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Előfizetési árak: 

Egy evre . 
Fél evre . 
Negyed évre , 

5 frt — kr. 
2 frt 50 kr. 
1 frt 25 kr. 

S a e r k e s a t ő s é g : 
¿urcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-

• v *s az előfizetési penzek is 
kúldendők. 

MM LAP 
VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseiere nézve 
a lap egy oldala 14 helyre Tan beontva 
Egy üeiy ara 90 kr. Bélyegdij mindéi 

Deikutastól külön 30 kr. 
Hirdetések óchön/őld A. könyvkereske-

deseben is felvétetnek 

Bermentetlen levelek esak ismert kesek 
tOl fogadtatnak el. 

N f ü t t é r - k e a 
minden egjes ser köilóae 30 kr 
K é z i r a t a k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromssor: 

Egyes szám ára 4 kr. 
Felelős szerkesztő és kiadé-fcilajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SeMaffcM A. kiiyv- és paplrkcrssksriésétss, 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

1892—1893. 
Városunk jövő évi költségvetését a ház-

tartási szakosztály Burián Lajos h. polgár-
mester elnöklete alatt letárgyalta s ez a mai 
naptól kezdve közszemlére van téve. 

A város bevételei vajmi kevés emelke-
dést mutatnak; de a halandó kor igényei ál-
tal követeli áldozatok annál inkább fokozzák 
évről-évre a kiadások összegét. 

A folyó évi költségvetés szerint a város 
bevétele 106113 frt 06 kr; a kiadás pedig 
207056 frt 98 krban volt előirányozva, s igy 
100943 irt 92 krt kellett községi adó kirovás 
utján fedezni, mely adó forintonként 66 kr 
potadó kirovást igényelt. 

A jövő évre összeállított költség vetés sze-
rint a bevétel 107372 frt 19 krban állapita-
tott meg; a kiadas pedig 229298 f rt 84 krban. 

A míg tehát a bevéielnei mutatkozik 
1259 Irt 13 kr jövedelmi többlet, a kiadásnál 
az emelkedés 22241 frt 86 kr; s igy az ez 
évi 66 kros házi pénztári kirovással szemben 
a jövő évre 84 kros községi pótadónak nez 
eleje a közönség. 

A városi képviselők külön nyomtatásban 
is meg fogják kapni a költségvetést, s igy 
módjuk lesz összehasonlítást tenni az ez évi 
és a jövő költségvetés között, s ez összeha-
sonlítás mindenkit meggyőz arról, hogy az a 
¿3 ezer Írtra rugó kiadas emelkedés, mely a 
jövő évi költségvetést terheli szinte elkerül-
hetlen s igy a költségvetés realitása ellen 
alig lehet szót is emelni. A személyzeti kiadás 
ugyanis eddi£ ¿7150 irt volt s jövőre az uj 
statutum által rendszeresített hivatalok ezt 
32550 Írtra emelik. Tehát pusztán itt 5400 
frttal emelkedett az elkerülhetlen kiadás. — 
A városi közgyűlés kimondta egy járvány kor-
ház építését, melynek leiáiiitába közegészség-
ügyi szempontból kiváló iontossággal bír, erre 
tehát elő van irányozva 7000 irt. Mi nem tud-
juk, hogy miként lehet 7000 frtbol egy Szen-
tes igényeinek megfelelő járvány-kórházat elő-
állítani. 

Kimondta a közgyűlés, hogy járványok 
alkalmára az egyhaza* temetőiben hullaháza-
kat iog építeni. Ez szintén igen helyes hatá-
rozata a képviselőtestületnek, melynek foga-
natosítása még járványoktól eltekintve is igen 
fontos a városra nézve. — Ezen határozat 
iolytán tehát tervbe van véve 7 hullaház fel-
állítása, erre 4029 fri 69 kr van előirányozva. 

Az árvaszéki hivatalok elhelyezése ugy 
hogy az árvaszék irattárának tűzmentes levél-
tári helyisége legyen, a mai városházánál le-
hetetlen; evégből építkezni kell a városnak; 
mert a mai helyzetben egy tűz esetén ki van 
téve a város annak, hogy az árvaszék iratai 
mind elpusztulnak. Az e célból tervelt épiu 
kezesre 4593 frt 80 kr van előirányozva. 

Tervbe van véve két tüzfecskendő bevá-
sárlása ez 1200 frt és a városháza épitési 
tervének elkészítésére 1300 frt van felvéve. 
Ezek azok a kiadások, melyek a jövő évi 
költségvetést különösebben terhelik; de ezek 
elől kitérni alig lehetséges; mert mind oly 
célról van szó, melyek megvalósítását már 
maga a közgyűlés határozta el; tehát nincs 
is kétség aziránt, hogy a városi képviselő-
testület saját határozatának realisálhatása ér-
dekéből megszavazza az itt jelzett célokra az 
előirányzott összegeket, s igy ez uton a költ-
ségvetést a közönségre nézve nem lehet ked-
vezőbbé tenni. 

Van azonban a költségvetésnek egy té-
tele, melynél meg kell kisérleni a képviselő-
testületnek a kirovást lejebb szállítani. 

A bevételi rovat első tételénél ugyanis 
930 frt készpénz maradvány van előirá-
nyozva; pedig 1890-ik évi zárlat szerint a 
városnak 20 ezer frt készpénzmaradványa lett 
1891-ik évre áthozva. Ezen összeget a szám-
vevő azért nem irányozta elő; mert 1891-ből 
több tervbe vett és a költségvetés szerint 
fedezettel el is látott építkezés maradt reali-
salatlanul; tehát a számvevő 7000 frtot ide-
kiván fordítani a 20000 írtból. S ez rendjén 
is van; de van ezen 20 ezer frt terhére fel-
véve egy 13 ezer frtos tétel azon a cimen, 
hogy a város a vasúti pénztárnak ez évben 
13 ezer irtot adott kölcsön. — Ez a 13 ezer 
Irtos kölcsön nincs fedezve az ez évi költ-
ségvetésben, s a számvevő azon véleményben 
van, hogy a vasúti pénztár ezt nem is lesz képes 
hamarjában vagyis a jövő évben visszatérí-
teni, s igy ő nehogy a város pénzügyeinél 
zavar áljon elő, a kérdéses pénztár marad-
ványból keres iedezetet a 13 ezer írtra. 

Mi azonban azon véleményben vagyunk, 
hogy a vasút a kölcsön vett 13 ezer frtot 
megtudja a jövő év folyamán téríteni a vá-
rosnak; mert a telekkönyvezés már be lesz 
fejezve, s akkor a vasút visszakapja az állam-
nál letett 20 ezer frt kauciót kamataival együtt, 
mely immár a kamatokkal 24500 frtot tesz 
ki, s igy nemcsak hogy a 13 ezer frt vissza-
térül a városnak; de azon fölül kap 11500 
frtot. — S igy ha az egész kautiot nem is; 
de a 13 ezer irtot mint biztos bevételt kell 
a költségvetésnél tekinteni, s akkor az 1890. 
évi 20000 frt készpénz maradványt nem sza-
bad a kérdéses 13 ezer irt terhére számí-
tani s akkor nem 930 irt lesz az 1893 ik évi 
költségvetésben szerepeltetett készpénz marad-
vány, hanem 13930 irt. S ha ezt a költség-
vetés javára írjuk, minthogy ezt íöltétlenül 
oda kell irni, akkor a bevétel nem 107372 
frt 19 kr lesz, hanem 120372 irt 19 kr9 s 
igy e kirovás leszállítható 727/io krra, tehát 
csaknem 10 krral adó ÍOA intőnként. 

Ezt a correktiót meg kell tenni a kölUég 

vetésen; mert ugy is van mit fizetni a kö-
zönségnek egész a rogyásig. Tehát ahol lehet 
könyitsünk az adózó népen! —.— 

15 év története. 
in. 

A magyar parlament mintha csak ki lett volna 
cserélve, midőn oda Kossuth belépett, ó képviselte 
az erős lelkesültséget és az eszmét egy személyben. 
Lelkesültsége átragadt a többiekre is, ereje bátorította 
a csüggedőket, s szónoklatának varazsereje megnyerte 
eszmeinek még azokat is, kik eddig kételkedéssel fogad-
ták kijelentéseit. 

A kormány látta, hogy itt többé nem Kossuth, 
hanem egy szabadságra törő nemzet akaratával áll 
szemközt. 

V-ik Ferdinánd király az országgyűlést magyar 
nyelven nyitotta meg. 300 év óta akkor hallatszott 
először magyar szó az országgyűlésén. 

A királyi propoziciók a rendek kívánalmának 
teljesítését igertek; de a kormány szándékai nem 
voltak őszinték, mert mindjárt a felirati vitánál a 
taktikázáshoz folyamodott, s a Kossuth által készített 
valasztelirati javaslat tárgyalasát a főrendi táblán 
elvetette. Kossuthot ez az csiny rendkivűl kellemet-
lenül erintette. 

De magába fojtotta haragját. Látszólag vissza-
vonult és hátrált mint az oroszlán, mikor ugrani 
készül. 

Ellenfelei ujjongtak a győzelem felett, de rosszul 
számították; inertaKossuthot a fcormáuynyal foiytatott 
harc egy tökéletes politikussá képezte ki. 

A nyugoti láthatáron sötét felhők borongtak. 
Frauciaorszag felől olykor-olykor távoli mennydörgés 
zaja hallatszott. A levegő feszült volt a nép harag 
villamaitól, s csak idő kérdése volt, hogy lecsap va-
lahol. — 1848 február 10-én az oroszian előugrott 
s egy választelirati javaslatot terjesztett az alsó ház 
elé. Sokkal erősebbet sokkal hatalmasabbat mint az 
első. S kifejt ven reszletesen az abban foglaltakat, 
beszédét igy végezé: .Hogy minő következményei 
lesznek a mostani rendszerhez való ragaszkodasnak, 
meg s e u merem jósolni. Egész Európa forr, s ezt 
a rendszert az ellenzék, az egész ország közvélemé-
nyével, kezet fogva, gyűlöletesnek és veszedelmesnek 
nyilvánította. Szilárd elhatározásunk ezt a rendszert 
nem túrni•! 

Az alsóhaz elfogadta a javaslatot, s csodak-cso-
dajára a felső haz is eppen 4 nappal a francia for-
radalom kitörése előtt. 

Rettentő vihar borult Európára. Rettentő, de 
tisztító. A trónusok mindenütt recsegtek, de talán 
legjobban az osztrák trón. És ebben a viharos időben 
midőn mindenki fejet vesztette, mutatta ki Kossuth 
nagy allamferfiui bölcsességét s ragyogtatta lángoló 
hazafiassagat. 

Mártius 3 an Kossuth egy lángoló beszédet 
tartott az alsó ház előtt s egyúttal egy indítványt 
terjesztett be, melynek értelmében a királyhoz felirat 
intéztessék. A fölírat kivonatosan a következőkép 
szólott: »Felseges császár és apostoli király! A leg-
újabb időben kifejlett események elmulaszthatlan 
kötelességül teszik figyelmünket azokra fordítani, mi-
ket Fölséged uralkodó háza iránti hűségünk, az öaz-
szes birodalom iránti törvényes viszonyaink és hazánk 
iránti kötelessegünk megkivan. — Előttünk áll annak 
emlekezete, hogy három szazad óta alkotmányos 
eletünket, a kor ígonyctuz képest ki nem loj.aet ük. 
Alkotmányos éldiü.ik valód* képviseleti í r a u ^ u n 
igenjüA ttglöUedt. , . , Hciüvücualu* icuaazc .Uu* gjro-



1 #ldal. 
keres átalakítást kíván Magyarország jöve-
delmeinek ós szükségeinek számbavételét és felelős 
kezelés alá vitelét tovább nem balaszthatjuk. —Sokban 
e kérdések közül az örökös tartományokkali érdekta-
lálkozás kiegyenlítésének szüksége forog fen, mire 
önálló nemzeti jogaink és érdekeink megóvása 
mellett örömest nyujtunk segédkezést. De arról is 
megvagyunk győződve, hogy alkotmányos életünk 
kifejtésére s nemzetünk szellemi és anyagi javára 
hozandó törvényeink csak az által nyerhetnek életet 
és valósagot, ha végrehajtásukkal minden más befo-
lyástól füyyetlen nemzeti kormány lese megbízva, mely 
a többség alkotmanyos elvének legyen felelős kifo-
iyasa; s ezért collegiális kormányrendszerünknek 
mayyar felelős minisztériummá átalakítását minden 
retormjaink alaplölteteleinek és lényeges biztosíté-
kának tekintjük. Ezeket, fölségeddel egyetértve, ez 
országgyűlésén szerencsésen megoldani elhatározott 
komoly szándékunk. Felséged az elkövetkezhető bal-
események legbiztosabb óvszerét, hü népeinek leg-
barátságosabb egyetértését, tartományainak legerősebb 
forrasztekat fölséges trónjának s az uialkodó háznak 
legrendithetlenebb támaszát abban fogja feltalalni, 
ha fejedelmi székét alkotmanyos institutiokkal kőr-
nyezendi." 

A felirati javaslat ellenmondás nélkül elfogad-
tatott. Még a kiknek nem tetszett a javaslat hangja 
és szelleme, azok sem mertek ellent mondani, lg) 
került a javaslat a főrendiház elé, mely minden kö-
vet megmozditott, hogy a szerintük lazadó felirat 
ne kerüljön a trón ele. 

Halogatasuknak véget vetett egy nagyszerű ese-
meny. Bécsben mártvus 13 án kiütött a forradalom. 
Metternich uerceg paraszt ruhaba öltözködve szökött 
ui íg Beesnól, s szökött vele együtt az udvari Kan-
cellaria számos tagja. 

Etiól fogva az események rohamosan követték 
egymást. 

A király Batthanyi Lajost bizta meg magyar 
felelős ministerium alakitasaval. 

Martius 14-én maga István nádor állott a fel-
irat partjara s a következőkép szólalt fel a főrendek 
ülésen. ,A fölolvasott felirati javaslat fölvételének 
inai napig elhalasztásatói azon eredmenyt merem 
reiuényleni, hogy a méltóságos főrendek magukévá 
teszik abbeli javaslatomat, miszerint a föliratot elfo-
gadni szíveskedjenek." E szavak utan a főrendiház 
tg)hangú eijenzésbe tört ki. 

Martius 15-én egy 72 tagu küldöttség ment 
tíécsoe a királyhoz, előadni a nemzet kívánalmait. 
E küldöttségét Bécs varosa leirhatlan lelkesedessel 

SZENTES! LAP. 

fogadta. Élő tanúbizonysága volt a fogadtatás aa,az 
emberi nagy igazságnak, hogy a népek nem gyűlölik 
egymást, csak a hatalom rosz akaratú tanácsadói 
hintik el nemzet és nemzet közt a gyűlölség átkos 
magvait. 

Mig a küldöttség Bécsben járt, azalatt Pesten 
is zajos események játszódtak le. 

A nép kiszabadította Stancsicsot a fogságbői, 
hová sajtóvétség miatt volt zárva s diadalmasan hozta 
vissza Pestre. 

Majd Petőfy Sándor gyújtó szavalatának hatása 
alatt a nemzet óhajtásait 12 pontban sorolta fel, 
egy bizottság. 

E kívánalmak — a censura mellőzésével, mint 
a szabadsajté első termékei láttak napvilágot. 

A leUesültscg utan a komoly munka napjai 
a törvényalkotás nagyszerű müve következett. 1. A 
képviseleti parlamentaris rendszerről. 2. A független 
felelős magyar ministeriumról. 3. A sajtó szabadság-
ról. 4. A jogegyenlőségről. 5. A vélemény 03 gon-
dolat nyilvánítási szaoadságrol. 6 A közteher viselésről. 
7. A¿ urbenseg eltörléséről szóió törvények hozattak 
meg egymás utan, elő tanúbizonyságául annak, hogy 
ez az öntudatara ébredt nép elsőbben is a szabadsag 
gyenge plantajat igyekszik megerősíteni. 

Apiiiis 11- un Ö felsége szabad aka ra tbó l Po-
szonyba erkezett s a hozott törvényeket legmagasabb 
szentesitésevei latta el. 

Örömzaj riadt fel az egész hazan, Magyarország 
300 éves küzdelem utan szabad le t t ! ! Íme 15 ev 
története! 

* * * 

Folytassam e tovább ? Mondjam e hogy a nem-
zeti önvedelem emoerieietti dicső harcai utan az el-
nyomatás napjai következtek ? 

Feiszagassam e az alig Deheggedt sebeket, me-
lyeket az önkény uralom annyi kegyetlenséggel 
ütött a nemzet testen ? Félre rántsam e azt a gyönge 
leplet, melyet a feledés balzsamoszto keze csak alig-
alig tudott megszűnni az aradi nagy golgotlia előtt ? 
JoDurol balról a liazaban süppedő dombok emelked-
nek . . • Nem órüalmok ezen, nonnan a dalias ma-
gyarok vigyázták az elienseg mozdulatait, üanem nő-
sök sirhalmai, üol névtelen nősön es leiistenek aiusz-
szak neuizetszaoadito nagy munkáik utan örök 
almukat. A dombok körűi buján tenyész a vad 
nefelejts, reti türeny, es mezei kankalin Ne 
tapossunk ra. Nem az anyatöld termő erejetői, ha-
nem az elhullott hősök véretői tenyesznek oly bu-
ján . . . . Menjünk innen . . . . Elvezetem önöket 
egy messze idegen hazaoa. Poros az ut. Ne verjék 

112. szám 
le a port saruj»król . . . . Hősök pora az . . . Ma-
gyarországon még az országút pora is szent; mert 
a szabadságért elhullott honfiak porladó hamvai egy 
ezredéven keresztül szentelték meg azt. 

Menjünk el abba a csoda szép országba, hol 
télen is tavasz van, hol a citrom virul, hol a hava-
sok ősz feje kacérkodik az adriai tenger kékellő 
hullámaiban. 

Tizenöt év története után elvezetem önöket 90 
év történetéhez íme ott áll a nagy alak, . . . 
egy élő történelem . . . Lassan közeledjenek . . . 
Vegyék le kalapjaikat . . . Boruljanak le a minden-
ható Isten előtt hála adó imára s mondják utánam 
,órök Isten! ki a tévelygő emberiségnek megváltót 
adtál végtelen irgalmasságodból az elnyomott nem-
zeteknek is megváltót küldöttéi. Évszázadok gyötrő 
kínjai és szenvedései után elküldötted a magyar nem-
zethez is megváltóját s felruháztad őt emberfeletti 
erővel, hogy széttörhetvén a szolgaság rabbilincseit, 
megvalósíthatta a szabadság egyenlőség és testvéri-
ség nagy eszméit! A nemzet szabad hazát nyrrt, 
de a megszabadító hontalanná vált. Kérünk Istenünk ! 
ne büntesdd ezért e nemzetet, hisz bölcsességed által 
tudva vagyon, hogy az élő legnagyobb magyarnak 
az igaz honfiak szivében van hazája. 

Isteni irgalmad a megpróbáltatás nehéz napjai-
ban is esztendőket fűzött esztendeihez s megenged-
te-* neki érni azon időt, hogy nagyeszméinek egy 
részét megvalósulva láthassa. 

Most pedig midőn egy halhatatlan nagy lelek 
halandó porhüvelyének 90-ik évet ünnepeljük : szálljon 
te hozzád egy nemzet imájával együtt a mi szánknak 
is rebegő szózatja, melyben arra kérünk Istenünk: 
.Tartsd meg e nemzetnek még soká legnagyobb 
fiát,, tartsd meg Kossuth Lajost 1 Amen !! 

(Vége) 
Szánthó Lajos. 

Helyi és megyei hirek. 
— S z e m é l y i h í r . Sima Ferenc lapunk szer-

kesztője tegnap Budapestre utazott, hogy a f. hó 
26-án megnyitandó országgyűlésen részt vegyen. 
— Balogh János országos képviselő holnap fog fel-
utazni Budapestre. 

— A tzámonkérőszék i bizottság; a 
városi hivatalok vizsgalatában folytatja munkálko-
dását. Tegnap az árvaszéki hivatalok vizsgáltattak 
meg, s itt mindent renden talált a bizottság az 
ügykezelés minden ágában. 

A „SZLNTESI LAP"TÁRCÁJA 

Házasodni! 
Karcolat. 

Mióta be lettem választva s benn ülő vagyok, 
nyakra főre nősítenek. 

Titkos jóakaróim elérkezettnek tartják az időt, 
hogy sajat tűzhelyem legyen, hogy egy boldog édes 
csaiadi fészkét alapítsak. 

Egy öreg uri ember meg fog tegnap az utcán. 
Karomba ölti karjat. Óvatosan körültekint, egyet hu-
nyorít szemevei, miközben jelentősen mosolyog s 
fontoskodva igy susug: 

— Öcsém ! . . . 
— No mi az, kedves batyam ? 
— Tudod, hogy én nagyon szeretlek téged. 

Mintha csak saját gyermekem volnál . . . 
— Nono, kedves bátyám, e tekintetben bizo-

nyításra szükség nincsen. 
— Edes öcsém! Apad gyermekkori cimborám. 

Hazatoknak mindig igaz embere voltam. Te hozzád 
mindig húzott a szivem, apró tacskó korodban min-
dig neked ad ta^ a legnagyobb darab medve cukort. 
Kezdettől fogva erdekeit a sorod. Igazan, a lelkem 
örül rajta, hogy szép, jó kis hivatalt kaptál. Fogsz 
emelkedni is. Existenciad biztos. 

Ocsem! Életed legfontosab momentuma elér-
kezett. 

Neked meg kell nősülnőd! 
— Kedves bátyám, az eszme helyes, kitűnő. 

Hanem hogy kit vegyek el ? ! . . . 
— Ez is rendben van. Teljesen rendben. A 

lány szép, mint a szüzmáriakép a templomban. Fi-
atal, jó gazdasszony, erkölcsös. A puccra n e m sokat 

*d, nem rang-kórsagos. Csaladja jó csalad, tisztes-
séges csalad. S ami tő, öcsém, egyetlen leány, s van 
mit aprítani a tejbe. Ott is hagyhadnad a hivatalt, 
s lennél magad gazdaja. Isten kegyelméből szép 
szal legeny lettel, az öregeknek tetszel, en mar ki-
tapintottam, oda adnak kőt közzel. Aztán az öregek 
mar nagyon ütődöttek, hamarosan ueadjak a kulcsot 
s hopp! olyan szepen belepotytyansz abba a kis 
uradalomba mint a pinty! Hehehe ! 

Az öreg megveregette a vállam s olyan jóizüen 
kacagott, hogy szinte belekékült. 

— Na ? Mi ? Hat ugye hogy jól beszélek ? Ele-
intén nehezen megy ugyan a gazdalkodás, mert biz 
ahhoz egy csipetnyit sem értesz. Hja, barátom, azt 
nem a könyvből tanuljuk am. Nekem is volt szép 
birtokom . . . meg egyszer annyi lenne most, ha 
felényire tudtam volna gazdálkodni akkor, mint most 
tudnék . . . No de hiszen majd bele hoználak én 
teged mint annak a rendje ! 

— Ez, kedves bátyám, mind igen szép. Hanem 
lássuk a med . . . akarom mondani az asszonynak 
valót. 

— Micsoda? Magát a lányt kérded? Arra is 
kíváncsi vagy ? Te fickó, ugy látom, téged érdekel 
a dolog, mert a részleteket tudakolod. Na tartsd 
ide a füled, majd besúgom. 

S az öreg felpipiskedett, tenyeréből tölcsért 
formált s titokzatosan egy nevet súgott a fülembe. 
Azután arca egy nagy kérdőjellé változott, s mintha 
a valaszban biztos lenne, hetykén bökte k i : 

— Na? 
Nem tudtam tovább megőrizni a komolyságom. 

Jóizüen elnevettem magam a nősitésnek ilyen módja 
fölött. Isten áldja meg bátyám, — s ótt hagytam a 
bámuló öreget a faképnél. 

Nahát furcsa valami is az a vházasulandási 
állapot." Maga a házasság én előttem egy nagyon 
szép, ragyogó, aranyos kalitka . . . Egy francia iró, 
— ha jól tudom: Montaigne — azt mondta, hogy 
ugy vagyunk vele, mint a madarak: a benn nem 
lévők minden áron be akarnak jutni, a már bennlé-
vők pedig belőle kiszabadulni. Annyi tény, hogy 
kalitka, ha aranyos is, mely a szárnyakra békot ver. 
Aztán meg a ragyogást, aranyozást az idő lekop-
tatja, a fényesség eltűnik s csak a kalitka marad 
meg . . . 

Idővel, majd . . . majd . . . talán elnézek a 
a kalitkák felé, gyönyörködni a csalogató madár-
kákban. Hadd legyen azonban egy időre nyitott 
asylum, melybe még most szükségtelen bekvártélyozni. 

Könnyű a bemenet, de annál nehezebb a kijövet, 
sőt aki benn van, nemis szabad annak kijövetelről 
álmodnia. Lasoiate ogni speranza! . . . 

A független garcon élet mégis csak más élet! 
Ámbár a házasság-pártiak azt mondják, hogy arról 
a csendes, nyugodt boldogságról, amit a házasság 
nyújt garcon embernek fogalma se lehet. Lelkesülten 
beszélnek arról, hogy micsoda az, ha van egy lény, 
egy szerető hitves, ki testtel, lélekkel, szive minden 
dobbanásával a miénk, értünk van, értünk él, érez! 
Micsoda az, ha az élet küzdelmeiben van egy segítő 
társunk, kire bízvást támaszkodhatunk! Ami ha 
egyiknek lehetetlen könnyű szerrel keresztülvihetik 
ketten, ha az egyik fárad, az erősebb letörli a gyön-
gébb homlokáról az izzadtságot! 

Oh ezek igen szép, magasztos eszmék, s igen 
csábosán hallatszanak a fülébe egy rövidlátó idea-
listának ! 

Az idealizmus azonban nagyon gyönge virág. 
Érzékenyebb mint a mimóza, mely ijedten csukja 



3. oldal. 
— A város 1893-ik évre saóló költ-

•égveté ie a mai naptól közszemlére van kitéve, 
felhívjuk az ez iránt kibocsájtott hirdetményre a 
városi lakosság figyelmét. 

— A tápéi választás szegedi utójátéka, 
mely a hires szegedi rendőri brutalitással végződött, 
a szegedi közgyűlésen éles interpellatió tárgyát ké-
pezte. Babó Emil országos képviselő interpellált és 
kegyetlen birálat alá vette a főispán és főkapitány 
eljárását. A főispán kivonta magát a dologból azzal, 
hogy : nem adott a főkapitánynak az eljárásra nézve 
semmi utasítást; a főkapitány pedig azzal védte 
botrányos eljárását, hogy : mindent a rend érdeké-
ben cselekedett. A szegedi pákulicok tudomásul 
vették a rendőri brutalitást. — Hogyne, mikor 
minden a rend érdekében történt, még a békés pol-
gárok letaposása is. 

— A lóverseny iránt, melyet a cson-
grádmegyei gazdasági egyesület rendez Szentesen 
okt. hó 2-án, az egész megyében nagy az érdeklő-
dés. Szeged és Vásárhelyről többen jönnek el, hofcy 
a versenyben részt vegyenek. 

— Katona szökevény. Bar akónyi János 
honvéd B.-Gyuláról 4 napi szabadságra e hó 12-én 
hazajött, de vissza nem tért, itt a .Serház11 körül a 
nádban bujdosott hol is ma reggel D.-Mészáros 
Ferenc alkapitány 3 rendőrrel elfogta s átadta a 
csendőrségnek Gyulára vitel végett. Barakonyi másod-
szor szökik már s togatott el, tllitása szerint nagyon 
szereti Szentesen lakó szeretőjét. 

— Lóverseny. A lóversenyre szóló jegyek 
már kaphatók, Szépe Károly, Szépe Kálmán és 
Burián József urak kereskedéseiben, — A tolongás 
megakadalyozása céljából, ajánlatos a jegyeket előre 
beszerezni, 

— Dr« Lőwy Zsigmond orvos f. hó 29-én 
teszi át lakását az Ehrlich József hazába; — ajanl-
juk a fiatal uj orvost közönségünk pártfogásába. 

— H ö l g y e k dija. A csongrádvármegyei 
gazdasági egyesület által f. évi október hó 2-án ren-
dezendő lóversenyen egy futam győztese a .Szen-
tesi Hölgyek dijaval" fog jutalmaztatni. Ezen díjra, 
a körözött gyűjtő íven a következők járultak, és pe-
dig: Zsilinszky Mihályné 5 frt, 1 frtot adakoztak; 
Schlezinger Karolyne, Podraszki Ferencné, özv. Dob-
ray Sándorné, Kristó Nagy Imréné, 1—1 frtot, Zsol-
dos Ferencné 2 frt. Nagy Imrené 1 frt, Petrovics 
Sománé 50 kr, Kiss Zsigmondné, ifj. Vecseri Jánosné, 
Sarkady Nagy Mihályné, Dr. Mátéfy Ferencné 1—1 
frtot, ifj. Várady Lajosne 50 kr, Csúcs Antalné 1 frt, 
Nyirí Sándorné 50 kr, Héja Lajosne, Dunás Ferencné, 
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Balogh Janosné, Garőc Lajosáé, Valentin Gáborné 
1—1 frtot, Stammer Sándorné 2 frt, Fekete Már-
tonné, Ónodi Gézáné, Nagy Ferencné, Cukor Emiiné, 
Jurenák Edéné, Götzl Ignácné, Ecseri Lajosné, 1—1 
frtot, Abafi Lászlóné 50 kr, özv. Kiss Pálné, Horváth 
Jánosné, 1—1 frtot, Csató Zsigmondné 2 frt, Biró 
Elekné, Molnár Gyuláné, Erdődi Antalné, 1—1 frtot, 
S. L.-né 30 kr. H. Szabó Andrásné 40 kr, Szűcs 
Dánieiné 50 kr, Dósa Béláné, N/iri Gerzsonné, özv. 
Csikányi Károlyné 1—1 frtot, Móc Kálmánná, Miha-
lovics Jánosné, Bánfalvi Lajosné, Sulc Károlyné, 
Varga Benjáminné, Abafi Ferencné, Torday Józsefné 
50 - 5 0 krt, Gálfi Istvánné 10 kr, Rózsa Ferencné 
50 krt, Szénásy Ferencné 1 frt, özv. Széli Julianna 
50 kr. Székely Istvánné 40 kr, Tóth Gergelyné 50 kr, 
Lakos Krisztina 1 frt, Mácsai Józsefne 20 kr, Kristó 
Nagy Jánosné, Sarkadi Janosné, Kálmán Janosné 
4 0 - 4 0 kr, Tóth Arpádné 1 frt, N. N,-20 kr, Vajda 
Sándorné 50 kr, Ugrai Antalné 40 kr Dr. Káplányné, 
özv. Szilágyi Imréné 1—1 frtot. összesen 57 frt 
20 kr. Fogadjak a kegyes adakozók a rendező bi-
zottság ez uton kifejezett hálás köszönetét. 

— Trafik elmésség. Az olcsóbb fajta szi-
varok rosszasagát jellemzi a következő megjegyzés, 
melyet egy öreg úrtól hallottunk: mint hogy vannak 
szivarok, melyek „ o p e r i s * nevet viselnek s mások, 
melyeknek nevük . d r á m a ' ; legjobb lenne az ugy 
nevezett kurta szivart .népszinmü'-nek elnevezni, a 
másfélkrajcárost pedig „tragédiá'-nak, mert szomorú 
sorsa van annak ki egyet végig élvez, az úgynevezett 
hosszú szivart pedig .komédiádnak, mert csakugyan 
komédiázik az, a ki azt hiszi, hogy végig tudja 
szivni. 

— Uj menetrend lép életbe f. évi. októ-
ber hó 1-én a m. kir. államvasutak vonalain. A 
bennünket délvidéket érdeklő változások a kővetke-
zők: A budapest-orsovai vonalon Szeged és Szaty-
maz között Szegedre d. e. 8 óra 8 perckor erkező, 
valamint onnét d. u. 5 ora 40 perckor induló helyi 
személyvonat, továbbá Cegléd es Budapest közöli 
ünnep és vasarnapokon közlekedő, Budapestre éjjel 
10 ora 15 perckor érkező, valamint innét d. e. 10 
óra 5 perckor induló személyvonat forgalmon kivul 
helyeztetik. Verciorovárói Budapestre jelenleg d. e. 
8 óra 15 perckor erkező személyvonat gyorsittatik 
ós Budapestre mar reggel 7 óra 10 perckor fog ér-
kezni, miáltal a Bécs felé közlekedő reggeli gyors-
vonathoz közvetlea csatlakozasa lesz. — A jassenova 
oravicai vonalon a Jassenovaról d. u. 3 órakor in-
duló és oda délután 12 óra 16 pkor érkező vegyes-
vonat közlekedése megszüntetietik. 

112. szám. 
ELHALTAK NÉVSORA 

Varga István, 56 éves, vizkór. — Molnár Lí-
dia, 13 hónapos, bélhorut. — Makai-Kiss Sándor, 
58 éves, szütelob. — Bölcskei-Molnar Ferenc, 68 évet, 
agyszélhűdés. — Tálas László 7i/s éves roncsoló to-
roklob — Bárányi István, 3 hónapos, bélhorut. — 
Rekettyés István, 6 eves, roncsoló toroklob. — Ká-
tai-Tóth József, 5i/a éves, tüdőlob. — Dancsó János, 
4 hónapos, bélhorut. — Szlavik Béla, 1 hónapoa, 
bélhorut. — Zelenak Maria, 4 hónapos, bélhorut. 
— Kárasz Franciska, 56 éves, szivbaj. — Forgó 
Mihály, 2 hetes, születési gyengeség. 

330.—1892. 

Hirdetmény. 
Szentes város számvevői hivatala részé-

ről közhirrététetik, hogy az 1893. évi költség-
vetési előirányzat f. évi szeptember hó 25-től 
október 9 ig a számvevői hivatalban — a 
kurcáo tuli volt iskola épületben — közszem-
lére kitétetett. Az 1886. évi XXII. t. c. 125. 
§ értelmében, e körülmén, azzal a figyelmez-
tetéssel hozatik köztudomásra, hogy a költ 
ségvetési előirányzatot a közszemle ideje alatt 
bárki is megtekintheti s esetleg arra észre-
vételeit megteheti. 

Szentesen, 1892. szept. 25. 
Győri Fereno 

főszámvevő. 

Hirdetmény. 

össze hosszú leveleit a legkisebb érintésre. Elhervad 
az egy hűs leheletre, s a hazasság nem az a talaj 
melyben virulhatna. Sőt épen itt hervad leghamaraDb, 
s a veszteségét, melyet maga után hagy olykor egy 
egész élet sinyli. 

A túlságos idealizmust nem szabad átvinni a 
reális életbe. Aki idealista annak még körültekin-
tőbbnek kell lenni ha párját keres. Aki meg hold-
sugárral. csillagfénnyel, madárdallal lombsusogással 
é l : annak nem szabad házasodni . . . Akinek szive 
nagy, több fülkével biró, könnyen lobbanékony, sze-
retni neki egyet nem elég : az csak őrizze szive 
fülkének mindegyik képét, ne adjon most ennek töb-
bet, mert lehet hogy holnap a mellőzőttért eped. 
L' homme est bien variable! 

Egyik jóakaróm, kinek szintén gyöngéje a 
.komerdálás ' konkrét esetet tárva fel, akart beterelni 
az aranyos kalitkába. Nézd szólt itt van Ez meg ez 
hivatal társad, ládd ő már fölveszi a maga kereszt-
jét. Helyzeted az övével azonos, miért hátrálsz gyá-
ván, te ember! ? Vedd te is a magad keresztjét, 
haladjatok előre az élet utain, tájból, fáradtságból 
kevesebb jut egyre! 

Azonban se kedvem, se bátorságom ahhoz, 
hogy ez meg ez barátom példáját kövessem. Mert 
hát egy Seylla és Charybdis előttem a házasság 
kérdése. 

Ugy nősülni, mint ahogy az én kedves bátyám 
előadta a legutálatosabb dolognak tartom a világon. 
Ez az önérzet teljes hiányát, vagy ha volt halálát 
jelenti. 

De viszont a pusztán szerelemből való hásásság 
meg egy csöppet sem raisonrable. Szerelemből há-
zasodni annyi, mmt n a g j birtokot venni néluny 

bokor széprózsa kedvéért. Amaz ellen tiltakozik a 
sziv és önérzet, emez ellen az ész. 

Estembe jut egy csaladapa baratom eluoszeíeae. 
Neki is előadtam ezt a dildmmat s kerdeztem tőle, 
mi ebből a kibontakozás ? 

Mi se könnyebb ennél, szólt. Mikor megismer-
tem a kis feleségemet, valami azt súgta; ezt jó lesz 
neked elvenni. Fogtam magam, meginteiwiewulíam 
a szivemet meg az eszemet a következőképen: 

Dobogó szivem, mit szólsz hozza, ikszypszlon 
hajadont óhajtanám nőmül venni.* 

A sziv azt mondta rá, hogy nagyon helyes. 
Akkor elmentem a telekkönyvhöz, alaposan 

áttanulmányoztam az abecés könyvet aztán igy 
szóltam az észhez. 

.Kedves eszem, mit szólsz hozza, ikszypsziion 
hajadont ohajtanam nőül venni.* 

Az ábécés könyv jól alihatott, mert a kedves 
eszem véleményezte a házasságot. 

Az önérzet pedig amennyiben az első intenció 
a szerelem volt: a két előbbi véleményre megadta 
a kedvező zárhatározatot s en Deeveztew a Seylla 
es Charybdis között a hazasság revébe nyugodt 
lélekkel 1 

Hát nem fifikus ember ez az én családapa 
barátom ? ! Siriu8§. 

Szentes város tulajdonához tartozó 13 hold ser-
házi föld f. évi szept. 26-án délelőtt 9 órakor a 
helyszínén tartandó árverésen, több szakaszban, egy 
évi bérösszegnek előleges lefizetése mellett, 6 évrs 
haszonbérbe fog adatni. 

Bérelni szándékozók ezennel meghivatnak. 
Szentes, 1892. szept. 24. 

Nagy Imre 
tanácsnok. 

tzleti értesítés. 
Van szerencsém a t. közönségét ertesiteni, hogy 

a vasártéren levő Schil ler Hermán M.-féle 

fűszer és vegyes kereskedést 
átvettem 03 azt nevem alatt njonan és dúsan 
berendezve tovább vezetem. 

Több évi működésem a helybeli piacon (Wel-
lisch Vilmos cégnél) megismertették velem a helybeli 
igényeket és ugy ez, valamint igen előnyös összeköt-
tetéseim azon kellemes helyzetbe juttatnak, hogy 
minden kívánalmaknak megfelelhetek. 

A t. közönség b. pártfogását kérve 
Szentesen, 1892. szept. hó. Tisztelettel 

R Ó T H J. 
Majdu József 

zsidó iskola utcai 111. t. 252. sz. háza ked-
vező feltételek mellett eladó; értekezhetni a 

tulajdonossal ugyanott. 2VI 

Traj Andrásnak 
a derekegyházi oldalon 53 hold földje a rajta 
lévő épületekkel együtt örök áron eladó; — 

értekezhetni IV. t. 256. sz. házánál. 

Schreier János 
IV. t. 279. sz. házánál 2 szoba s konyhából 

álló lakás van kiadó. 2V1 

— Uj órás és éksaerésa. Rédlinger Lajos 
a .Szente*-Vidéki* takarékpénztár épületében dúsan 
berendezett órás és ékszerész üzletet nyitott. Rakta-
ron vannak naia a legújabb divatú targyak. Rak-
taranak megtekintésére falragaszokban is felhívja a 
közönséget.Melegen ajánljuk őt akőzönség figyelmébe. 

Dr. Balassa Péter 
I. t. 258. sz. a. háza eladó. Értekezhetni 

ugyanott a tulajdonossal. 

Nyáry László 
I. t. lakásán egy jó karban lévő kitűnő k o n -
c e r t - z o n g o r a 150 frtért eladó; megtekint* 

hető hétfőn délután 5 óráig bármikor. 

Sz. Lakon Imre 
örököseinek fertői tanyaföldjük eladó, esetleg 
haszonbérbe kiadó. Értekezhetni Kálmán Ger-

gely III. t. 47. számú házánál. 

M, kir. postai érték-jegyek eladása. 
C s i l l a g Á r m i n aranyműves üzle-

tében (a piactéren Neumann-félp ház) azon-
nali kiszolgáltatás. 4V4 



szám. 

7206./1892. Csongrádvár meg ye alispánjától. 

[Pályázati hirdetmény. 
Csongrádvármegye törvényhatósága árva 

székénél üresedésbe jött s évi 1000 frt tize 
téssel és 300 frt lakbérrel javadalmazott I sd, 
illetve az esetleges előléptetés által üresedésbe 
jövő s szintén évi 1000 frt fizetéssel és 300 
frt lakbérrel javadalmazott I l - o d valamint 
az évi 900 frt fizetéssel és 300 frt lakbérrel 
javadalmazott I H - a d ü l n ö k i á l l á s r a 
ezennel pályázatot hirdetek és felhívom mind-
azokat, kik ezen tiszti állások bármelyikét el-
nyerni kívánják, hogy az 1883. I. t. cikkben 
meghatározott képesítettségüket igazoló ok 
mányokkal felszerelt kérvényeiket 1892. évi 
október hó 10-ik napjának d. u 5 órájáig, 
méltóságos Zsilinszky Mihály főispán úrhoz 
nyújtsák be. 

Szentes, 1892. évi szeptember 21. 
Dr. Csató Zsigmond, 

SZENTESI LAP. 

7207 /1892. Csöng rád vár m egye a l ispánja tói. 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrád vármegye törvényhatóságánál 

üresedésbe jött s évi 1000 frt fizetéssel, 200 
frt lakbérrel, 200 frt uti és 100 frt irodai áta-
lánynyal javadalmazott csongrádi jár. főszol 
gabirói állásra ezeunel pályázatot hirdetek s 
felhívom mindazokat, kik ezen tiszti állást 
eluyerni kívánják, hogy az 1883.1. t.-cikkben 
meghatározott képesítettségüket igazoló ok-
mányokkal felszerelt kérvényeiket, Zsilinszky 
Mihály főispán ur ő méltóságához, 1892. évi 
október hó 10-ik napjának délutáui 5 órájáig 
uyujtsák be. 

Szentes, 1892. szeptember 21. 

Dr. Csató Zsigmond, 
3 - 2 alispán 

oldal^ 

Táiictanitás. 
A n. é. közönség szives tudomására ho-

zom, hopv a tek. tanári kar határozata foly-
tán a t á n c ' a n i t á s t a későbbi időben nem, csak 
most az iskolai év elején engedi mcg; és pe 
dig iskolás növendékek részére a g i m n á -
z ium tornatermét engedi á t ! egyéb 
tanulók részére pedig, kik az esteli órában 
vehetnek részt, a 4 8 - a s k ö r h e l y i s e g é -
b e n fog megtartatni. — Tanfolyam 6 hét, 
tandij 8 frt, akik egyszerre legalább 10-en, 
illetye 10-et jelentenek be, 7 frt, akik 30-at, 
6 frt, ismétlők (az itt nev. kisegítők), kik ala-
pos oktatásban részesültek, a tandij felét 
fizetik. Beiratások a 48-as kör helyiségében 
d. u. 5—6 óráig kéretnek. 

Számos pártfogást kér. 
Szentes, 1892. szeptember hó. 

kiváló tisztelettel: 

Tany József , 
tínc- és illoratanitó, Budapestről 

G3 

Uj üzlethelyiség a Haris-házban Kossuth-tér és Kossuth-utca sarkán. 

B á n y a i J ó z s e f u t ó d a i S z e n t e s e n 
alapíttatott lQS3-ban. 

a nagyérdemű vásárló közönségnek zives tudo-
— kézraüáru kereskedésünket mai naptól kezdve 

Van szerencsénk mélyen tisztelt vevőinknek, valamint 
mására hozni, hogy piactéri Haris-házban 30 év óta feuálló rőfös 
a ház ujáépitése következtében, ugyanezen ház 

s a r o k h e l y i s é g e i b e 
helyeztük át. 

Midőn ezt szives tudomásukra hozzuk, egyszersmind megemlítjük, hogy üzletünket helyisége változtatása 
folytán minden tekintetben kiterjeszteni szándékoltunk s ezáltal az őszi téli idényre történt tetemesebb bevásárlá 
sainknál fogva üzletünket a legjobb éi legdivatosabb árucikkekkel láttuk el, ugy hogy ez idő szerint a legújabb 
idénycikkek már raktárra érkeztek és zek összeállításánál kiválóan súlyt fektettünk, ugy női, mint férfi öltöny kel-
mékre, valamint mindenféle női diszek továbbá Divat karán Flaucei, Izlandi és Gosmanosi barheut, nemkülönben 
szőrme árukra u. m. karmauytuk, boa, sapkák, gallérok, gyermek szőrme öltönykék sat. 

Mindezekre t. vevőink s általában a nagyérdemű közönség figyelmét felhiva mindenkor elmondhatjuk, hogy 
üzletünk 30 éves múltja alatt szolidság tekintetében semmit sem változott és miután bevásárlásaink a régi össze-
kötéseknél fogva mindig előnyösek, ugy hogy ezáltal helyzetünk az árak tekintetében kellően versenyképes, kiszol-
gálásunk pedig pontos és olcsó. — Kérjük a szives pártfogást, minek megnyerése végett mindenkor készségesen 
fogunk fáradozni. 

Magunkat ajánlva vagyuuk kiváló tisztelettel 

1 — 2 BANYAI JÓZSEF UTÓDAI. 
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A Vörös-kereszt-Egylet E r z s é b e t kórhazának cognak-szállitója. 

Lipcse, 1892. nagy arany-érem. 

„Gróf ESTERHÁZY GÉZA"-féle COGNAC 
orvosi tekintélyek által &janl\a, felette kellemesen es jól .znk, riii*ió-
seg tekintetében bármelyik f r a n c i a gyártmanynyal versenyezhet 

ára pedig sokkal olcsóbb. 

GYÁR: ANGYALFÖLD. 
Megrendelesek iutózendők 18—20 

Gróf Esterházy Géza közp. irodájába: 
B I T D A P E S T , 
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A körös—tisza—marosi ármentesitő és bel-
vizszabályozó társulat főigazgatója. 

1138. -1892. sz. 

Hirdetmény. 
A körös—tisza—marosi ármentesitő és 

belvizszabályozó tarsulatnál megürespdett t i t -
k á r i á l l o m á s r a pályázat hirdettetik. Ezen 
állomás évi 1200 frt fizetéssel 200 frt lakbér 
illetménynyel van rendszeresítve. 

Felhivatnak a pályázni kivánók, hogy 
keresztlevelükkel, képesítettségüket és eddigi 
foglalkozásukat igazoló bizonyítványaikkal fel-
szerelendő folyamodványukat f . é v i s z e p t . 
h ó 3 0 - i k n a p j á i g a társulati főigazgató-
sághoz (Szentesen) adják be. 

Szentesea, 1892. évi szeptember 12-én. 

3V3 
Gró: Károlyi Tibor, 

társ. elnök. 
S r n U a , 1 8 1 1 N y u u U t t Sima f i n a i í j a n w j t é j á n . 




