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Eöfizetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre. 

6 frt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények, előfize-
tési pénzek és hirdetések is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
P O L I T I K A I É S V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Schönfeld A. könyv- és 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap, kedden és pénteken reggel. 

E g r 3 r © s s z á m áira, 5 I c r . 

Lapunk megrendelhető: 

a kiadóhivatalban és lapki l iordóink ut ján , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

Tovább! 
A szentes-vásárhelyi vasutat végre átad-

ták a közhasználatnak ; s ezzel ismét szapo-

rodtak azok a kötelékek, melyek bennünket 

a világforgalom ezer meg ezer szálakból 

összeszőtt hálozatához kapcsolnak. 

Értéke szerint mérlegeljük és méltányol-

juk ezt a tényt, s készséggel elismerjük annak 

kiváló becsét; habár ebből az alkalomból 

számtalan kifogást eleveníthetnénk föl, szám 

talan jogos és indokolt rekriminácziót han-

goztathatnánk. 

Újból elmondhatnánk azokat az okokat, 

melyek a várost annak idejében arra indí-

tották, hogy távol maradjon ettől az alkotás-

tól s melyek az idő folyamán sem meg nem 

czáfoltattak, sem meg nem gyöngittettek. 

Elbeszélhetnénk ismét azokat az épüle-

tes dolgokat, melyeket az intéző körök a va-

sútépítés kiadása körül elkövettek, s kimu-

tathatnánk, hogy azokból mennyi kára szár-

mazott az érdekeltségnek. 

Fölfrissíthetnénk a kisajátítási manipu 

lácziót, mely oly sok érdekelt félnek lesz 

hosszú időn át keserves emlékében. 

Avagy igen hálás téma volna taglalás 

alá venni, hogy mikép mesterkedett a szentes 

vásárhelyi vasút végrehajtó bizottsága, amig 

a velünk való e g y e s ü l é s t — mely az ő 

vasutjukra nézve a szó szoros értelmében 

életkérdés volt — ki bírta vinni. Nagyon 

érdekes és alkalomszerű volna például ecse-

telni azt a dicstelen magatartást, melyet vá-

rosunk nagy fia, Fekete Márton, a saját szülő 

városával szemben tanúsított, midőn kézzel 

lábbal azon dolgozott, hogy ha nem lesz meg 

az egyesülés, a kormány éljen visszatorlással 

a szentesvárosi és kunszentmárton-tenyői 

vasúttal szemben, ugy, hogy a forgalmat 

mesterséges uton terelje el az említett két 

vasútról H.-M.-Vásárhelyen át Szeged felé. 

Hírlapírói szempontból, valamint a köz-

életi pártpolitika szempontjából bőségesen ki 

lehetne aknázni ezeket a tényeket, s kedvező 

alkalmunk volna most olyan éleshangu 

czikket irni, hogy bizony megfájulna tőle a 

szentes-vásárhelyi vasút végrehajtó bizottsá-

gának a feje. 

De ebben a pillanatban nem kívánunk 

élni a rekrimináczió jogával; lemondunk az 

alkalomszerűség kedvezményéről; meri a be 

végzett tényeket már ugy se változtathatja 

meg semmiféle rekrimináczió; s a mi a sá-

fárokat illeti, a közönségnek lesz módjában 

fölöttük más téren is ítéletet mondani. 

Nem zavarjuk tehát ma annak az öröm-

nek az összhangját, mely betölti a haladás 

minden barátjának keblét, minden uj alko-

tás létesítésének még ha az az alkotás külön-

ben hibás és fogyatékos is. 

Rekriminácziók helyett inkább rámuta-

tunk arra a feladatra, mely ezen uj alkotás 

nyomán vár reánk, ha azt akarjuk, hogy a 

mü, melynek most örvendezünk, betetőzve 

legyen. 

Ez a feladat pedig azzal az egy szóval 

fejezhető ki, hogy: „ t o v á b b ! " Igen, nem 

szabad egy pillanatra se megpihennünk, sőt 

most már vállat vállhoz vetve, egyesitett erő-

vel arra kell törekednünk, hogy az a vasút, 

mely Tenyőnél kezdődve, Vásárhelyig jutott, 

természetes végpontjáig tovább fejlesztetvén, 

Makónál érje el befejezését. 

Ennek a kombinácziónak szükségszerű 

volta annyiszor ki volt már fejtve, hogy szinte 

fölösleges azt újra ismételni. Mindenki belátja, 

hogy virágzóvá csak ugy lehet ez a vasúti 

vállalat, ha nemcsak a mi vidékünk helyi 

forgalmából nyeri az éltető erőt, hanem a 

Makóig való kiépítés által, az arad-csanádi 

vonalról jövő jelentékeny forgalmat is bizto-

sítjuk számára. 

Midőn tehát ünnepeljük a szentes-vásár-

helyi vonal megnyitását, egyúttal fogadjuk el 

közös törekvésünk jelszavául azt, hogy: 

-tovább !* 

— Vasutmegnyitási ünnepély. 
A szentes—vásárhelyi vasút műtanrendőri 

bejárása és hivatalos megnyitása tegnap ment 

végbe a kereskedelmi minisztérium műszaki 

közegei és az érdekeltség közbenjöttével. A 

kereskedelmi minisztert, mint az eljáró kül-

döttség elnöke Papp Árpád miniszteri titkár, 

a műszaki osztályt pedig több vasúti szak-

közegen kivül Kovács aradi üzletvezető-

ségi főnök képviselte. A vármegye részéről 

Csató alispánnal élén a megyei kiküldöttek, 

Hód-Mező-Vásárhelyt Baksa Lajos polgár-

mester, Szegvárt, Mindszentet az elöljáróság, 

Szentest Burián Lajos polgármester, Abaffy 

főmérnök képviselték. Ott volt Zsilinszky Mi-

hály volt főispán is, Tallián Béla főispán, 

Balogh János, Endrei Gyula és Sima Ferencz 

országos képviselők. A vonat reggel 9 óra-

kor indult ki a szentesi pályaudvarból, mi-

vel minden állomásnál és őrháznál vizsgálat 

alá lettek véve a műtárgyak, csak d. u. 1 

órakor érkezett be Hód-Mező-Vásárhelyre. — 

Öröm volt látni azt a lelkesültséget, melylyel 

Szegvár és Mindszent népének ezre és ezre 

várta az első vonatot. Szegváron Korpás Pál 

plébános, Mindszenten Keller Lajos plébános 

fogadtak lelkes üdvözlő beszédekkel a kül-

döttséget. Az üdvözlő beszédekre a kormány 

nevében Papp Árpád fölülvizsgáló küldött-

ségi elnök válaszolt. A vasút kiépítése kifo-

gástalannak találtatott, s a közforgalomnak 

azonnal át is adatott. S miután erről a jegy-

zőkönyv fel lett véve, a bejárásnál részt ve-

vők bankettre gyűltek össze a hódmezővá-

sárhelyi nagyvendéglőben, hol a hivatalos 

toasztok előtt — miután Zsilinszky főispán 

a szegedi vonattal elutazott és a banquet 

végét nem várhatta be — dr. Filó Lajos állt 
föl és egy meleghangú pohárköszöntőben éltette 

Zsilinszky t, kijelenté, hogy ő csak••politi-
kailag nem ért egyet Zsilinszky-
v e l ; mert ő jüggetlenség-párti ember ; de 
örömmel ismeri el^Zsilinszky érdemeit és őt 
élteti. Mondanunk*, is fölösleges, hogy — 

miután ezen vasut^megnyitásánál legnagyobb 

részben azok szerepeltek megyénkből, kik a 

Zsilinszky korszaknak hivei, rendkívül fellel-

kesültek Filó ur köszöntőjén, sőt magát Zsi-

linszkyt is szólásra késztette ez a nem várt 

pohárköszöntő és beszélt. — Ezen kis inter-

mezzo közben folyt az ebéd és a maga he-

lyén, a pecsenyénél Csató alispán állt föl és 

éltette a kereskedelmi minisztert, ki ezen 

vasút építésnél erős támogatója volt az ér-

dekeltségnek. Majd Baksa polgármester emelt 

poharat és éltette a miniszter jelenlevő kép-

viselőjét Papp Árpád miniszteri titkárt, ki 

nyomban felkelt és Szentes és Hód-Mező-Vá-

sárhely lelkes közönségéért emelt poharat. — 

E pohárköszöntők alatt hallani lehetett, hogy 

azon táborból, honnan a Zsilinszkyre szóló 

pohárköszöntő megindult, panaszos kifakadá-

sok hangzottak föl Szentes ellen, amely nem 

járult ezen vasút létesítéséhez. S bizony már 

csak az hiányzott, hogy nyíltan felálljanak 

| és azt mondják, hogy mit keresnek itt a 

szentesiek ? Csendes abczugolésok is voltak 

hallhatók Szentes ellen és ahonnan ez jött, 

ott dr. Filó Lajos mellett Mátéffy Kálmán, 

Csató Kálmán, Schlezinger Károly, Csúcs An-

tal, Vecseri János urak ültek. — Megvalljuk 

őszintén, hogy ez nekünk nem esik zokon; 

mert nem idegen emberek bántották meg 

Szentest, hanem saját fiai, melyet aztán a 

vásárhelyiek igyekeztek is két kézzel helyre 

hozni: mert Baksa polgármester és Endrei 

Gyula országos képviselők lelkes pohárkö-

szöntőkben emlékeztek meg Szentesről. így 

folyt le a szentes—vásárhelyi vasút megnyi-

tási ünnepélye alkalmából endezett banquett. 

Biz ez nem volt lélekemelő momentuma en-

nek a szép alkotásnak ; de azt hisszük, hogy 

más lesz a hangulat a vásárhely—makói 

vasút megnyitásánál; mert most már ezt a 

munkát kell megkezdenünk ! 

— A szegedi egyetem ügye. A 
Szánthó Lajos barátunk és pártunk több tekin-

télyes tagja által, a szegedi egyetem érdeké-

ben, a vármegye törvényhatóságához beadott 

indítványt — mint előre megjósoltuk — a 

vármegye közgyűlése csakugyan egyhaugulag 

fogja elfogadni; mert nemcsak a mi pár-

tunk karolja azt fel egész lelkesedéssel, ha-

nem a túlsó tábor is magáévá teszi. 

A túlsó oldalról mindössze is az az ag-

godalom hangzott fel, vájjon képes lesz é 

a vármegye közmivelődési alapja egyszerre 

befizetni azt a 10 ezer frtot, melyet az in-

dítvány szerint alapítványul ajánl fel a vár-

megye a szegedi egyetemnek ? 

Nehogy a vármegye súlyos terhet vállal-

jon magára, czélszerübbnek látnák némelyek, 

ha a 10 ezer forint 10 év alatt, egyenlő rész-

letekben fizettetnék le, ugy azonban, hogy az 

egész alapítványi tőke kamatja, már az egye-

tem megnyitásától kezdve, rendelkezésére bo-

csáttassák az egyemi tanácsnak. 

Az egyértelműség kedvéért az indítvá-

nyozók bizonyára készséggel hozzájárulnak 
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ehez a módosításhoz, mely a kitűzött czélt 
lényegileg egyáltalában nem érinti. S igy — 
miután egyéb kifogása s e n k i n e k sincs — 
az indítvány egyhangú elfogadása biztosítva 
van, a minek őszintén örvendünk. 

E helyen említjük meg, hogy a „Szegedi 
Napló" a »Csongrád vármegye Szegedért" 
czimü minapi vezérczikkünkre reflektálva, azt 
a meglepő kijelentést tette, hogy mi semmivel 
se tudnánk igazolni azt a keserű hangot, 
melyen a szegedieknek irányunkban tanúsított 
magatartásáról irtunk, mivelhogy ők soha 
se viseltettek ellenünk gyűlölséggel, sőt még 
ellenszenvvel se ; aztán meg soha eszük 
ágában se volt Csongrádvármegyét Szegedre 
telepíteni. 

No, ha polémiába kívánnánk bocsátkozni 
ebben a kérdésben, higyje el a „Szegedi 
Napló", hogy a bizonyítékoknak egész töme-
gét produkálhatnánk állításaink igazolására, 
s ezek között szép számmal szerepelnének a 
„Szegedi Napló" czikkei is. 

De azt hisszük — s ebben talán tisztelt 
laptársunk is egyetért velünk — hogy ily 
irányú polémia nem tenne jó szolgálatot an-
nak a nemes ügynek, a melynek propagan-
dát csinálni k ö z ö s feladatunk. 

Erre a magasabb szempontra való tekin-
tetből tehát hagyjuk el a további szóváltást. 
Részünkről legalább megelégszünk a „Sze-
gedi Napló" emiitett nyilatkozatával, s nem 
bolygatjuk, hogy mennyiben felel az meg a 
m ú l t n a k , hanem elfogadjuk, mint a j ö-
v e n d ő zálogát. 

SZENTESI LAP. 

sák, a kin gyanús tünetek mutatkoznak. Végül pedig 
utasították a rendőrkapitányságot, hogy a vasútnál 
és a gőzhajónál állandó őrszemeket tartson, a kiknek 
feladatuk lesz följegyezni a vidékről haza érkező 
munkásokat, kiket aztán majd az orvosok vesznek 
megfigyelés alá. 

Mindezen óvintézkedéseket pedig — ismételjük 
megtette a tanács a maga hatáskörében; amint-

hogy az intézkedés csakugyan őt illeti; s a járvány-
bizottság csak azért ült össze, hogy tudomásul vegye 

történteket ; mert a rendezett tanácsú városok 
járványbizottságai is épen csak azzal a hatáskörrel 
birnak, a mivel a falusiak ; mig ellenben a törvény-
hatósági városok járványbizottságai már intézkedési 
és rendelkezési joggal felruházott testületek, 

Talán ideje volna felhívni a kormány figyelmét 
erre a visszásságra ; mivel a rendezett tanácsú váro-
sok járványbizottságairól fs fel kell tételezni annyi 
intellektuális képessegét, a mennyi a törvényhatósági 
városok hasonló bizottságaiban van, tehát fel kellene 
ruházni őket is intézkedési jogkörrel. Igy, a mint 
most van konstituálva, nincs értelme az egész bizott-
ságosdinak. 

A járvány bizottság üléséből. 

Az a szerencsétlen kubikos, a ki Titelből hozta 

haza testében a halál csiráját, sok aggodalmat oko-

zott a hatóságnak. 

A hulla felbonczoltatván, az orvosok gya-

n ú s n a k nyilvánították az esetet, s a beteg ürülé-

két felküldték Budapestre a bakterológiai intézetbe. 

De ezzel még, persze nem elégedtek meg, hanem 

további óvintézkedéseket is tettek; s ezért hivták 

össze 20-án a járványbizottságot is. 

Dr. László Vilmos városi főorvos terjesztette 

elő a Dizottságnak, hogy az emiitett gyanús eset 

folytán minő intézkedéseket tett a tanács ? 

Nevezetesen újra felszerelték a kurczántuli jár-

vány kórházat, s készenlétbe helyezték az ápoló 

személyzetet. A vásár tartamára a czédulaházhoz ki-

küldték dr. Götzl Bertalan és dr. Lövi Zsigmond 

orvosokat, a kik ott felváltva várják, hogy nem visz é 

elébük valami gyanús beteget a rendőrség ? Ezen 

kivül ugyancsak a czédulaháznál hordágyakat is he-

lyeztek el, hogy szükség esetén azonnal elszállithas-

A „ S Z E N T E S I L A P " T Á R C Á J A . 

Vidéki levelezés. 

Tekintetes szerkesztő ur! 
Kedves kötelesség teljesítése vezérel, midőn ezen 

levélkém közlésére tekintetes szerkesztő urnák becses 
lapjában egy kevés helyet kérni bátorkodom : 

A kunszentmártoni dalárda f. évi október 8-án 
tánczvigalommal egybekötött jelmezes szüreti mulat-
ságot rendezett, melyre én szintén hivatalos voltam. 

Szüreti mulatság vendéglőben — no még ilyen 
sem volt Kunszentmártonban ; ezt megnézem, gon-
doltam magamban. El is mentem. Pont 7 órakor 
kezdődött a mulatság a szőllővel és almával Ízlésesen 
feldiszitett teremben. 

Nagyszerű volt a csőszök es csőszleányok fel-
vonulása, mely 8 óra után történt. Elül a karmester, 
utána a bíró és biróné, mellettük a pandúr, utánuk 
pedig a diszesen és csinosan öltözött csőszleányok, 
egy-egy csőszlegénynek a karján. 

Mindnyájunknak legnagyobb meglepetésére 2 
hangra énekelték: „Eg a gunyhó44 és „Kiskomárom 
Nagykomáromtt kezdetű népdalokat, mondhatom 
azonban, hogy nem volt vendég a teremben, ki ezeket 
a dalokat ne énekelte volna; majd vegyes karban 
énekelték: „őszi harmat, hideg eső, ősszel érik meg 
a szőllő, ha meg érik bornak szűrik, ezt a kis lányt 
férjhez kérik." II. „Ne menj rózsám a tarlóra44 stb. 
Utána csősztáncz következett, mely után biró uram 
megnyitotta a szüretet, és kijelentette a szabad lopást. 
Érdekes volt nézni, hogy a vendégek mennyire ipar-
kodtak lopni a drótokra aggatott almákból és szől-
lőből. De még érdekesebb volt, midőn az ügyes 
csőszök és csőszlányok valakit a lopáson rajt' értek 
és a biró elé vezettek, ki azután a dalárda javára 
3—5 ismételt esetekben 10—20 krajczárra elmarasz-
talta a kedves tolvajt. 

Tíz óra tájban kezdődött a „Nemzetközi világ 
póstán" a levelezés. Vajmi érdekes volt nézni, hogy 
szegény póstást mennyire ostromolták a levelezőla-
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pókért, melyeken néhány sor, vagy néhány szívből 
eredő szó volt irva. 

Ugy éjfél körül a dalárda négy hangra énekelte 
„Fekete szem éjszakája44 népdalt, ezt nyomban kö-
vette „Ez a k s lány eladó44 friss, melynek minden 
versét megtapsolta a közönség. 

Szünóra alatt a világpősta lezáratván, a leve-
lezés be lett szüntetve, és a levelező-lapok meg-
számlálása után az elnök egy díszes fonásu szőllő-
koszorut adott át emlékül Becsák Juliska csőszleány-
nak, ki a legtöbb levelező-lapot mutatta fel. 

Vendégek szép számmal voltunk, nemcsak Kun-
szentmártonból, hanem vidékiek is jöttünk meglehe-
tősen, ugy, hogy Sipos szállodája ugyancsak kicsinek 
bizonyult. — A tiszta jövedelem meghaladja a 70 
forintot. 

Mindannyian jól éreztük magunkat s hízelgés 
nélkül mondhatom, hogy a kunszentmártoni dalárda 
a vendégek iránt tanúsított figyelem és gyengéd bá-
násmódot illetőleg a nagyközönség megelégedését 
magának kivívta, miben nagy érdeme van Biczó 
!ános karmesternek, mint a rendezőség elnökének, 
ki ugy a vegyes kart, mint a négyes kart oly szépen 
betanította, s éber figyelemmel kisérte az estélynek 
minden legkisebb mozzanatát. 

Elismerést érdemelnek még a többi szereplők 
is mindnyájan: Király Lajos biró, a falusi hegybí-
rónak valóságos másolata. Kis Katalin a biróné a 
szívélyes közbenjáró. Doba M. pandúr. Csősz-leányok : 
Ugrai Juliska. Tigyi Etel. Farkas Apollónia. Kruzslitz 
Erzsike. Becsák Juliska. Gulyás Etel és Józsa Mariska, 
kiknek kedvéért az ember szívesen lopott, csakhogy 
egy-egy kedves csőszleánykával kisértethesse magát. 

No a csőszök Kvasz János. Kakuk M. Molnár 
K. Tóth Pál. Szekeres K. Dancsik József és Passi 
István — igazán szálas nyalka legények voltak, a kik 
ha az embert nem nézték is, mégis megcsípték a 
lopáson ; hogyne mikor azok a gonosz tükrök ott a 
vendéglőben, minden tolvajnak a képmását oly hiven 
visszatükrözték. 

A fesztelen jókedv csak a reggeli órákban ért 
véget, mikor elszéledvén, magunkkal vittük egy bol-
dogan és kedélyesen töltött estélynek édes emlékét. 

Egy tiszamenti vendég. 

Jó barátok és ellenségek. 
— Regény — 61. folyt, 

Irta: Sima Ferencz. 

Papp Ignácz azzal távozott el Bene Tamás há-

zától, hogy egy év múlva vissza jön, s az úton nem 

engedte meg Bálinti főorvosnak, hogy Papp Samu 

végakaratáról saját impressiói alapján felvilágosítást 

adjon. Ó maga is sejtett annyit, hogy apja végszán-

déka esetleg házassági tervvel lehet kapcsolatban. 

Ide látszott előtte mutatni Bene Tamás magatartása ; 

mert különben mi ok lehetne egy évig halasztani el 

a felvilágosítást s Papp Ignácz nem is idegenkedett at-

tól az eszmétől, hogy az apja és Bene Tamás között folyt 

ellenségeskedés a gyermekek házassági frigye által 

tétessék jóvá. Bár apja, anyja, nővére halála 

után — mielőtt fölszáradt volna a köny szeméről — 

házasságra gondolni előtte is több volt a frivolitás-

nál, s ha apja végső szándéka ide vergál, akkor 

csak fokozodott az ifjúban a tisztelet Bene Tamás 

iránt, hogy egy egész évi időt engedett számára 

gyászának élni. 

De hát ugy lehet, hogy szó sincs erről az egész 

dologról — gondolá Papp Ignácz és örült volna rajta, 

ha ugy van ; mert az apja és Bene Tamás közötti 

ellenségeskedést ő is jóvá kívánta tenni és ő is a 

két család szorosabbra való fűzésével gondolt erre; 

de az idealisabb, s bizonyára nemesebb is, ha egye-

nesen tőle ered ez a házassági szándék, mintha 

lépést apai végrendelet parancsolja rá. 

Arra tehát Papp Ignácz elhatározta magát, 

hogy elveszi Bene Tamás egyetlen leányát; de arra 

nem gondolt, hogy ellenmondásra is találhat. Nem 

önhitség volt ez nála. Távolról sem, de nem gon-

dolt erre. 

Azután, hogy Bene Tamáséktól haza ment, 

még egyszer kiment szülei sírjához. Rendelkezett 

hogy mindennap friss koszorút tegyenek a sírbolt 

kápolnájában az apja, anyja és nővére koporsóját 

fedő táblákra, s azután bepakoltatott és elutazott. 

A képviselőháztól szabadságot kért egy félévre 

és külföldre ment, s mikor a félév letelt, újból félévi 

szabadságot kért és utazott tovább. Hogy ő hol járt 

azt szülővárosában nem tudta senki, de hogy szülővá-

rosában mí történik, azt ö tudta; mert minden héten 

kapott egy terjedelmes levelet, mely még a legkisebb 

dolgokra is kiterjeszkedve tájékoztatta őt mindenről 

Mikor az egy év letelt, Papp Ignácz otthon 

volt a szülő városában s Bene Tamást előre érte 

sité, hogy átvegye tőle apja végső óhajtását. 

Egy év alatt nagy változáson ment át a han 

gulat Benééknél is Papp Ignácz iránt. Nem tudtak 

róla egyebet, minthogy elutazott, hogy hol jár, arról 

senki sem tudott felvilágosítást adni. Bene Tamás 

soha sem hozta fel az ifjú nevét, s igy Irénnek nem 

volt módja Papp Ignácz ellenes érzelmében istápolni 

lelkét; apródonként ő is kezdett megfeledkezni az 

ifjúról, s kevesebbet törődni az apja és Papp Samu 

Történeti hangverseny. 
Kevés számú publikum előtt játszta le a Káldy 

müvésztársasága tegnap este a magyar opera — 
czikkek első részét. Hiába! A magyar opera törté-
nete és fejlődése nem sokat érdekli sehol nálunk a 
közönséget. 

Ki van mondva az axióma: nincs specziális 
magyar opera, tehát nem is érdemes azokkal a 
sporadikus jelenségekkel foglalkozni, a melyek mint 
többé-kevésbbé sikerült kísérletek a magyar dalmű 
terén mutatkoznak 

Pedig tegnap este hallottuk a „Kunok*-nak, 
Csiszér e szép, de elfeledett operájának, „Ilká'-nak, 
Dopfler e kiválóan magyaros dalmüvének akkordjait; 
hallottunk részeket Erkelnek müveiből, a melyek 
mind arra vallanak, hogy a magyar operának van 
múltja, és lesz jövője is, csak a magyar közönség 
tartsa érdemesnek a maga zenéjével förödni; hisz a 
magyar zenénél nincs szebb a világon. 

Holnap fogjuk hallani javarészét a magyar ope-
ráknak, kérjük a közönséget, hallgassa meg a mi 
vendégművészeinket. 

között folyt ellenséges viszonynyal. Igy apródonként 

kezdett feledésbe menni előtte Papp Ignácz a hozzá 

fűzött kombinácziókkal. A városban az a hír kelt 

ugyanis szárnyra Papp Ignácz elutazása után, hogy 

nem jön haza szülővárosába soha. Ezt is hallotta 

Irén, és örült rajta. Apja azonban nem beszélt erről 

soha és ő se kérdezte soha, hogy igaz-e ez ? — 

Később azt beszélték, hogy Papp Ignácz külföldön 

megnősült, a franczia nagykövetség egyik tanácso-

sának a leányát vette el. Ezt is Irén hallotta; 

de ezzel se törődött, legfeljebb jól esett neki, hogy 

igy már aztán csakugyan nem fog hazajönni Papp 

Ignácz. Benéné se hozta fel az ifjú nevét soha, ha-

nem azon volt, hogy leányát jól férjhez adja s már 

közal is járt ezen czélja megvalósításához; mert 

Irénnek volt udvarlója elég s ezek között nem egy 

fiatal ember táplálta komolyan azt a szándékot, 

hogy kérőként fog a háznál fellépni. Ezt Benéné jól 

látta és a többi között legtöbb figyelmet fordított az 

udvarlók közül arra, kit leányához legméltóbb em-

bernek tartott, s kit leánya is legjobban kitüntetni 

látszott. Szóval a háznál már ha nem ment is egé-

szen feledésbe; de közönyössé vált Papp Ignácz 

személye annyira, hogy Papp Ignácz külföldi utja 

megkezdése után az a hir kelt szárnyra a városban, 

hogy soha sem jön vissza. Mikor Irén ezt hallotta 

igen megőrült rajta. Maga sem tudta miért; de ugy 

érezte, mintha valami tehertől szabadult volna a 

lelke. 

(Folytatása következik.) 



126. szám SZENTESI LAP. 3. oldal 

György Zsófiának pompás, erőteljes, a felső harang, mind végig következetesen kitartván, mind- — Az elfelejtett biczikli. Újszegeden tör-
regiszt erek ben is rendkívül tiszta, kifejező hangja I egyik a maga eredeti állásponja mellett. Végre kisült, tént a nyáron, hogy Fehér János föld míveshez azzal 

dósággal diabolikusan énekel, látszik, h a k a t o l i k u § h n a k v o R { * : a t ü z a kéréssel állított be egy rövid nadrágos kék kamás-

, 0 .. , , w»ii -r» lis fiatal ember, hogy amig a dolgát végezi, őrizze 
csakugyan a 3-ik tizedben volt, hol Modla János a v a s p a r i p i j á t

8 I z ö r e| paraszt tisztelettel nyúlt 
44. sz. háza gyuladt ki. Egy arramenő ember vette a fényes aczéltestü géphez és mert paripának hal-

hogy átérzi a szöveget, melyet különben nem ejt 
mindig oly tisztán, mint Bély Hermin asszony, ki-
nek igen csinos, fülbemászó, s a mellett kitűnően 
iskolázott hangja van. Néhol egy kissé tremolózik 
ugyan, de milyen finom Ízléssel, mily diszkrétül 
tudja a költő gondolatait interpretálni1 

Kuliffay Izabelláról általánosan elismert dolog, 
hogy egyike legjelesebb zongoraművésznőinknek. 
Technikája kifogástalan, billentyüverése nemcsak 
korrekt, sőt valósággal ritka finomnak és sikkesnek 
mondható. Et nunc venio ad fortissimum. Walch 
ur pompás hangú baritonista. Oly szépen énekel, 
hogy valóságos gyönyör sonorus, ép hangját hal-
lani. Megjelenése rendkívül csinos, arczájéka kifejező. 
Káldyt nincs mit dicsérni. Megtalálja ő a legszebb 
dicséretet saját önérzetében, művészi öntudatában, 
s abban a buzgalomban, melyet a nemzeti zene fej-
lesztése és ismertetése körül kifejtett. 

V. Szőcs Géza. 

Helyi és vegyes hirek. 
A szentes-vásárhelyi vasúton is 3 

vonat fog naponként közlekedni. A menetrend a 

következőleg van megállapítva: A reggeli vonat 

indul Szentesről 4 óra 50 perczkor, Vásárhelyre ér 

6 óra 40 perczkor, s innét Szegedre érkezik 7 óra 

53 perczkor. A délelőtti vonat indul 8 óra 45 percz-

kor. Ennek a vonatnak Szeged felé nincs összeköt 

tetése, csupán Csaba felé, hová 12 óra 43 perczkor 

érkezik meg az ember. A délutáni vonat indul 5 óra 

13 perczkor. Vásárhelyre érkezik 7 óra 13 perczkor 

este. Ennek a vonatnak mind Szeged, mind Csaba 

felé van összeköttetése; Szegedre 10 óra 20 percz-

kor, Csabára 10 óra 59 perczkor éjjel van a meg-

érkezés. H.-M.-Vásárhelyről Szentesre a reggeli vonat 

7 óra 40 perczkor indul, s ide érkeztk 9 óra 30 

perczkor. Ehez a vonathoz Szeged és Csaba felől 

lehet érkezni; és pedig Szegedről éjjel 3 óra 30 

perczkor, Csabáról éjjel 4 óra 32 perczkor indulva. 

A délutáni vonat indul Vásárhelyről 4 óra 4 percz-

kor, ide érkezik 5 óra 55 perczkor. Ehez a vonathoz 

Szeged felől nincs összeköttetés, csupán Csaba felől, 

honnét délután 2 óra 8 perczkor történik az elin-

dulás. Az est vonat indul Vásárhelyről 8 ora 11 

perczkor, ide érkezik 10 órakor éjjel. Ehez a vonat-

hoz a Szegedről esti 6 óra 52 perczkor induló vonat 

csatlakozik. A menetárak a következők: Szentesről 

Szegvárral, oszt. 30 kr. II. oszt. 15 kr. III. oszt. 10 

kr. Mindszentre: I. oszt. 40 kr. II. oszt. 22 kr. III. 

oszt. 15 kr. Mártélyra: I. oszt. 50 kr. II. oszt. 40 kr, 

III. oszt. 25 kr. H.-M.-Vásárhelyre: 1. oszt. 1 frt 

II. oszt. 80 kr. III. oszt. 50 kr. E szerint Szegedig 

fizetni kell: az I. oszt. 1 frt 40 krt; a II. oszt. 1 

frt 02 krt; a Ill-ik osztályban 65 krt. Viszonyítva a 

zónaárakhoz, meglehétősen borsos dijak biz ezek. 

Reméljük, azonban, hogy majd az e g y e s ü l é s vég 

rehajtásaután az igazgatóság mérsékeltebb díjszabást 

fog életbeléptetni. 

— „Rossz vásárunk van" — mindenfelé 

ez a panasz hangzik, s nem épen ékes titulusokat 

halmoznak azokra, a kik a rendes vásárt elhalasz 

tották. A vásár lefolyásáról különben lapunk más 

helyén, részletes tudósítást közlünk. 

— A Káldy-féle haugversenyen - mint 

ez az estélyről szóló külön tudósításunkban is jelezve 

van — szokatlanul csekély számmal jelent meg a 

közönség. A Kass-szálló nagyterme kongott az üres-

ségtől : alig voltunk ott negyvenen Pedig a ritka 

műélvezeten kívül a hazafiság is megkívánná, hogy 

erőnktől telhetőleg erkölcsileg és anyagilag támo-

gassuk Káldyt abban a nemes törekvésében, mely a 

zene fejlődésének, s ezzel művelődés történetünk 

egyes fejezeteinek bemutatására irányul. Szentes 

város lelkes közönsége soha se tanúsított még rideg 

közönyt, mikor a város jó hírnevéért kellett áldoza-

tot hozni. Mélyen fájlalnánk, ha ez lenne az első 

eset. Felhívjuk tehát a közönséget, hogy ma este 

hozza helyre, a mit tegnap elmulasztott; a mit 

különben annál könnyebben megtehet, mert a mai 

műsor sokkal élvezetesebbnek Ígérkezik a tegnapinál, 

ezzel pedig sok van mondva. 

— Tüz. Szombaton este 6—7 óra kőzött meg-

kondult a harang a ref. toronyban, a szokásos 4 

ütéssel jelezvén, hogy a 4-ik tizedben tüz van. Pár 

perez múlva a róm. cath. torony harangja is meg-

szólalt, de a 3-ik tizedben jelezte a tüzet. Ettől fogva 

aztán egy jó félórán át versengett egymással a két 

észre a veszedelmet, s a lármájára összegyűlt szom-

szédoknak sikerült a tüz terjedését addig meggátolni, 

mig segítség érkezett a város távolabbi részeiből. A 

ház nem is égett le egészen, mert a tetőzet felét 

lerántották. A tüz a kémény mellett ütött ki, s igy 

valószínű, hogy valami kóbor szikra idézte elő. Az 

épület különben biztosítva volt. 

— Szerencsétlenség. Folyó hó 20-án Pap 

Sándorné sz. Bartha Zsuzsánna a tanyáról hazajö-

vet egy kukoriczával telt kocsin ült. Egy zökkenő-

nél aztán lezuhant a magas ülésről, s oly szeren-

csétlenül esett le, hogy feje ép a kerék alá jutott. 

A szegény nő a szenvedett sérülés következtében, 

rövid, de kínos haláltusa után meghalt. 

— Bál . Goldstein Józsefnénál ma, vásárnap-

este tánczmulatság lesz. 

— Kettős esküvő lesz f. hó 24-én kedden 

délután 3 órakor a helybeli ref. templomban. Ugyanis 

ekkor esküszik örök hűséget Budai János képesített 

ácsmester, városunk egyik kiváló iparosa, Sarkadi 

Nagy Ferencz kereskedő szép s kedves leányának — 

Mariskának. — Ugyanekkor vezeti oltárhoz Szeme-

nyei Antal orosházi iparos Budai Bálint polgártár-

sunk szép s csinos leányát Mariskát. A násznagyi 

tisztet Budai János részéről Petrovics Soma evang, 

lelkész, a menyasszony részéről pedig Szabó Lajos 

tanitó ; Szemenyei Antal részéről Szemenyei Lajos 

orosházi iparos, a menyasszony részéről pedig Be-

szédes István közgyám viselik. Szerencsét kívánunk 

az uj házasoknak szép frigyükhöz. 

— Köszönet nyilvánítás. A szentesi keres-

kedő ifjak egyesülete által rendezett bál alkalmával 

a jótékonyczélra felülfizetni szívesek voltak: Kass 

Gusztáv 5. Bányai József 3. Szénássy Ferencz 3. 

Kertész Moór 2. Fránkl Albert 2. Richter Jakab 

(Debreczen) 2. Róna Hugó (Budapest) 2. Erdélyi 

Ödön 1.60. Bánfalvi Lajos 1.50. Matics István 1.50. 

Liebverth Mihály 1.20. H. Szabó Lajos, Cohn Ja-

kab, Balkányi Arthur (Bécs) Kohn Jakab, (Bpest) 

Dr. Purjesz János, Mohr Samu, Lehota Kis Bandi. 

Löwinger Adolf, Káry Miska (Bécs) Ekstein N. (Bpest), 

Wellisch Vilmos, Lendvai Vilmos, Straszer M. Sán-

dor, if). Sárdy Mihály, Erdélyi Alajos, Hacskó Sán-

dor, Eigner Ede, Hertz Sándor, Barbocz Zsigmond, 

y . . . . e. 1—1 frtot. Huszka Károly, Re-

ich Vilmos, Linger Károly, Braunn Zsigmond, Bubor 

Sándor, Mayer Vilmos urak 50—50 kr. — Ez uton 

fogadják a felülfizető urak, valamint Máhr Kázmér 

ur a jótékonyczélra adott tortáért — melynek ki-

sorsolása 9 frt 62 kr. jövedelmezett — és mind-azok 

kik a terem díszítéséhez szükséges anyagokkal hozzá já 

rultak sa bál érdekeit bármily módon elősegíteni szívesek 

voltak : az egyesület nevében őszinte mély köszöne-

tünket. Szentes, 1893. október 20. Lendvai Vilmos 

titkár. Buday Imre h. pénztáros. 

— Hölgyek figyelmébe. Wellisch Vilmos-

nál nagy választékban vannak raktáron női kalapok 

és tollak, melyeket a takarékpénztári épületben lévő 

üzlethelyiségében mélyen leszállított árakon árusít el. 

Úgyszintén koszorúk is, sehol oly jutányos áron 

és nagy választékban nem kaphatók, mint ugyan-

azon üzletben 

— A k inek a sírban nincs nyugalma. 
Bedrichau morvaországi községben a napokban egy 
Janiczek nevü 59 esztendős földmivelő felakasztotta 
magát. A halottat annak rendje és módja szerint 
eltemették. Egy Pé te r Ferencz nevü csavargó azon-
ban, a ki látta, hogy a halottat uj ruhába öltöztetve 
tették a koporsóba, éjnek idején a temetőbe osont 
s felásta Janiczek frissen hantolt sirját. A koporsót 
feltörte, s lehúzta a halott minden egyes ruhada-
rabját. A temetőőr közeledtére azonban a vakmerő 
holttestrabló kereket oldott. A hatóság körözteti. 

— Sírkő uniformisban. A pozsonyi zsidó 
temető őre kétségbeesve rohan minap haza a sír-
kertből. Az est homályában ugyanis egy előtte addig 
márványnak ismert sirkő ugy tetszett, mintha megele-
venedett volna. Bakazubonyt, panganétot, sapkát és 
nadrágot látott rajta. A furcsa látomány hirére 
többen kivonultak a temetőbe s tényleg az egyik 
sirkövön, egyik bokor mögött katonazubonyt, oldal-
fegyvert, sapkát és nadrágot találtak, a melyek a 
71. gyalogezred egyik közlegényéé voltak. A katona, 
ugy látszik, megszökött a hadseregből és a temető-
nek ezt a rejtett zugát használta garderobénak, hogy 
polgáriruhába öltözködjék. A mundér eredetéről bő 
vebbet a vizsgalat dérit majd ki. 

lotta nevezni, hűségesen bekergette az istállóba, ahol 
erős kötőfékkel a jászolhoz kötötte. Azóta három 
hónap mult el, de a kamáslis ur nem jelentkezett. 
Fehér János gazda a napokban eloldotta a kötőfé-
ket és a gazdátlan paripát felhajtotta a szegedi ka-
pitányságra, ahol azzal a kijelentéssel adta át Koczor 
kapitánynak: 

— Tehenet vettünk, kapitány uram. A tehén 
pedig nem fér meg a paripával egy istállóban. Hát 
mi nem őrizhetjük tovább. 

A vasparipa most a városházán várja feledé-
keny tulajdonosát. 

— Nemesszivü rabló. Abate olasz haramia-
vezér, ki a napokban került burokra, kevéssel elfo-
gatása előtt megcselekedte a következőket. Három-
ezer lírát követelt egy kereskedőtől életveszélyes fe-
nyegetésekkel. A kereskedő megígérte, hogy két nap 
múlva elküldi a pénzt. Be is váltotta igéretét. Abate 
azonban megtudta, hogy a kereskedő a pénzt egy 
uzsorástól kölcsönözte ¿6 százálékra. Ennek hallatára 
visszaküldte a pénzt a kereskedőnek, hogy csak adja 
meg az uzsorásnak a pénzt. A kereskedő követte a 
tanácsot, a haramia pedig másnap megtámadta az 
uzsorást, és elszedte tőle a 3000 lirát. 

— Koh l Medárd a királynál . A herczeg-
prímás titkára tegnapelőtt köszönte meg a királynak 
a vaskoronarendet, melylyel őt a Csólics-féle merény-
let alkalmával tanúsított magatartásáért kitüntette. 
A király igen kegyesen fogadta az önfeláldozó tit-
kárt, a kit már ismert, mert a primás a biretum 
átvételekor Bécsben bemutatta a királynak. A pár 
pereznyi kihallgatáson a király megtisztelő érdeklő-
déssel kérdezősködött Kohltól egészségi állapotáról. 
„Rettenetes helyzet lehetett az !" — szólt többek közt 
a kitüntett szerzetesnek a merénylővel vívott élet-
haláltusára czélozva. Ezzel, néhány kegyes szó után, 
a király elbocsátotta a primás derék titkárját. 

— A hitel. Sári Illés polgártárs italozott Fri-
edmann Mór pálinkás boltjában. Szegeden Az ital jól-
esett Sárinak, de nem fizetett. Ujraivott, megint nem 
fizetett. — Hát hol a pénz ? — kérdezi Friedmann. 
— Pénz ? — mondja Sári — hát hiszen én hitelbe 
ittam. Erre aztán egy mángorló-ruddal fejbe ütötte 
Friedmann Sárit s kilökte. Sári panaszra ment s e 
hó 20-án a pálinkamérőt két heti fogházra ítélte a 
tőrvényszék súlyos testi sértés miatt. 

Szentesi piaczi árak. 
1893. október 21. 

Rendes idejéről elmaradt őszi országos vásá-
runk a mai nap vette kezdetét, mely általános szo-
kás szerint a jószág vásárral kezdődött. Jószágot 
leginkább csak helybeliek hajtottak be, a vidékiek 
szemmel láthatólag hiányzottak. 

Jószág árak a következők: 
Igás ökör párja 280-350 frt. Tinó ökör párja 

180-240 frt. Fejős tehén dbja 60—100 frt. Rúgott 
borjú párja 40 70-100 frtig. 

Sertés igen kevés volt. 3—4 éves sertés párja 
75-90 frt, 1—2 évesek párja 50—60 frt. Egy éven 
alóliak párja 20—32 frt. 

Vágni való juh párja 8—9 frt. 
Aprójószág árak: Soványlud párja 2.60. Pulyka 

párja 2 frt 2.50. Kappan párja 1 frt. Tyúk párja 
70—80 kr. Csirke párja 40—50 kr. 

Szalonna mm. 57 frt. 

Elhaltak névsora. 
Szentes, 1893. október 14-tól október 21-ig. 

Szoboszlai Szabó Imre, 2 éves, agyhártyalob. — 
Csák Sára, 53 éves, gümőkór. — Erdei Mária, 23 
éves, gyermekágyi láz. — Székely Lídia, 11 hetes, 
ránggörcs. — Bájezer Ferencz, 5 hónapos, tüdőhu-
rut. — Berényi Sára, 68 éves, bélrák. — Antali! 
János, 8 éves, gümőkór. Takács Terézia, 6 hó-
napos, bélhurut. — Török Rozália, 8 éves, kanyaró. 
— Vincze Balázs, 3 éves, roncsolótoroklob. — őze 
Mihály, 39 éves, gyomor és bélhurut. — Barta Zsu-
zsanna, 38 éves, véletlenül a kocsielgázolta. — Hajdú 
Mária, 11 hónapos, bélhurut. 

Abaflfy László 
vegyes kereskedésébe egy jó családból 
való flu tanoneznak azonnal felvétetik. 2Eg 

Neumann Jónásnak 
A Dr. Ecseri Lajos féle házban egy üzletve-

zetőre (illetőleg itezésre) van szüksége; érte-

kezni lehet Dósai féle s^ját házánál 
berendezésről nem kell gondolkozni mert be-

rendezéssel adom átal. Ugyanott van egy uj 

kivágott kocsi és egy kis féderes kocsi eladó, 



4. oldal. 

4646 aü. 1893, Szentes város adóhivatalától. 

Hivatalos hirdetmény. 
Szentes város 1893 évi hadmentességi 

dij kivetési lajstroma egybeállittatván s a sze-
gedi magy. kir. pénzügyigazgatóság által fe 
lülvizsgáltatván a folyó évi okt. 23-töl 
30-ig terjedő 8 napon át a városi 
adóhivatalnál közszemlére kitétetik. (Félegy-
házi Török ház.) 

A lajstromok megtekintésére az érdekel-
teket midőn felhivom, egyszersmind értesí-
tem, hogy mindazok, kik a kivetésben meg 
nyugosznak, az 1883 évi XLIV. t. cz. §§-ai, 
illetve a pénzügyi közigazgatási szervezetnek 
változtatásáról szóló 1889 évi XXVIII. t. cz. 
18 §-a értelmében netaláni felszólamlásaikat 
és pedig : 

a.) azon adózók, kik az ezúttal kivetett 
adónemmel már a mult évben is megvoltak 
róva: a lajstrom kitételének napjától. 

b.) azon adózók pedig, kik a most ki-
vetett adónemmel először rovattak meg : adó-
tartozásaiknak adókönyvecskéikbe történt elői-
rását követő 15 nap alatt a városi adóhiva-
talnál benyújthatják. 

Elkésve beadott felszólamlások figye-
lembe vétetni nem fognak. 

Szentes, 1893 október 20-án. 

Bugyi Antal, 
1—3 h. aü. tanácsnok. 

9887. sz. 1893. 

Csonrádvármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrád vármegye törvényhatóságánál üre-
sedésben lévő s évi 400 frt. fizetéssel és 50 
frt. lakbér illetménynyel javadalmazott közi-
gazgatási gyakornoki állásra ezennel pályá-
zatot hirdetek s felhivom azokat, kik ezen 
állást elnyerni kívánják, hogy képesítettségü-
ket igazoló, továbbá illetőségi hatóságuk által 
kiállított politikai és erkölcsi bizonyítványaik-
kal kellően felszerelt s Tallián Béla főispán 
ur ő Méltóságához czimezendő kérvényeiket 
f. évi október hó 30-ik napjának d. u. 5 
óráig hozzám nyújtsák be. 

Szentesen. 1893 évi október hó 14-én. 

Dr. Csató Zsigmond, 
3—3 alispán. 

SZENTESI LAP. 

9859. sz. 1893. 
Csongrád vármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő, 1000 frt. évi fizetéssel java-
dalmazott tiszti ügyészi, továbbá 500 frt. évi 
fizetéssel javadalmazott közpénztári ellenőri 
és 400 frt. évi fizetéssel javadalmazott irnoki 
állásra ezennnel pályázatot hirdetek s felhi-
vom mindazokat, kik ezen tiszti állások vala-
melyikét elnyerni kívánják, hog> képesített-
ségüket és erkölcsi magukviseletét igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényeiket hozzám 
f hó 30 ik napjának d. u. 5 óráig nyújtsák be. 

Megjegyzem, hogy a megválasztandó köz-
pénztári ellenőr, megválasztása alkalmával 
1000 frt. tiszti biztosítékot köteles nyújtani. 

Szentesen, 1893 évi október hó 14-én. 

Dr. Csató Zsigmond, 
3 — 3 alispán. 

Népfölkelők összeírása! 

Hirdetmény. 
Az 1875. évben született iijak 

a jövő évben a népfölkelés I-ső korosz-
tályába lépvén, az 1886. évi XX. t.-cz.-hez 
kiadott utasítás 26. pontja értelmében ugyan-
ezeknek összeírása ez évi november 1-én 
kezdetét veszi és ezen hóban be is végződik. 

Felhivatnak a szülők, gyámok, rokonok, 
gazdák és munkaadók, hogy az 1875-ik év-
ben akár Szentesen, vagy vidéken született 
és Szentesen, vagy vidéken tartózkodó gyer-
mekeiket, gyámoltjaikat, rokonaikat vagy cse-
léd- és segédjeiket Szentes város főjegyzői 
hivatalánál összeírás végett ezen évi n o -
vember hó 1-ső napjától 25-ig 
bejelenteni szigorú kötelességüknek is-
merjék ; mert a jelentést e mulasztók a tör-
vény szigorával fognak sújtatni. 

Szentesen, 1893. okóber 16-án. 
1V3 Magyar Elek, 

h. főjegyző Szentes város katonaügyvezetője. 
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Hadkötelesek összeirása I 

Hirdetmény. 
Az 1873. évben született ifjak 

a jövő évben hadköteles sorba lépvén, a 
véderőről szóló törvényhez kiadott utasítás 
23. §-a értelmében ugyanezeknek Össze-
irása ez évi november 1-én kez-
detét veszi és ezen hóban be is végződik. 

Felhivatnak a szülők, gyámok, rokonok, 
gazdák és munkaadók, hogy az 1873-ik év-
ben akár Szentesen, vagy vidéken született 
és Szentesen, vagy vidékén tartózkodó gyer-
mekeiket, gyámoltjaikat, rokonaikat vagy cse-
léd- és segédjeiket Szentes város főjegyzői 
hivatalánál összeírás végett ezen évi novem-
ber hó 1-ső napjától 25-ig bejelenteni szigorú 
kötelességüknek ismerjék; mert a jelentést 
elmulasztók a törvény szigorával fognak súj-
tatni. 

Ugyancsak kötelesek összeírás végett je-
lentkezni az 1872. és 1871. évben született, 
II. és III. korosztályba lépő hadkötelesek is, 
miért ugyanezek is a jelentkezésnek novem-
ber hó 1-től 25-éig megtételére ezen-
nel oly kijelentéssel hivatnak fel, hogy a je-
lentés elmulasztása szigorú büntetést von 
maga után. 

Szentes, 1893. október 16-án. 

IV3 Magyar Elek, 
h. főjegyző, Szentes város katonaügy vezetője. 

Kiss Sámuelné 
Mets Balogh Máriának I. tized 400 számú 

házában, 2 szoba, konyha, éléskamra, pincze, 

padlás és szőlőskerttel azonnal haszonbérbe ki-

adandó, értekezhetni lehet levél által P. Ist-

vánházán Kiss Sámuel kasznárral, u. p. Kun-

szentmárton, vagy vasárnap a háznál. 

Halottak napjára! 
A legszebb és legolcsóbb koszorúk haphatók 

özv. Krausz Márkné sirkő és koporsó 

1V3 raktárában. 

Rózsa Ferencz 
Ili. tized 181 számú háza eladó, értekez-

hetni lehet Abaffy Ferencz urnái. 2 3 

Olcsó butor-árjegyzék! 
F 

Fióküzlet : OROSHÁZÁN, 
»Központi k^éház" mellett. 

Szentesen 

Kossuth-utcza. 

B U T O R T E R M E T 
ajánljuk a mélyen tisztelt fő és urirendek és a n. é. közönségnek, a kik hutort vásárolni szándékoznak és jutányos árak mellett lelkiismeretes kiszol-
gáltatásban akarnak részesülni, ezen nagyszerűen berendezett bútorgyári telepet meglátogatni és a legcsekélyebb vásárlásnál is meggyőződést szerezni, 
hogy minden versenyt felülmúló olcsó árak mellett szilárdgyártmányt, korszerü Ízléses kivitelben csakis ezen Szentesen i lynemű egyedül létező 
butorterniekbeii szerezhetnek; jelszava: csekély hasznot és nagy forgalmat, megteremteni e vidéken. 

Elsőrendű szakiparosok közreműködéseikkel csakis kitűnő asztalos- és kárpitos bútor, ugy a legegyszerűbb neműek polgári háztartásnak 
valamint fantasie- és diszbutor a fő- és uri rendek részére, minden most divatozó fanemekben és a legújabb alakban, sálon garnitúrák, különféle 
szövetekkel díszesen kárpitozva, meglepő választékban és oly különböző árak mellett található készletben, hogy itt vásárlásait mindenki igényeinek 
megfelelően teljes megelégedésére szerezheti be. Kárpitos műhelyemben egy j ó fiu tanonczul felvétetik. Q- i m u5 — 1UO 

Hálószoba 

2 szekr. 
2 ágy 
2 éjjeli szekrény 
1 mosdó 2 ajtós 
1 tükör 

loo frt 

Hálószoba 

2 szekrény 
2 ágy 
1 éjjeli szekrény 

márványnyal. 
1 mosdó 
1 tükör 240 frt 
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Haloszoba 
2 szekrény 
2 ágy 
2 éjjeli szekrény 
1 mosdó 
1 tükör márvány. 

270 frt 
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Hálószoba 
2 szekrény 
2 ágy 
2 éjjeli szekr. 
1 mosdó 
1 tükör 

340 frt 
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i bédlö 
1 kredencz 
1 trumó 
1 tük Ar 
1 asztal 
6 szék 

140 frt 

Ebédíö 

1 kredencz 
1 trumó 
1 tükör 
1 asztal 
6 szék 

180 frt 
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Ebédlő 

1 kredencz 
1 trumó 
1 tükör 
1 asztal 
6 szék 

270 frt 
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Szalon 

1 pamlag 
6 zsöllye 
1 asztal 
1 konzol 
1 tükör 

230 frt 
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Szalen 

1 pamlag 
6 zsöllve 
1 asztal 
1 konzol 
1 tükör 

220 frt 

zu 3 
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Szalon 

1 pamlag 1 i 
6 > söllye | 1 jO — 

! etf 
1 asztal | ' N S 

1 konzol | í i-l 
1 tükör 

275 frt j 
ct 
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roda 

1 Íróasztal 
1 zsöllye 
1 ottom n 
1 könyválvány 

100 frt 

Párnázott bútorok 

1 magas szőnyeg-
diván 60 

1 ottomán bourette 36 
1 diván bourette 30 
1 nyugágy bourette 24 
1 garnitúra crepp 100 

Szentes, 1893. Nyomatott Sima Ferencz gyorsajtóján, 




