondolkozva sétálgatott kamarácskájában 
Vájjon e nö őszinte volt-e a nagy tiszteletben' 

melyet tanúsított, vagy nem volt az egyéb , mint tetetés 
hogy elámítsa, tévútra vezesse az uj Istent ? Apen ugy 
olvasott e nő az ő gondolatában és lelkében, mint a 
magáéban, vagy talán nem is hitt egészen az ő töké, 
letességében, melyet oly fennen hirdetett? Igaz, hogy 
társa don Gerle kétségtelen bizonyítékát adta a j ö v ő 
diktátor iránti hódolatnak. Kitette magát érte a vér-
paenakeós nyílóknak, re'tenthetlenül védelmezvén ő -
rágalmazói és ellenségei ellen. Nem lehetett tisztán 
megérteni. Lehet, hogy a jelzett ülés fel fogja világo-
sítani kételyei felől Láthatott és hallhatott mindent s 
eltette magában, hogy egy szó som fogja kikerülni 
figyelmét. 

Azon pillanatban, midőn az óra éjfélt ütött, a vele 
szemben levő két szárnyú ajtó megnyílt s több sze-
mély lépett be . 

( F o l y t köv.) 

— K I V O N A T Szentesváros híresztelő könyvéből 
Barta János kir. járásbiró kurcaparti házánál az utcára 
két padolt szoba, konyha, kamra, padlás, tüzrevalós 
istálóval, továbbá az udvarra két padolt szoba Konyha 
kamra padlás, tüzrevalóssal együtt bérbe kiadó ; ugyan-
ott szőllős és gyümölcsös kert feles munkálatra, agyn 
haszonbérbe kiadó. — Cakó Imre III. t. 297. sz. há-
zánál egy külön lakás bérbe kiadó, és vetni való iáró 
búzája van eladó. — Kis Lajos I. í. 266 sz. a. lakos-
nak a kálvária temetőben 12 hold földje apró vete-
mény alá pénzért kiadó. — Ozv . Debreceni Lajosné 
I. t. 670. sz. háza eladó. — Szalai József nyugalma-
zott tanitó III.-ik tizedbeli házánál egy lakás bérbe 
kiadó. — Babos József házánál a felső párton az ut-
cára nyíló sarok épület 2 évre bérbe kiadó. — Jani-
esek Józsefné fábiányi birtokán kaszálló van haszon-
bérbe kiadandó, aJkivenni szándékozók Kiss Zs igmond 
ügyvéd urnái jelentkezzenek. — Özv, Fried Józse fnek 
1 külön alsó lakás 3 szoba, konyha kiadó. - - Kohn 
Gábornak Kis 'őkén 3 hold buza vetés réten Szathmári 
ur ttanyája átellenével l részlett heréje eladó. — V e -
cseri Lászlóné házánál a Nagy Fálné asszony szomszéd-
ságában 3 egymásba nyiló padolt utcai szoba hozátar-
tozó lakrészekel együtt szentgyörgy naptól h?8Z<>nbérbe 
adandó értekezhetni lehet a helyszínen — O z v . Izsó né 
házánál egy nagy pince azonual kiadó, értekezhetni 
lehet a tulajdonosnál III. t. 12 sz. alatt. — Filó Já 
nosnénak vetni való hatsoros árpája, és zabja van 
eladó. 

Felelős szerkesztő : S i m a Z F e r e U C -

H i r d e t é s . 

Van szerencsém a n. é. közönség-
nek tudomására hozni, miszerint ide 
haza mint férfi szabó elkezdettem, és 
elvállalok mindennemű fér f i s z a b ó 
m u n k á t elkészítés végett a legujnbb 
divat szerint. Továbbá ifjú szaktársai-
mat szabás t a n u l á s r a is elválla-
lom igen kedvező fizetés melleit, a 
miért is becses pártfogásukat kérve, 
maradok mély tisztelettel 

Takács Imre 
férfiszabó. 

Lakásom: Ugrai Mihály kovácsmester 
házában. 



H I R D E T É S E K . 

S > C j t r H { L C 7 X L i r * [ ? . G r X í ? j 
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Van saeTeoosém a n. é. köcOnséggel tudatni, hogy a bekövetkező idényre, a már 20 év óta fennálló és a legjobb 
hírnévnek Örvendő 

R U H A £ £ & £ S & £ D É S £ H £ $ 
a lehető leguivatossabb és Ízléses 

n ő i - , f é r f i - és y y e r m e h ruhákhal, 
egésszen újonnan a legnagyobb igényeknek tökéletesen megfelelően gazdagon berendeztem, s azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy mint eddig ugy most is a n. é. közönség igényeit minden tekintetben pontosan és olcsó árakban kielégíthessem, 

Egy egész nyári öltöny szövetből — 1 frttóll feljebb 
„ szalon öltöny 15 , , 
• felső kabát (Qberozicher) H t , 
„ nadrág és mellény szövetből 4 , * 
• női tavasai kabát 5 , , 
• , manllett ternóból 10 , n 

Egyszersmind ajánlom, különösen saabóknak dúsan berendezett bel- éa külföldi gyapjú és más ruha kelméi 
mint szinte az öltönyökhöz egyébb megkívántató kellékeket (métei számra) a legolcsóbb árak mellett. 

A n. é. közönség további becses pártolását kérve maradtam tisztelettel 

főutcza .Pollák Km." téle házban. 

Nagyválasztéku férfi és női 

R U H A R A K T Á R . 
Van szerencsém a helybeli s vi-

déki nagyérdemű közönségnek tudo-
mására hozni, hogy a tavaszi idényre 
már a legújabb divatú tavaszi man-
tilok finom satíngból, brokád, atlasz 
s selyemből, valamint tavasz) női 
kabátok nagy választékban vannak 

Nagy raktárt tartok finom gyap jú 
s kamgárn szövetből « a fővárosból 
alkalmazott s z a b á s z o m által azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy 
férfi öltözeteket ízlésesen elkészítve, 
pontosan s gyorsan kiszolgáltathatok. 

Azonkívül mindig nagy válasz-
tékot tartok férfi, női s gyermek kész 
ruhákból, mit legmérsékeltebb árakon 
számítom. 

Becses megrendelésüket b párt-
fogásukat kérve 

legmélyebb alázattal 
Czukerm&nn Bernát. 

Üzlethelyiség : a Imsránus templom 
átellenében. 

O O O O O O O O O j 

f 
jeles hatású gyógyszer 

a gyomor minden bántalmal ellen, 
és fölttlm ulhatlan az ét- + 

gyomor-flyen-

wg y om o r - c s epp eb 
f 
f 
^ vágyhiány 

gegés, roszszagu lehelet, 
szelek, savanyu felbüfö-, 
gés, koiika, gyomorhurut, u 
gyomorégés, hugykökép- + 
zödés, túlságos nyálka- ^ 
képződés, sargaság, u n - x 
dor és hányas, föfajas (ha T 
nz a gyomorból ered > q y o - Y 
morgörcs, szélcszorulat, a l 1 

gyomornak túlterheltsége ^ 
etel ésital altal.giliszla. |ep <& 
ésmajbetegség, aranyeres ^ 

bantalitak ellen. 
/% üveg ára használati utasítással 85 kr. jm 

Kapható Szentesen VÁÖADY LAJOS ur 
gyógyszertárában, valamin! az osztrák-magyar 
lnr.;d;»h>m minden nagvohb gyógyszertárában 
és kereskedésében. — Központi' szétklildési 
raktár nagyban és kicsinyben. 

„firangyalhoz* címzett gyógyszertárában 18— T 

í 
T* 

t < 
alhozu címzett gyógyszertárában 2E 
K re materben, Morvaországban 

Meghívás. 
A szentesi „ S e g é l y t g y l e t n e k " f. évi mártiue 

hó 28-án d. e. y órakor Szentes város közgyű-
lési termében tartandó évi 

rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket van szerencsém meghivn.i 

Szentesen, 1883. mártius 1. 
Kiig Zsigmond 

igazgató. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az léffll. évi LX. t. 

c. 102. jí-a értelmében ezsnnel közhírré teszi, hogy a 
csongrádi tettes kir. járásbíróság 83/88 p. saárna vég-
zése által Csongrád város közönsége J végrehajtató ja-
vára idősb Faragó Imre tsongrádi lakot ellen 460 
frt 60"a kr. tftke ennek 1*76 évi Április hó 24-dik 
napjától számítandó 6% kamatai és pedig ttsszesan 
63 frt 02 kr. per és végrehajtási költség követelés 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bí-
róilag le foglalt és 1390 frt — krra beesttlt széna és 
és szalmaból álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak. 

Mely árverésnek a 83 BH p sz. kiküldést rendelő 
végzás folytál a h*ly szinén, vagyis végrehajtás szen-
vedőnek a marosai dtilnh«n felső tanyai lakásán le-
endő eszközlésére 18S.?-ik évi Március hó 1 T-ik nap 
napjának dél előtt 9 órája határidőül kitüzetik és ah 
hoz a vanni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árve-
résen, az 1881. éri LX . t. cz. 107. §-a értelméhan a 
legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságek vételára az 1881. 
évi LX. t. cz 108. §-ában mepállapitott feltételek sze 
rint lesz kifizetendő. 

Kelt Csongrádon 1383-ik évi Február hó 28. napján 
Mis&olozy Ábrahám, 

kir. bírósági végrehajtó. 

H i r d e t é s . J 
Tisztelttel értesítem a nagyér-

~ demü közönséget, hogy kezelésem 
alatt eszterga pad és fúró gép van, 
ennélfogva azon helyzetben vagyok, 
hogy mindennemű gazdasági gépeket 
javítani, valamint elvállalok, vasak 
fúrását és esztergályozását a legjutá-
nyosabb árak mellett. 

tisztelettel 
Vámosi Ferdinánd 

Zsoldos Ferencz gépésze. 

Alólirt könyvkötészetébe egy 
elemi osztályt végzett fiu t a n o n c u l 
felvétetik, 

Dezső Sándor 

Hirdetmény. 
Figyelmeztetik a közönség, hogy az ár-

térfejlesztés alá került területeken a műszaki 
közegek által •lhelyez«tt, avaery még elhelye-
zendő jelrudak és karók megsértése —- avagy 
megsemmisítésétől szigorúan óvakodjék; mert 
a kitudandó tettesek nagyobb összegű pénzbír-
ság, esetleg pedig elzárással fognak fenyíttetni. 

Szentesen 1883, Március 8-án. 
Balogh János, 

polgármester. 

A z első OB. kir. dnnagőzfcajózáti társaság. 

H i r d e t m é n y 
Yan szerencsénk ezennel köztudomásra 

hozni, miszerint a rendes hajózás Szegcd-Szol-
nok-T.-Füred közt, egyelőre .Szeged* teher 
hajóval vegyes szolgálatban (személy-, teher-
szálitás és vontatás) fog megnyittatni a követ-
kező állomások érintésével, u. m. : Mindszent 
Szentes, Csongrád, icoka. Uj Kecske, Szolnok' 
T.-Beő, T.-Roff, T.-Abád Örvény és T. Füred. 

BSE WE T & S H D : 
Fölfelé. Szegedről Szclaokra-T. Füred-
r e : vasárnap 6 órakor reggel, első menet már-

cius 11-én. 
Szegedről Szo lnokra : csütörtök és vasár-

nap reggel 6 órakor, első menet március 8-án. 
Szentesről T..Füred: vasárnap d. u. 2 óra-

kor, első men. márc. 12. 
Szentesről Szolnokra : csütörtök és vasárnap 

délután 2 órakor, első menet március 8-án 
Szolnokról T . -Fürödre : hétfon reggel 6 

órakor, első men. márc. 12. 
Lefelé. T-Füredrol Szolnok Szegedre: 

kedden nap virradtkor, első menet már 
cius 13-án. 

Szolnokról Szegedre : kedden és pénteken 
délutáu 3 órakor, első menet március 9-én. 

Szentesről agadra: szerdán és szombaton 
reggel 6 órakor, első snenet máreius 10-én. 
Mindszent, Inoka, Uj-Kécske, T -Beő, T.-Abád 
Örvény és T -Füredre csakis bérmentesített te-
herszállítmányok fogadtatnak el. 

Szeged, 1383. évi március hó 4 én. 
A 2 Ü G Y N Ö K S É G . 

:xx>ooooooot 
Hirdetés. 

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönséget értesíteni miszerint azon 
helyzetben vagyok Weill Salamon ur 
gőzmalmában mindennémü gépészeti 
szakmába vágó munkálatot esztergá-
lyozást különösen pedig CSépJÖ és 
gazdasági gépek javítását jutányos 
áron elvállalok. tisztelettel 

H i n t e t E r n ő . 

: x 5 o o o q o o ó c 




