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E L Ő F I Z E T É S I ÁR: 

Égős* évre . . . 4 í r t . 
Félévre . . . . 2 frt. 
Negyed évre . . . 1 frt . 

MEGJELEN 
m i n d e n v a s á r n a p . 

HIRDETESI ARAK: 
3 hasábos petitsorért egy 
szeri hirdetésnél 18 kr., 2 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. számittatil:. 

E lap srellemi részét illeti! 
közlemények a *rerke*«tő-
•égh««, a pénzküldemények 

pedig a kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

E l ő f i z e t é s i f ö l h í v á s 
a 

„SZENTESI LAP" 
Vni-ik évfolyamának Il-ik évnegyedére. 

Fölkérjük szíves olvasóinkat, hogy lapunkat 
körükben tehetségükhöz képest terjeszteni, s akik-
nek ezen évnegyeddel előfizetésük lejár, előfize-
téseiket megújítani szíveskedjenek. 

Lapunk előfizetési ára: 

NYILTXÉE 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
minden beiktatásnál 30 kr 

Egész évre 
Félévre . . 
Negyedévre 

4 frt. 
2 * 
1 . 
A szerkesztőség 

A városi képviselő választásra. 
Az alkotmányos élet egyik szép és fontos 

jogát fogják gyakorolni holnap (hétfőn) városunk 
adófizető polgárai. A törvényszerű hat évet ki-
töltött, s igy az ez évi alakulást megelőzve, a 
képviselőtestület kebeléből kilépő városi képvi-
selők helyének betöltéséről vau szó. Választani 
kell 52 rendes képviselőt és 25 póttagot. Össze 
van irva 5006 választó polgár, ezeknek érdekelt-
ségétől, szavazatától fog függni a választás si-
kere, melyre az ajtóról ajtóra járó, furcsábbnál 
furcsább nevekkel tömött kortescéduláknak, ugy 
látszik, kelleténél is nagyobb gondjok van. 
Lehetetlen nem érezni ezen választási mozgalmak 
á lu l lendületbe hozott légáramlattal, a küszöbön 
álló tisztújítás szelét, mely a programn* cédu-
lákkal együtt fuja azon körök éneket, amely 
körökben ilyen korteefogások születnek;. A vá-
lasztási mozgalmak mindenesetre oly nagv ké-
születtel folynak, hogy bárkit is meglephet az 
a lázas érdekeltség, és tevékenység, melyet itt, 
amott kifejtenek, hogy sa]át szájízű egyének 
juthassanak be a községi parlamentbe, melynek 
tervszerűen alakított gépezetében<*>t«zutáu a tiszt-
újítási tűzpróbái kinek-kinek köTínyebb lesz ki-
állani és még hogy a patriarchális családi törek-
vések egy könnyen hajótörést ne szenvedjenek. 
No de hát mikor és mit tettek az emberek ér-
dek nélkül? és nem az fesziti-e legjobban az 
evező lapátot, ki vagy siet, vagy kedvezőtlen a 
*^ele? Tehát feszitsük, hadd haladjon az a sajka, 
Semmi kifogásunk ellene, csak helyes irányban 
haladjon, s tettre vágyó és tenni képes embe-
reket szállítson. Azonbau, miután itt korteacé-
dulákról iá szó volt, kötelességünk szót emelni, 
8 figyelmeztetni a választókat, hogy szavazat-
lapjokba csakis oly egyéneket vegyenek föl, kik 
országgyűlési képviselő választás a jogosítottak 
s igy városi képviselőkül megválaszthatok. Szám-
talan programmcédulát láttunk, melyen a hat 
közül, három és négy oly polgár neve olvas-
ható, ki nincs fölvéve a követválasztási névjegy-
zékbe, 8 igy a törvények értelmében, városi kép-
viselőül nem választható. 

A mit itt legfőképen hangsúlyoznunk kell 
az, hogy igyekezzék minden választó polgár a 
képesség figyelembe vétele mellett, különösen 
oly egyénekre szavazni, kik nem csak érdeme-
sek a nép bizalmára; de társadalmi állásuknál 
fogva képesek is 8 meg is fognak felelni kép-
viselői tisztüknek, eljárnak rendesen a közgyű-

lésre. Ez mindenek előtt a fő; mert számtalan 
képviselőt ismerünk, kit éveken át sem látunk 
a közgyűlés termében, s ha véletlenül eljönnek, 
ez nem azért történik s nem akkor, mikor egyik 
másik fontosabb közügy nem hagyja érintetlenül 
a képviselői lelkiismeretet; hanem jönnek akkor, 
mikor a privát érdek, mely nem ritkán az atya-
fiság, komaság és egyéb tekintetek által is nyer 
egy kis zamatot, bekopogtat a képviselő ajtaján. 
Meg kell nézni, hogy midőn egy sz éuy Írnoki 
állomás betöltéséről van szó, nem töuben van-
nak-e a közgyűlésen, mint mikor ott a város 
iegvitálisabb kérdése forog szőnyegen? Ez uraim 
annak a jele, hogy nem vagyunk még egészen 
megérve a képviseleti közkormányzatra, mi a 
képviselőt hivatása teljes öntudatára emelné, 8 
mi megértetné a választó polgárokkal feladatu-
kat, kijelelné a leghelyesebb irányt, melyet a 
választó polgárnak el kell foglalni azon egyé-
nekkel szemben, kiket képviselővé akar válasz-
tani, s kiket a jól forsirozott kortesfogás rádis-
putál. Nézzük csak végig azokat a programm-
cédulákat, melyek száz alakbau, ezrével hem-
zsegnek már eddig közkézen: vajon a szerepel-
tetett nevekről nem lehet-e ráismerni külön-külön 
a hámorra, melyban fogamzottak, azon óhajtá-
sokkal együtt, melyeket társadalmi rend szerint 
egyes körük képviselnek. Egyik az isten szent 
szerelmeért sem akar kabátos embert (urat) vá-
lasztani ; mert ez jégre visz bennünket s meg-
szavazza a nagy adót, a másik azt mondja, hogy 
a mester maradjon műhelyénél, harmadiknak á 
nézete az, hogy egy szegény fóldmives jobb ha 
dolga után lát, nem ért hozzá, nem oda való: 
no a negyedik az sem értelemmel, sem ostoba-
sággal nem törődik, hanem nézi a kort és azt, 
hogy az illető mekkora házban lakik és hány 
ükre van. Szóval a szélsőségek egész zűrzavarát 
látjuk minden egyes községi képviselői válasz-
tásnál, s az ily zűrzavar mellett megejtett vá-
lasztás után a győzelem nem a közbizalom és 
meggyőződés kifolyása, hanem egyes körök aka-
ratának és tevékenységének eredménye. Ez uraim 
parodiázása az alkotmányos éetből folyó nép-
képviseleti jog gyakorlatnak. Városi képviselő 
választásnál nem szabad tekintetbe jönni — 
különös kiváltságképeu — semmiféle társadalmi 
rendnek. Legyen ott képviselve a társadalom 
minden osztálya egyaránt; ez az igazi népkép-
viselet, s a kit igy a közbizalom képviselővé 
tesz, az csináljon lelkiismeretes kötelességet a 
népbizalmából, járjon el rendesen a gyűlésre, vagy 
ha érzi és tudja, hogy ezt bármi oknálfogva 
meg nem teheti, lépjen vissza; mert a képvise-
lőség köteleseéggel jár, 8 nem azért van, hogy 
egyes emberek üres hiúsága legyen vele kielé-
gítve. Válasszunk tehát képviselőket, tekintet 
nélkül társadalmi rend és állásra; elv legyen az, 
hogy ügy buzgó, tenni képes 8 igy bizalomra 
érdemes polgárokra adjuk szavazatunkat. 0 

Miként méhészkedjünk? 
A méhészet történelme az emberiség bölcső korá-

nál kezdődik, 9 mint maga az emberiség a műveltség 
bizonyoB fokain haladott keresztül, bogy jelen fejlődési 
korá t e l é r j e : ugy a méhészet sem maradhatot t azon 
kezdetleges ál lapotban, melyben boldog emlékű előde-
ink korában volt, hanem a kor szükségeinek megfele 

Bérmentetleo ievelek nera. 
fogadtatnak el. 

lőleg B a fejlődő műveltséghez alkalmazva bizonyos 
változásokat kellett kiáltania. 

A naponta u jabb és ujabb szükségekkel küzdöt t 
abból gazdáazatuk emelésére csekély beruházással dú-
san jövedelmező tőkét akarván elo állí tani: berkeket , 
réteket, szőlőket á talában minden gazdag virágzással 
ékeskedő vidéket számtalan méhlakokkal s benőtt 
munkás méhek millióival töltöttek be, részint mert a 
terményből házi szükségleteiket fedezték, részint pedig 
az egyes hitfelekezetek vallási szertartásaiknál akkor 
mégnélkülözhetlen — ma már más világításra használ-
ható anyagok által kiszorított — viaszk, mint keres-
kedelmi cikk je lentékeny jövedelmi forrásul kínálkozott . 
Innét Olaszország lőn ál talában az európai méhészet 
hazájává, onnét te r jedt az el Európa majd minden vi-
dékeire s igy hazánkba is, s lőn a legkellemesebb 
foglalkozás mellett sokaknak valóban k incsbányá jává . 

A méhészet hajdani művelése azonban az embert 
hálát lanuá tette jól tevője iránt, me r t : hogy a méz és 
viaszk elszedhető l egyen : az ember oly eszközhöz fo-
lyamodott , mely kegyet lenkedő bánásmodorá t árul ta 
el. — Leölte ugyanis felesleges méheit tehát jövedelme-
inek jelentékeny tőkéjét pusztította el, hogy azután 
minden évben újból kezdje gazdálkodását csak azért , 
hogy majd ismét legyen mit elpusztítania. 

Azok kik nem csupán a félszeg bánással elérhető 
hasznot nézték, hanem érezni s komolyan gondolkodni 
is tudtak nemcsak hamar átlát ták szükségét felhagyni 
az eddigi rendszer re l ; hanem igyekeztek is segiteni 
lehetőleg, s gondolkozásuk eredményeiül keletkeztek 
azután a fiókos szerkezetű méhlakok — vagy a Christ 
Riebm és Ramdor-féle r akkap tá rok , — melyekből a 
készlet már a méh leölése nélkül is elvehető volt. — 
Itt 8 ezzel egy uj, s nevezetes korszak állott be a 
méhészetben. 

De ez sem lehetett még kielégítő. Be kellett te-
kinteni a méhek életébe, el kellett lesni minden tit-
kaikat , de többé nera csupán azér t : hogy az ember 
a t i tkokat saját javára használja fel, hanem és főleg 
azér t : hogy a jövedelmet hozó méheknek is segítsé-
gükre legyen. Schirák Ádám kutatásai egyengették 
meg az utat Huber még behatóbb vizsgálódásai előtt 
s készítették azt el a méhész királynak Dr . Dziérzon-
nak a méhészet e mai napon Is élő kirá lyának s báró 
Berlepschnek hogy a 40-es évek végén kezdődjék is-
mét egy uj korszak, mely csodálatra r agad ja nemcsak 
a méhészkedő de ál talában a fölfedezéseket melegen 
üdvözlő világot. S e korszak a méhek tetszés szerinti 
kezelésének korszaka. 

Ezen korszak lőn teremtője a mozgatható épít-
mény ű méhlakoknak, megalkotója a méhészeti tudo-
mánynak ; leleplezője az eddig ismeretlen t i tkoknak, 
felnyitója ama tudománytárnak , melyet a méhek éle-
tébe könnyebben betekinthetés nyúj t 9 nyú j t j a azon 
nagyszerű nyereményt : hogy a méhek összes munkás-
sága figyelemmel kisérhető, észlelhető s készletök biz-
tosan szedhető el a méhek leölése nélkül is. — H á t 
ha még a méheknél oly gyakran előforduló s eddig 
csak nagy r i tkán gyógyítható betegségeket vesszük: 
valódi áldás ezen korszak megteremtése! 

A régi rendszernél bekövetkezhetet t anyát lanság 
rendesen a törzset tette semmivé; a mai okszerűen 
elő állított anyát lanság pedig épen a jövedelem sza-
porítás egyik fő tényezője. Régen örültünk a méhek 
minél inkább elszaporodásának, ma csak is a bizonyos 
B kellő időbeni szaporulatban lehet örömünk, azontúl 
pedig korlátozni kell azt, nehogy a szaporalat a kész-
letett tegye »emraivé. Vál jon kitehetné meg ezeket 
mozgatható szerkezetű, méhlakok a méhek életének s 
ti tkainak tanulmányozása n é l k ü l ? ! 

H a hálát lanság volt megölni a méheket a mézért, 
ép oly hálát lanság lép építményeit elpusztítani a mé-
zért. A méh és építménye egy test, egy oly organicus 
szerkezet, melynél az egyik megkárosítása, a másiké* 
is vonja maga után. 

Hrucska olasz ő rnagynak sikerült a mézet a lép 
építmény elrontása nélkül a méhtől elvenni s az ürea 
lépeket ismét vissza adni, — sőt ma már ugy szólván 
magunk készíthetjük a lépet, hogy a méhet sok fárasztó 



munkától • még több méz s időveaztegetéstol meg-1 
kíméljük. — Itt kezdődik ismét egy korszak ebben 
élünk s n-inél többeket ennek enuek ismertetésére ve-
zérelni kötelességünk. Itt kezdhetem meg most már én 
is a feltett kérdés fejtegetését: „ m i k é n t méhéBz-
k e d j ü n k ? " 

A méhészetben tehát csak ugy mint a gazdászat 
bármely más ágában nagyszerű fejlődésnek kell tovább 
ra is irányadónak lenni. 

Az eddigi hiányos kezelést más, a célnak sokkal 
megfelelőbb kezelés valtotta fel. 

Igaz ugyan, hogy a mozgatható épitményű méh 
lakokkal méhészkedés felettéb költségesnek tüuik fel, 
de ez csak látszólagos, mert a meg ölt törzsek tőke 
értéke mindig több, mint egy egyszerűen elő állított 
mozgatható szerkezetű méhlaké e e mellett kissé gon-
dozva 20 — 25 évig is eltart. 

Tegyünk egy futólagos számítást. 
Egy leölésre érdemesített törzs értéke legyen 5 

frt (valyon 8 — 10 frtért nem kéi-e el egy épen olyan 
kitelelt törzs?) Egy egyszerű fekvő méhlakot pedig 
könnyen kiállíthatunk 4 sőt 3 frintból. Hány gyékény 
kas kell egy törzsre 20—25 éven ál tal? tegyük fel 
hogy 4, darabjait 50 krral számítva 2 frt. A le nem 
ölt népesség uem érne e meg 2 frtot. Itt már sok lesz 
a nyereség 20—25 éven ál tal!! 

A mozgatható szerkezetű méhlakok népességéi 
nera vagyunk kénytelenek leölni: leölés nélkül szed-
hetjük el a felesleges mézet. 

A közönséges méhlakok népessége roegkidobol-
ható — mondják a régi rendszer barátai — de mert 
méze ki nem dobolható: ki van biztosítva a felől, hogy 
törzse téllire még eleget fog gyűjteni? s még inkább 
a felöl hogy az anya nem sérült-e meg? De meg a 
kidobolásnak bizonyos ideje is van, dobolnunk sike-
resen és kirajzás után lehet, a mikor még méz rende 
sen kevés van; ha pedig mézelő időben dobolunk: 
sok fiasitást teszünk semmivé s még általa elundoki-
tottuk a mézet. 

Előnyősebb hát itt is a mozgatható szerkezetű 
méhlak, a mozgathatlan szerkezetűnél, még is, ha va-
laki sokalja pénzét Dzierzon mohiakért s ha maga 
nem tud készíteni a gyékény — vessző — kasok he-
lyett szerezzen fiókos, vagy rakkaptárokat. 

Ha a rajoztatási célt vesszük kiindulási pontul, 
régi rendszerünk messzire háta mögött marad az újnak. 

Készen van rajzásra a törzs beboltolt anya bölt-
sökkel, vagy talán más kelő anyákkal ; j ön egy rossz 
idő: az anyabölcsőket lerágják, a kikelt anyákat le-
ölik, s megtörténik, hogy anyátlanná is lesz a törsz; 
a ha nem lesz is, legkevesebb 14 nap kell újból a 
rajiáshoz készülébre-

Nem igy a Dzierzonoknál hol rajt akkor készít-
hetünk mikor nekünk tetszik. 

A közönséges kasokból lessük a rajt naponként 
reggeltől estig s ha sikerült kilesnünk miénk-é már? 
hány felkerekedik s odább áll. —- Tessék azután fel 
számítani a rajlesési ido veszteséget naponta csak 40 
krral 5 0 - 6 0 napon keresztül, hol lesz a haszon? 

A közönséges kasok némelykor a méhész kárára 
sokat rajzanak, holott elég lenne minden törzs után 
legfölebb 2 raj. A rajzás megakadályozására felhasz-
náltatni szokott „mesterfogások" ritkán vezetnek 
célhoz. 

Dzirersonoknál akkor és annyi rajt készítünk 
mikor és mennyit a törzs hátránya nélkül kéoziteni 
jónak ítélünk. 

A közönséges kasokból 4 — 5 évvel jött raj kissé 
sovány legelő mellett rendesen elpusztul, mig Dzierso 
noknál a gyenge törztek egyesithetők, igy a munkás 
népség is megmenthető. 

A közönséges kasok méze a lépépitmény össze-
törése nélkül ki nem szedhető: Dziersomoknál igen, 
— s feltevéu, hogy minden kibgraram építmény előállí-
tásához viz és himporon kivül tisszer annyi méz fo-
gyaztatik fel: nem balgaságé 1 kilogramm lépért 10 
kilogramm mézet étetni frl? s feltevén, hogy átlag 
1 kilogramm fehér lép ad 75 deka tiszta viaszkot minek 
értéke 1 frt 50 kr kgrammját 1 frt 40 kral számítva 
akkor 10 kilogramm méz értéke legolcsóbban számítva 
28 X 1 0 = 2 frt 80 kr. 

A m é r t é k é t szándékosan számítottam ily ke-
vésre, mig én magam még 70 kron alul nem adtam, 
s nem is adhatom; meri ba ecetté dolgozom: 1 liter 
méz 20 liter kitűnő ecetet ad anélkül, hogy 40—50 
krnil többet költeuek reá. Ezen ecet pedig a borecet-
tel vetélkedik. 

Volnának ugyan még egyéb különbségek is, de 
melyeket a majd tartandó gyakorlati előadások idejére 
hagyok. Addig pedig legyen a jelszó: „az o k s z e r ű 
és h a s z o n m é h é s z e t t e r j e s z t é s e , " akkor mind 
e lapok hasábjain, mind az előadásokon többször talál-
kozaiidunk. 

Itt a tavasz, kezdődik a munka a természet éb-
redésével jól telelt méheinkhez kötöt. reményeink is 
újra élednek. — Valósuljanak! ez ohajtáeom a talál 
kozásig is. 

Bánfalván, 1878. april 3. 
Nagy Zsigmond, méhészegyleti titkár. 

Yilág folyása. 
Mikor azt gondolná az ember, hogy holnap 

már nemcsak a földszine, de az ég is tűzben áll 

a puskapor lángjától, akkor jön egy keleti vagy 
északi szél, mely a fokozott hírt, a lánggal együtt 
elsepri a földszínéről. Ilyenkor a békepártiak 
ujongnak örömükben az általuk kivívott siker 
fölött. De jön egy déli vagy nyugoti szél, s az 
elemeket vissza korbácsolja, akkor ismét a há-
ború pártot állítja lábra, remélvén, hogy a leg-
szentebb emberi óhaj, a szabadság jelképe a 
hadúr fogja az emberiséget a legyalázó önkény 
igája alól felmenteni. Es ez most a világfolyásá-
ban csakugyan igy áll. A békepártiak a leigá-
zás; mig a háborupártiak a szabadság kivívása 
és megtestesülése végett folytatják a legméltóbb 
küzdelmeket. 

Hogy mely ik párt fogja célját elérni, bi-
zonytalan, de hogy a békepártiak rodhadt po-
litikájuk mellett alig fogják általuk megejtendő 
romboló pokoli üzelmekkel az emberiséget le-
igázhatni, az a „kétszer kettő négy"-en áll, mig 
a háború pártiak, ha csakugyan véráldozatra 
keiül, vért áldozni készek az emberiség javára. 

De hát kik jelenben a békepártiak? Azok, 
akik nem rettentek vissza száz és százszor em-
bert életétől megfosztatni az általuk színlelt 
keresztényi hivatásuk palástja alatt a legvasta-
gabb önkény uralmat felállítani. Mondanunk se 
kell, hogy ez a muszka. A háború pártiak 
dig, akik minden utat módot elkövettek a 
hogy az emberiséget kiméivé, megakadályozza, 
azon borzadalmas vérfürdőt, melyek lefolytak, 
s ezzel együtt az emberiség javát s őt megillető 
szabadságot felállítsák, ezt szinte mondanunk 
gem kell, hogy az Angol-, Osztrák-magyar-,Török-
és a sors kergette s elámított szerencsétlen Oláh-
ország. 

Az elámított szerencsétlen Oláhország, aki 
országát nem „fe lad ta / de oda „ajándékozta" a 
muszkának, a legkönnyebb stratégiai átmehetésre, 
most azon báladatosságban részesül, hogy a leg-
termékenyebb és kereskedelmére nézve is leg-
fontosabb ország részét Hessarábiát az 1856. évi 
párizsi szerződés ellenére elrabolja, azon Oláh-
országtól, mely ország a muszka jobb oldalán 
a török ellen harcolt s vérét ugy mint életét 
egész odaadással pazarolta. Azon Oláhország, 
mely véráldozatával a muszka a legnagyobb 
vívmányát eszközölte, s nem mondunk sokat, 
ha mondjuk, hogy azon harci dicsőaég, melyet 
most a muszka egyedüli vitézségének tulajdonit, 
az oroszlánrészt t. i. Pievna bevételét az oláhok-
nak elszánt küzdelme jutatta muszka kézre, csak 
azért, hogy eddigi alkotmányos országát bár, 

A burokban szülött. 
— R E G É N Y . — 

Irta: S. F. 
(58-ik folyt.) 

Mirabeau meglepetve látta Júliát gondolatokba 
mélyedve ülni asztalánál. A gróf hite szerint egy nő 
alig lehet képes a tollat és téntát egyébre használni, 
mint pongyola levél irásra, melyben száz közül kilenc-
venkilencszer a szerelmi érzelmek rajzolásának halvány 
kísérleteit találjuk, rendetlenül egymás mellé hányt 
mondatokba szőve, melyekben minden szánandó, csak 
a hemzsegű nyelvtani hibák a boszantók. Mirabeau 
gróf meg volt róla győződve, hogy ebbeli hitére a 
művelt világ minden okos feje szavazatát adná; s itt 
a dolog mégis másként állt, egy nő ült előtte asztalára 
görnyedő fej és mellel, kezében az értelem láng és 
hatalom veaszéjét jártajta gyorsan a papiron, s a végig 
irt sort újra és újra kezdi anélkül, hogy fejét fölemelné. 

Mirabeau egy szolga bejelentése után lépett a 
forradalom leányának szobájába. Júlia még pár sort 
irt azután, hogy a gróf belépett a szobába s csak az-
után emelkedett föl asztala mellől s lépett elő, hogy 
üdvözölje veodégét. A kor legnagyobb embere tiszte-
lettel vitte ajkához a feléje üdvözlet végett nyújtott 
kezet, melynek puha tinóm szövetén a gróf csók köz-
ben egy tintafoltot vett észre, mely pillanatra annyira 
megzavarta, hogy majd ajkánál felejté a kezet. Talán 
kétszer is megcsókolá. 

— Kívántam megismerni azt a uőt, kit jó szive, 
harcias lelkülete az egész francia nemzet bálványává 
tett, 8 ki lapomban közölt cikkeivel az irói körök meg-
lepetését, bámulatát költé föl, s ki lelkemben egy meg-
dönthetlennek vélt hitet ingatott meg. Ezek voltak 
azok, miket Mirabeau bevezetésül mondott. 

— Grófúr, látogatása nekem valóban örömetokos. 

— E pillanatban pedig háborgatom nagyságodat, 
mondá Mirabeau, miközben Júlia által kijelelt széken 
helyet foglalt. 

— Örülnék, ha engem Mirabeau gróf minél gyak-
rabban háborgatna. 

— Nem jó az ördögöt hinni; mert majd eljön, 
mondá a gróf, s azután nem én leszek az oka. 

— Akkor inkább a falra festem, felelt Júlia. 
— Már nera is szükség, mondá Mirabeau gróf ; 

mert már itt vagyok. 
— De hogy máskor is eljőjön. 
— Eljövök, még ha alkalmatlan lennék is; mert 

óhajtok azon nő társaságába, ki szivével, lelkével, eszé-
vel égyaránt bámulatra költ. 

— Gróf ur, nagyságod szavai azon kort idézik 
föl emlékemben, mikor lábam előtt, a térdelve epedő 
szerelmes ömlengéseit, bókjait hallgatám. Szép és a 
mainál boldogabb idűk voltak ezek rám nézve; ma 
azonban már vén vagyok, ki nem a reggeli harmat 
gyöngyökben megtört napsugár csoda szivárványaiban 
gyönyörködöm, hanem bámulom és irigylem délben a 
láthatár magaslatára emelkedett napot, mely vakitólag 
oltja ki a merész szem világát, araiért ez dicsőségét iri-
gyelve, tekintetével merészen küzd utána, s ragyogó 
arcába néz. 

— Kár, hogy barátok nem lehetünk; mert lelkünk 
érzalme rokon, mondá átmelegülve Mirabeau. 

— A sziv és lélekbarmoniája csinálja pedig a 
barátot, s nemzetünknek ma jó barátok és ezek egyet 
értésére van szüksége. Hát miért nem lehetoénk mi 
barátok? kérdé Júlia. 

— En örömmel nyújtom a barátságra kezem, 
mondá Mirabeau gróf s fölemelkedett helyéről s köze 
lebb lépett a forradalom leányához. 

— Legyen örök a barátság, mondá a gróf, és 
most ha megengedi nagyságod, megnézem, hogy mi-
csoda művön dolgozik. 

— Jó tanácsok akarnak azon a sorok lenni a 
királyhoz, mondá Júlia. 

— Boldog nemzeti kiáltá föl Mirabeau, miután 

néhány sort olvasott a foliansokból, melyek még ren-
dezetlenül hevertek szélylyel az asztalon; boldog nem-
zet! melynek még leányai is elég bölcsek, hogy taná-
csot adjanak a királynak. — Oh és a király! istenem, 
mondá Mirabeau, ezt a családot a gőg és gyámolta-
lanság a vérpadra fogják hurcolni. 

— Engem is ilyen álmok háborgatnak, tevé 
hozzá Júlia. 

— Ez nem álom, mondá Mirabeau, ez való, 
melyet a józan ész a körülmények egybevetéséből von 
le, mint kiegyenlithetlen különbséget. 

— Tanácsaim megmenthetnék a nemzetet a leg-
borzasztóbb tettől, mondá Júlia, a hit fölmagasztaltsá-
gának hangján. 

— Ezen emberek nem akarnak útjába állni a 
végzetnek. 

— Akkor vesszenek inkább, mint a nemzet to-
vábbra is tűrje a szolgaság bélyegvasának égető fáj-
dalmát, mondá Júlia lángoló arccal. E pillanatban 
csakugyan a forradalom leánya allt Mirabeau előtt. 

— A király halála nekem nem is fájna, mondá 
Mirabeau; de előre látom a szörnyetegeket, m e l y e k a s 
eltapodott hatalom romjának férgeiből támadnak; ezek-
nek szabadság lesz ajkukon s kezökben gyilok, mely-
lyel megfertőztetik a nemzet legszebb és legszentebb 
óhajtását. Képzeletem egy borzasztó rémképet fest, a 
király halála után, Franciaotszág számára. Ez a kép 
a nemzet legjobbjainak vérével lesz megírva. 

— Itt leszünk mi még akkor is, mondá fönkelt 
lélekkel Júlia. 

— Nem, mondá Mirabeau gróf, komoran csüg-
gesztve le fejét. 

— Miért? kérdé meglepetve Júlia. 
— Mert ekkor már nem élünk. 
— Hiszen ezen ido, ha ma nem, holnap lesz, 

felelt a leány. 
— Mindegy, mi ezt nem fogjuk megérni. 

(Folyt, köv.) 



de mindenesetre török garantia alatt állott, mint 
szabadságra törekedő nemzethez illő, az önálló 
függetlenségig kivívja. fis ime, midőn a sikerhez 
érkezettnek képzelték magukat, s véráldozatuk 
gyümölcsét Ízlelni akarják, a hálaadatos muszka 
azt mondja: „a párizsi békeszerződés megsemmi-
sült, Bessarábia az enyém. -

Oláhország evégett Ghika herceget Szent-
Pétervárra küldte s midőn küldetésének célját 
előadta, Gorcsakovtól azon reméuytelen választ 
nyerte, hogy „a cár most is neheztel már az 
oláhországi katonai intézményekért, de ha Bess-
arábia ielül szólanak, haragja oda fog terjedni, 
hogy azt erőhatalommal elvegye, és Oláhország 
katonáit lefegyverezze. 

Ezen a görög s római kortól le napjainkig 
a történelem még alig mutathat fel ily hálaadatlan 
tényt, de az önkényre vezető tulkapást sem, s 
ha már egyéb fel nem világosítja a hatalmak 
szemét, ezen tény tökéletesen reá mutat a pan-
szlavÍKtikus törekvésekre. Es bizonyosan ez in-
dította az angol nemzetet arra, hogy most egész 
erejével ellenszegüljön a muszka törekvéseknek, 
de ez iuditotta meg az eddigi muszka érzelmű 
Károly oláh fejedelmet is azon szavakra: „mondja 
meg Gorcsakov hercegnek, hogy a román had-
sereget lehet összemorzsolui, de mig én élek, nem 
fogják lefegyverezni.* 

É . midőn Sándor cár, Gorcsakov és Igna-
tiev e fondorkodó háromságnak azt kell tapasz-
talni, hogy a medve erejével a szúnyog akar 
megbirkózni, mindenesetre azt is kell tuduiok, 
hogy ezen szúnyog mellett ott állanak az orosz-
lánok, a kik a medve furfangnak ellent fognak 
állani s ha kell medve uramnak körmeit lesze-
dik, s hogy leszedik, azt az april 8-án tartott 
angol alsó és felsőház eg) formán felállította, sőt 
maga a megszorított Törökország is azon műkö-
dik, hogy ezen wzabadság meggyilkoló medvét 
tehetetlenné tegyék, amire ugy hisszük, hogy 
az összes nyugoti hatalmak tettleg, de ha egyéb-
ként nem, erkölcsileg fogják magukat közbe 
vetni. 

Innen van azután az, hogy mig egyréset Bis-
marck herceg minden erejét megfeszíti a kibéki-
tésre, másrészt a csendesebb vérmérsékletűek ismét 
o congressust hangoztatják. Sőt, mivel a muszka 
az Iguatiev bécsi járással, ugy minta pénzkölcsön-
nel tiaskot kapott, ő is minden erejével oda műkö-
dik. hogy a congressus létre jöhessen, remélvén, 
hogy ezáltal időt nyerhessen a készülődésre és a 
netaláni uj harc elfogadására, de arra is, hogy ez-
alatt a török kormányt részére megnyervén, hol 
most a muszka ármány és angol törekvés végett 
minduntalan miniszteri válságot várnak a musz-
kák, s különösen Achmed Veük miniszter elnököt 
mint maszka ellenest akarják megbuktatni, hogy 
azután szabadon gazdálkodhassanak. 

Csakhogy a muszka ravaszság már annyira 
mindennapias és közönségessé vált, hogy könnyebb 
a muszkát a ravaszságnál, mini a sánta embert 
a szaladásnál elfogni. Dongó. 

Morzsalékok. 
Szigorún meg volt tiltva a diáknak a korcsmá-

ba menés; az ellenőr minden este végig já r ta a főbb 
gyűlbelyeket és jelentette föl akit ott talált. A kicsa 
pástól féltette irháját a múzsa fia, s azért ha ment, 
csak olyan városszéli korcsmába ütötte orrát, melyre 
az ördögöknek sem volt gondjok. Egy tanár szintén 
volt az intézetben, ki az iskola porát szívesen öblin-
tette le egy pohár korcsmai lőrével. De a főbb helye 
ket a tanárnak is kerülni kellett; mert ahol meg van 
tiltva a diáknak, ott nem szabad jó példával elől menni 
a tanárnak. 

Igy volt azután, hogy a tanárt egy félre eső 
korcsmában keményen becsodálkozva találta a diák. 

— Mit művel itt tanár u r? kérdé a diák. 

— Tanulmányozom fiam a nép életet, mondá a 
profeesor. 

• • 
* 

Mikor a szentesi távírda épült, egyik tanyai pol-
gártársunk megmagyaráztatta magának, hogy mi baszna 
lesz azon drotozott karókból álló históriának? 

— De uram, kiálta föl, a magyarázat után, pol-
gár társunk: csak az lesz abból hogy az urak majd rán 
gatják a drótot mink meg fizetünk. 

* * • 

Mikor a kérdés rosszul van feltéve. A fiatal há 
zas párról tudakozódott az ismerős; megkérdé az ipat, 
hogy a fiatalok bogy vannak? — jól élnek e egy-
mással? 

— Jól élnek azok, mondá boldogan az ipós, hi 
szen három disznót öltek a télen. 

* * 

Betörte a szél az ablakot! kiálták a gyermekek 
az iskolába lépő tanítónak. 

— Hát semmire való? rívalt a mester haragosan 
Szél Gyur i ra : hogy merted kitörni az ablakot!? 

— Nem én törtem ki kérem, mondá szepegve 
a nebulus, hanem az a szél, amelyik fiu. 

« * 

Mindennek meg van a maga előnye. Éktelen csú-
nya lányt vett el az özvegy ember, kinek első felesége 
igen csinos és szép menyecske volt. 

— Ugyan komám, hova dugtad a szemed, mi-
dőn leány nézőbe mentél? kérdé a koma, a külön-
ben elégedet férjet. 

— EIBŐ feleségemmel elég bajom volt szépsége 
miatt, felelt a férj, mindig őrizgetnem kellett; nyugal 
mat akartam mngamnek szerezni, * azért vettem olyant 
kire mindenki nem veti szemét. 

• # • 

Pogány hideg tél volt ; hirül vitték a fala bíró-
jának , bogy a falu szélén szellős ponyva sátor atatt 
egy csapat kóbor cigány tanyáz. Minden tűzre való 
nélkül ilyen hajlékban meg kell fagyni az embernek, 
mondá az emberséges biró, s kiküldé a kis bírót, hogy 
kérdezze meg tőlük, ha van-e szükségök tűzrevalóra. 

Kimegy a kisbiró, s megáll a sátor előtt, mely-
nek közepén egy vén cigány asszony gubaszkodott. 
— Hideg van-e öreg szülém? kérdé az anyókát. 

— Te tudod tienn, te vagy odakünn, felelt dideregve 
a szüle. 

a ft « 

Jól kivágta marját. Elakadt a legátus mindjárt a 
praedikácio elején. Az első mondat — bármint csavarta 
is föl emlékező tehetsége húrjait, nem jutott eszébe. A 
gyülekezet szent áhítattal várta a szép szót; tehát a 
diáknak hallgatni nein lehetett; elkiáltja azért magát : 
elakadtam keresztény atyám fiai! A publikum szájtátva 
nézett. Ez furcsa lesz gondolák. — Elakadtam, isméílé 
a diák s ekkor eszébe jutott praedikaciojának kezdete. 
Hogy tehát a bekezdés kerek legyen, mondá: elakad-
tam keresztyén atyám fiai; mert részszerint van bennünk 
az ismeret. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A szentesi olvasókör, f. évi april hó 22-ik nap-

ján saját helyiségeiben felolvasást tart, melyre a kör 
tisztelt tagjait van szerencsém tisztelettel meghívni, a 
bizottság nevében, H o f f e r A n t a l . 

— Folyó hó 15 én tartandó városi képviselő vá-
lasztásra, a választók kilenc kerületbe osztattak be és, 
pedig a következőképen: az 1 ső választási kerület 
kezdődik az I. t, 1 sős zámu háznál és tart a 443-ig 
— Ezen kerület választási helye a városház tanács-
terme; választók 6 rendes és 3 póttag; a 12 ik ke 
rület l . t. 444—784-ig B hozzá még a 11-ik tizedből 54-ig; 
választási helye a csizmadia céhház; lll-ik kerület kez-
dődik II. t. 55 sztól tart 400 ig; választási helye a 
Papp László-féle felsőpárti ref. iskola, választ. 6 rendes 
és 3 póttagot; IV ik kerület II. t. 4001-től 82-ig, vá-
lasztási hely a felső párton Kovács János-féle iskola 
helyiség, választ. 6 rendes és 3 póttagot. V-ik kerület 
Ül. t. 1-től 345 ig. választási hely Tóth Antal kávéházi 
helyisége, választ 5 rendes és 2 póttagot; Vl-ik kerü-
let 111. t. 346 számtól 700 ig, választási helye Szabó 
Lajos-féle iskola, választ 5 rendes és 2 póttagot; 
Vll ik kerület IV. t. l-számtól 384 ig, választási helye 
a r o m . k a t k . egyház tanacsterme, választ 6 rendes 
és 3 póttagot; Vill-ik kerület IV. t. 770 ik, választási 
helye a kiséri ref iskola; választ 6 rendes és 3 pótta-
got ; IX-ik kerületbe tartoznak az összes tanyai válasz 
tók és a IV. t. 771-től 824 ig; választási helye a ref 
egyház tanácsterme. 

— Városunk összes iparos és kereskedő választó 
polgárai a városi képviselőválasztás érdekében ma(va-
sárnap) délelőtt, templom után, a csizmadia céhháznál 
tartandó értekezletre, tisztelettel meghivatnak. 

— Az emlékezetes Simonyi és Jókai féle korteske-
dés képét támasztja föl emlékünkben az a cürgölődés, 
forgolódás, lázas tevékenység, melyet arra termett pol-
gáraink, a városi képviselő választás, önszájizű seke-
reért, kifejtenek.-— Ezrével és ezrével nyomják a kor 
tes cédulákat a nyomdában, különféle kombináciokkal. 
Van kinja a szegény választó polgárnak, kinek nyom-
tatásban,(pedig ez sokat jelent ám a kortes világban 
járat lan, jóhiszemű polgár előtt.)ma Pétert, holnap Pált 
ajánlják, mint ezen köatisztességre egyetlen és nélkű-
lözhetlen egyéniséget. Hát még ezen kivül az egyes 
kerületekben működő pénnás hámorok. Ezek is megér 
derolik a dicséretet; mert működnek isten igazában 
Jól teszik, csak valami értetlenség ne legyen a gyárt 
mány. Szóval isten és ember ellen vétkezik, ki azt 
mondja, hogy mi közönyösek vagyunk alkotmányos 
jogainkai szemden. Lapunk jövő számában már hozni 
fogjuk azon halandóknak neveit, kik a holnap megej-
tendő választásnál megütik a mértéket. 

— Áld Mindszent. Csongrád város megyei képvi-

selői fölfolyamodással, éltek Csongrád megye azon 
határozata ellen, melyben ez kimondja, hogy a szék-
helynek Szentesre leendő áttételére vonatkozó k é r d ő t 
befejezettnek, s az ezt illető megyei határozatot tör-
vény által szankciouáitnak tekinti. Csongrád léhát 
újra felvette azt az orrtöríőtf, melyet Mindszent a tör-
vény előtt hodolva, letett. Furcsa, a különösen azon 
Caongrádra nézve furcsa szerep ez, meiy eddig egy 
hangot sem szólt a székhely.kérdésben egyhangúlag 
hozott határozatok ellen. Nincs okunk gyürekezni < zen 
szomszédos apr.lisjárás ellen; mert a minister legutóbbi 
rendelete bevágja útját mindennemű fölfolyamodásnak ; 
de annyit mégia nem átallunk kimondani, bo^y ezen 
csongrádi manővert, a megyei pénztárnokság és ügyészség 
elejtett paradicsomának luciferje vezeti. 

— Az adókivetési bizottság már pár hét óta mű-
ködik. Szentesre f. hó 23-án s az ezt követő napokon 
kerül a sor. Figyelmeztetjük polgártársainkat; mert ez 
alkalommal lesz az egyesek adujának végleges meg-
állapítása. 

— A IV. választási kerület választandó képviselői 
névsorának megállapítása végett ü z e Fereuc házánál 
a IX-ik kerületben ma (vasárnap) délután 3 órakor 
értekezlet tartatik. Mint értesültünk ugyan ezen célból 
a VIII ik kerület részéről Jószai András házánál a 
már emiitett időben sziutén értekezlet lesz. 

— Pataki József házánál (III . t. 410. sz. a.) a 
Vl-ik kerület választása érdekéből ma (vasárnap) dél-
után 3 órakor értekezlet tartatik. 

— Tordai József ref. tanitó urat és családját 
súlyos családi gyász érte, 14 éves Lajos fiók halálával. 
Emeli a gyászoló család fájdalmát azon körülmény, 
hogy gyermekük nem a természetes halál; hanem az 
elhalt, tanulótársai rakoncátlan dulakodásának lett ál-
dozata. Pár héttel ezelőtt ugyanis egyik tanulótársa 
föllökte s ugy megüté fejét, hogy az ütés következté-
ben agyszélhűdést kapott, s pár heti súlyos betegség 
után t. hó 13-áu meghalt. A temetés ma délutáu 3 
órakor lesz. Nem ártana nagyobb rendet tartani a deák 
sereghen. 

— Városunk kereskedő és iparos osztálya sza-
badulni kezd a közönyös aemmitevés já rmából ; készül 
mindeut megtenni, hogy kereskedők es iparosok kellő 
számmal jobsanak be a képviselőtestületbe. Jogosnak 
és szükségesnek tartjuk ezen készülődést. Ezen osztály 
eddig alig volt képviselve a községi kormányzatban. 
Csak előre! 

— Gyászjelentés. Ringvald Euoilia és József a 
gyermekei: Ida, József, Sándor és Zoltán, továbbá 
Straaszer Vilma férjezett Baky Istvánné, Strasszer Iza-
bella és Géza szomorodott szivvel jelentik felejthetetlen 
anyjuk, illetőleg kedves nagyanyjuknak RINGVALD 
J Ó Z S E F N E szül. Pokomándi Klárának f. 1878. évi 
április hó 12-én reggeti 7 órakor, a haldokló szentsé-
gének felvétele után, 84 éves korában, végelgyengülés 
következtében történt halálát. Ilült tetemei f. é. április 
hó 13 án d. u. 4 órukor a rom kath. szertartás szerint 
fog örök nyugalomra tételűi. — Béke pora i ra ! ! 

— Értesítések Potyondi Béla uradalmi ispánnak, 
% telek dónáti és 17 hold alsó réti két külön álló lak-
házzal, 3 istállóval. 2 kocsi színnel, kukoricza színnel, 
10000 égott téglával, egy terjedelmes kitűnő gyümöl-
csös kerttel, 50 hold őszi buza vetéssel, vagy anélkül 
io, kedvező részletfizetés mellett eladó, alkut lehet kötni 
a tulajdonossal lászlótelki majorban, felvilágosítást 
Szathmári Ede ügyvéd ád. — Borsos Sándornak I I . 
t. 304 sz. háza eladó. — Török Sámuel Zalotán 10 
hold földje 3 évre haszonbérbe kiadó. — Döme Sán-
dornak alsóréti 2 részlet földje vetéssel együtt eladó, 
lakasa II. t. 359. sz. alatt Azt. Balogh Mihálynak, 
^űurföczbáton 10 hold here földje nyári használatra 
haszonbérbe kiabó. — Berényi Ferencz korcsmárosnak 
Barát Ferencz házánál asztalok, karszékek, padok, ju -
tányos áron eladó, és a Reketyésbe járásavan kiadó. 
— Sági Józsefnek III. t. 369. sz. házánál jóminőségű 
zsindelye van eladó, ugyan ott nagyon jó krumpli is 
van métermázsája 3 frt. 60 krér vagy fontszámra 2 
krért eladó. — Nánási Nagy Sándor hékédi sző-
leje szabad kézből eladó. — A B kény mindszenti Ti-
szaszabályozási társulatnál 2750 kéve kihúzott nád ée 
gyékény van eladó. — Dancsó Jánosnak vekerlaposi 
földje dinnye alá 1 és fél krjával kiadó. — Szamos-
közi János és Istvánnak 111. t. 283. sz. háza eladó. — 
Sarkadi Nagy Józsefné hékédi szőleje alatt lévő más-
fél hold here földje egyszeri vagy egész évi kaszálásra 
kiadó. — Rácz Antal 111. t. 569. sz. háza eladó. — 
Keresztes Nagy Sándornak IV. t. 110. sz. háza szt.-
györgy naptól haszonbérbe kiadó, vagy eladó. — 
Harizs Zsófia Láng Ferenczné 1. t. 187. sz. kaszinó 
melletti házánál 4 padolt szoba 2 fedett konyha 2 kamra 
1 pince 1 istálló és egy kocsi szín együtt vagy külön-
külön is vagy a szobátt hónap számra is Szt. György 
nabtól kezdve kiadók. — Kulinyi Bernát 1. t. 198. sz. 
házánál 3 szoba és kouyha haszon bérbe kiadó. — 
Czukor Adolfné házánál hibás kukoricza van eladó. 
Özv. Seres Dánielné I. t. 276. az. házánál dohány ter-
mesztéshez való kukák vannak eladók. — Özv. Faragó 
Sándorné 1. t, 488. sz. házánál egy külön lakás van 
kiadó, és egy malomkő van eladó. Sarkadi Nagy Gergely-
nek 200 hold szántó földje és 100 öl szalmája szabadkéz-
ből eldó. László Sándornak I. t. 385. sz. alatt 7 akó jómi-
nőségű fehér bora van eladó. — Pete János 111. t. 
435. sz. alatti háza kedvező feltételek mellett szabad-
kézből eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt Pásztor Jó-
zsef. — Hutiray Lajos III. t. 6. sz. alatti lakásán egy 
bútorozott szoba van kiadó. — A rom. kath. egyház 
alsó temetői csőszházánál jövő vasárnap d. u. ágasnak való 
és tűzre való agácfa lezs eladó. Molnár F. ürgesori Szamos-



féle háza eladó Tóth Jánns mészáros I. t. 006. sz. háza 
szabadkézből eladó. — Ozv. Malntidesz Jánosné I. t. 
156 sz. háza kedvező feltételek mellett szabadkézből 
eladó. — Kohn Adolf ur közhírré téteti, hogy a kik 
kukorica földet váltottuk tőle a sápi kontrában, azok 
kiosztás végett holnap röggel jelenjenek meg'a fizetés 
sel együtt a helyszínén. — Juhász Antal nagyryomáai 
első oszt. házi földje vetéssel együtt eladó. — Farkas 
Fer ncz I. t. 206. számú házánál 5 öl tűzi fája van 
eladó. — Lővy Márton II. t. 184. saámu háza eladó, 
vagy haszon bérbe kiadó. — Keresztes Antal II. t. 
775. számn háza eladó, VAjry nagyobbért elcserélendő. 
— Farkas István fertői első oszt. házi földje a benne 
lévő vetéssel együtt eladó- — Horváth Antalnak a 

Lami István féle vásárszéli házánál, több mennyiségű 
tüsök boronái igen jutányos áron eladók. — Farkas 
Miklós örökösei 1. t 319. ezámu házuk eladó. — A 
f. évre elkészített, és a szegedi adófelügyelő által ér-
vényesítési századokkal ellátott házbér, házosztály, I. 
II. osztályú kereseti adó, általános jövedelmi pótadó 
és fegyver adó lajstromok, a f. Mártius hó 28 tói, be-
zárólag April 4 ig Szentes város adópénztári hivatalá-
nál közszemlére kivannak téve, figyelmeztetnek azért 
az adóköteles polgárok, hogy nevezatt adókirovásokat 
amondott időben és helyen megtekintehetik, és azok 
ellen netaláni felszólamlásaikat Szeutes város polgár-
mesteri hivatalánál előterjeszthetik, — Barta Istvánnak 
felsőréti 3 hold földje felszántva dinnye alá négyszög 

ölenként 2 krjával kiadó, lakása II. t. 609. sz. a. — 
Pápai JLajósnak Orsik Bálintféle I. t. 769. sz. háza 
eladó, vagy haszonbérbe kiadó. — Széles Sándornak 
IV. t. 309. sz. házánál fenyője van eladó. — Kis Pál 
Bálintnénak I. t. 552. sz. háza eladó, vagy haszonbér-
be kiadó, értekezhetni lehet Páhi Sándor házánál. — 
Kánvási Bálintnak 1. t. 449. sz. Halász András féle 
házánál két szoba egy konyhával együtt kiadó. — Ta-
lányi Jánosné asszonynak Kunszentmártonban 210. 
hold szántóföldje haszoubérbe kiadó, és egy jókarban 
levő szélmalma eladó, értekezni lehet Balassa Péter 
orvos úrral. 

Felelős szerkesztő: S i m a F e r e n o . 

H I R D E T É S E K . 
Helyiség változtatás. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönséggel tudatni, miszerint lakásomat ét üzlethelyiségemet 
az eddigi lakásom átellenében létező Jelenfi Sándor I. t. 226 számú házába (id. Ugrai Mihály kovács, piac 
felöli szomszédsága) tettem áf. Elvállalok és készitek mindennemű könyvkötői és e szakba vágó díszmun-
kákat gyorsan, pontosan és jutányos árak mellett. 

Továbbá vonalzott lajstromok és zsebkönyvek; éuekos, ima és ickolai könyvek nálam kaphatók. 
A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve maradok 
Szentes, 1878. april 12. D e z s ő S á n d o r , könyvkötő és könyvárus. 

Figye lmezte tés . 
Az iskolaszéki elnökség megbízásából tudomására hozza alólirott a szentesi t. c. ke-

reskedő és iparos osztálynak, miszerint az ismétlő' iskolába járó iparos tanoncok nyilváuos vizs-
gája folyó hó 28-án délután 2 órakor fog tul a kurcai iskola helyiségben megtartatni, melyre 
tisztelettel meghiv minden tanügybarátot. 

Szentes, 1878. april hó 5-én. Zoó János, ism. isk. igazgató. 

H i r d e t m é n y . 
Értesíttetik a választó közönség, hogy a 

városi képviselőtestület választás alá eső tagjai 
közül azok, kik a szabályszerű 6 évet kitöltötték, 
a képviselőtestületből kilépvén, ezek helyébe uj 
képviselők választására f. évi april hó 15-ik napja, 
vagyis a holnapi nap tűzetett ki; a választás mind-
egyik kerületben kezdetét veszi reggeli 8 óralror 
s a szavazatlapok beadhatók esti 6 óráig. Felhivat-
nak tehát a választók, hogy választási jogaik gya-
korlása végett, a már részükre kiosztott szavazat-
lapokban megnevezett kerület választási helyisé-
gében, a mondott időben megjelenjenek. 

Értesíttetik továbbá a választási közönség 
arról is, hogy a választási eljárásra vonatkozó ne-
taláni panaszaikat, vagy a megválasztott képviselő 
választhatósága elleni észrevételeiket, a választás 
napjától számított 10 nap alatt, tehát tolvó april 
hó 25-ik napjáig, az igazoló választmány elnöke! 
tekintetes Horváth Ferenc urnái nyújthatják be. 

Szentesei), 1878. évi april 12. 
Krifttó Nagy István, 

polgármester. 

Tisztelettel tudatom a n. é. klkön-
seggel, miszerint 

férfi és női-

r u h a r a k t á r a m a t 
I.CT" a főutezaban "TRS 

P0LLAK EMÁNUEL wházába 
tettem át. Ugyan ez alkalommal 

a tavaszi-idényre dúsan felszerelt 

férfi és noi kész öltönyök, férfi kala-
pok — a legfinomabb kül- és bel-

földi szövetekben 
a t közönség becses figyelmébe ajánlom, 
férfí és noi mindennemű öltönyök meg-
rendelését elfogadom, és jutányos ár 

mellett a legpontosabban teljesítem. 
Szentes. 1878. február 16. 

Steiner Dávid. 

. í* T? 
Étvágyhiánynál, gyea^dlfc emésztésnél éi fe? 

g ) gye n*.orb aj oknál (jjjft 
^ a legjobb, leghathatósabb és legkellemetesebb szer: f j j j 

ffi G-raiier Miksa egészségi Liqueurje. ® 
^jjS Kapható eredeti palaczkokban használati utasítással együtt {jjj^ 

50kr. o. é minden nagyobb füszerkereskedésben. 

é E l i s m e r ő - l e v é l é 

t f i T . cz . G R A U S R M I K S A urnák f , 
csász. és magy. kir. udvari szállítónak 

t S Í Helyben. ^ M 
UJ? Van szerencsém értesíteni, bogy a fővárosi vegyész IjjjJ/ 

ur által mult évi novembarben vegyelemzett és egészségi 
^ ^ szempontból kifogástalannak talált úgyneveze t t : , .Egész -
r flá ségi Lic.iueur<'-t, kellemes izű és kis mennyiségben 

étvágyat ébresztőnek, a gyomrot nagyobb tevékenységre 
gerjesztőnek találtam, f a / 

?Í!<» Budapest, 1877. szeptember 23-án. ® 

^ Dr. Schmidt s. k. ® 
fr ; Budapest, fo városi kerüieti orvos és egyetemi in. tanár. 
dj'; ® 

Magyarország i f ő r a k t á r Budapesten: íjj^ 

| GRAUER MIKSA | 
osztr. csász. és magy. kir. udvari szállítónál, 

jĵ  v m . ker. kerepesi-ut 57. sz., a gyár-épületb, Éjj} 

Van szerencsém Szentes város és 
vidéke t közönségével tudatni, misze-
rint N e u m a n n J a k a b u r f ő t é r e n 
l e v ő h á z á b a n ka lapraktárt nyi-
tottam, mely raktáromban a legújabb 
divatú és legjobb minőségű férfi kalapok 
a legjutányosabb áron kaphatók. 

Tisztelettel: Csnrai Ferenc. 

Ház eladás. 
Az I. tizedben, ezelőtt a Kanász 

Nagy Sándor-féle sarokház kedvező 
feltételek mellett eladó. Értekezni lehet 
Weisz Bernáttal. — Kerestetik 
tanoncul egy jó házból való fiu. 

is 

Alulírott tisztelettel tudatja a szentesi 
lakosokkal, hogy nála — igen jó fehér bor 
kapható jutányos áron — értekezhetnek 
vele saját házánál Csongrádon 128. ház 
szám alatt a város háza mellett. 

Futó Kovács József. 

Tudósítás. 
Miután Abissiniában (Afrika) egy nagyszerű a l p a c c a 

ezüst ércbányát potom áron vásároltunk meg és gyá-
runkban ujabbau 63 gőzgépet alkalmaztunk, melyek áital 
munkád jban sokat megtakarítunk, ennélfogva jelenlog azon 
kellemes helyzetben vagyunk, világhírű alpacca-ezüst-
gyártmányainkat az eddiginél 32%-kal olcsóbban, szebb 
és jobb minőségben szállíthatni. Mindenki tudja, hogy 
a l p a c c a - o z ü s t ü n k ezüstszinét soha el nem veszíti, hogy 
még a legerősebb sav sem árt neki, m i r ő l Í r á s b a n ke-
z e s k e d ü n k . 

gpgT Leszállított árak. 
E z e l ő t t : 

6 darab alpaooa-eíüat kávéskanál 1 frt 20, 1 frt 60, 2, S.fíO. 
1 darab „ „ evőkanál 2 frí. 2.60, 3 40, 5, 6 frt. 
1 darab „ „ levesszedö-kanal, tömör 1.50, 2.40, 2.90, 

4, 5 frt. 
1 daoab r „ tejszedö-kanál 1 frt, 1.45, 2.30, 3.20, 4 frt. 
fi cvfiet>7.k5z, kés , villa, angol acél I 

p a r é l l e l é , alpacca-ezüst nyéllel ( *•*>» &.30, 7-50> 9 f r t-
Í 5 n ó r cseruepc-evőeszkéz, kés. villa, angol f 
0 p a r a c o i éllel és alpacca-ezüst nyéllel i 3 - 5 0 , 4.80, 5.50, 6.J5frt. 

M o s t : 
6 darab alpacca-ezüst kávéskanál 85 kr, 1.15, 1.40, 1.80 kr. 
1 darab „ „ evőkanál 1.40, 1.80, 2.30, 3.40, 4 frt. 
1 darab s „ levesszedö-kanál, tömör 1 frt, 1.60, 2 50 

3 frt 40 kr. 
1 darab „ „ tejszedő kanál 70 kr, lfrt, 1.60,2.10,2 60 
/ > w evőeszköz, kés, villa, angol acél / „ . , „ „ b p á r é n c l és olpacca-ezüst nyéllel J 3 I ° > 3.70, 4.40, 5, 6.20 kr. 

csemege-evőeszköz, kés, villa, angol I 
O p a r acél éllel és alpacca ezüst nyéllel \ 2 4 0 » 3.20, 3.80, 4.75 

Ezenkívül díszes asztali gyertyatartók páronkint 1 frt 
2 r,0, 3, — tálcák 50, 75, 80 kr, 1 fr 1.40, — kávés vagy 
theáskannák 2 frt, 2.50, 3, 3 frt, — ,igas gyertyatartók pá-
ronként 8.50, 10.50, 14, 20 frt, — cukortartók 2 frt, 2.50, 
4, 5.50, 7 frt, — ezukorszorók 60, 75', 90 kr, 1 frt, — ece-
tes és olajos üvegek 2.50, 3.80, 4.25, 6 frt, — vajdobozok 
95 kr, 1.70, 2.80, 3 25, 4 frt — és még számtalan tárgyak 
mind 32 százalékkal olcsóbban mint eddig. 
Vidéki megrendelések utánvéttel pontosan teljesittetnek. 

BLAU és KANIT 
é r c á r u k - g y á r a á l t a l 

Bécs, Babenbergerstrasse 1. 

özv. WELLESZ JAKABNÉ háza 
és Mucsiháton 

II-od osztályú háziföldje 
k e d v e z ő feltételek mellett e l a d ó , 

vagy kissebb házért elcserélendő. 
Ugyanott egy uri lakás haszonbérbe kiadó. 

5 negyed sessió tanyaföld 
Dónáton, és 17 hold a szentesi alsó réten, 

két külön álló lakóházzal, 3 istálóval, 2 fc' -sí 
színnel, egy 2000 vékás tengeri góréval, egy ni 
jedelnies kitűnően művelt szó'llő és gyümölcsös 
kerttel, tiz ezer égetett téglával, 50 hold buza 
vetéssel együtt — vagy anélkül is, kedvező 
részletes fizetési feltételek mellett, szabadkéz-
ből örök áron eladó. 

Alkut lehet kötni a tulajdonosnál a László-
telki majorban Derekegyháza mellett. A tuda-
kozásra felvilágosítást adhat tek. Szathmáry 
Ede ügyvéd ur helyben. Pottyondy Béla. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál . 1877. 

Hirdetés. $ 
Alólirott van szerencsém a t. c. ko- r| 

zönséggel tudatni, hogy f j 

cukrász-boltomban ^ 
husvéti tojások IC Zirtól 2 frtig tj 

kaphatók. 4. « 

Ttisztelettel S 

K. Nagy Imre. ^ 




