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KLÓFIZETÉSI Á R : 

ligénf évre 
éiévre • « 

,efye<l évre . 

4 í r t . 
2 fr t . 
1 fr t . 

M E G J R L E N 
m i n d e n v a s á r n a p . 

K illeti! 
közleménye* a szirkesztö-
ségliea, a pénzküldemények 

pétiig * kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

SZENTESI LA 
V E G Y E S T A R T A L M Ú HETIKÖZLÖNY. 

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

„SZENTESI LAP" 
VIII ik évfolyamának IV-ik évnegyedére. 

Lapunk barátait fölkérjük, bogy a követ-
kező negyedévre szíveskedjenek megújítani elő-
jji/'téseiket, 8 t hetségükhöz képest közre hatni 
lapunk anyagi é« szelbtni támogatásában. 

Lapunk előfizetési ára: 
Elmész évre . . . . 4 frt. 

Felévre 2 „ 
Negyedévre 1 „ 

A székehely ügy, Csongrádmegye 
közgyűlésén. 

Folyó hó 9-én tartott megyei közgyűlésen 
tárgyalás alá került a Szentesen épitendő me-
gyei székház épitési terve. A terv műszaki ré-
szét Koszt ka Károly megyei állam építészeti 
mérnök ur készité; — ezen terv szerint a szék-
ház fölépítése 154606 frt 67 krba kerülne. Ezen 
őssz< gből most már, ha le* ónjuk Szentes vá-
losa által fölajánlt egy millió téglának árát 
12000 frtot, továbbá 128440 db cserépnek 
2055 frtot tevő értékét, tehát összesen: 14055 
irtot, ugy a megye közönsége által fedezendő 
összeg leSfc 140 551 frt 67 kr. 

Ezen összeg beszerzésére a tervkészítéssel 
megbízott küldöttség a következő m^dot ajánl ja. 

1-ször. A megyének a H.-11.-Vásárhelyen 
és Horgoson levő épületei, nem különben a 
hód mező-vásárhelyi epreskertje, mint küiönben 

TÁRCA 

A s e h o n n a i . 
Ott ácsorog az u tcasarkon 
Es nézi az orra hegyé t ; 
Csapja a legyet lábaszárán 
E s mégis a — légynek se vét. 
Keblén kenyere , hátán háza, 
Boglyas fején — lyukas k a l a p ; 
Ruhá ja is azt bizonyítja 
H o g y : n i n c s e n u j a n a p a l a t t . 

Ha szert tehet egy szivarvégre, 
Nála nagyobb urat ki l á t ? 
Ugy megfüstöl . . . felőle akár 
Á r o k b a dőlhet a világ. 
T á n ha leszidják, megcsúfolják, 

"S már elbúsulná jó magát — 
Egyet fütyöl . . . s kifütyöli e 
Világi rongy komédiát . 

J é g el nem veri a termését, 
Jószágá t nem pusztítja d ö g ; 
Kamato t se számit gö rbedve 
Avult stemplis firkák fölött. 
Van . . . pat togatot t kukor ica , 
A k a d egy kis száraz kenyér , 
É s tisztes kofa — Maecenások . . . 
S mint más akárki , — holtig él. 

M o n d j á k : földterhe - . . ö rdögbe is! 
— E g y kis király, sa já t ura. 
Se nömös tanács nem parancsol 
Vele, ae az eklézsia. 

is oly ingatlanok, melyek a megye használatában 
nincsenek, s melyeknek föntartása, illetőleg ke-
zelési költség*, az utánuk élvezett jövedelmet 
majd nem teljesen fölemészti, elárusitandók len-
nének. — Ezen ingatlanok eladásából 23000 frt 
bevétel remélhető. 

2-szor. A megyei alapítványi péztár, mely-
nek állaga f. év végével esedékes kamatokkal 
és a magyar királyi belügyminister által a me-
gyei székház építésére adott 5000 f r t t a l együtt 
mintegy 60000 frtot tesz; — ezen összeg 6°/0 

kamat mellett kölcsön veendő lenne. 
3-szor. Szintén 6°/0 kamat mellett kölcsön 

veendő lenne a megyei szegényalap pénztára, 
melynek állaga 6610 frt 97 kr. Ezen a me-
gye által minden idegen kölcsön nélkül elő-
állítható összeg tesz 89610 frt 97 krt. 

Ezekhezképest a 140551 frt. 67 krban 
elő irányzott épitési költségből mutatkozik még 
fedezetlenül 50940 frt 69 kr, mely összeg külön 
kölcsön művelet utján lenne fedezendő. 

Igy tehát összesen 117551 frf 67 krt tesz 
ki azon összeg, mely a megye által részint a 
kezelése alatt álló alapokból, részint más for-
rásból kölcsönképen fölveendő lenne.*J 

Ezen kölcsöntőke törlesztése a megye adó-
fizető lakosságának nagyobb megterheltetése 
nélkül aképen lenne eszközölhető, hogy a köl-
csön vett összeg 15 év alatt évi részletekben 
a megye lakossága által fizetett évi állmi egye-
nes adó arányában szedetnék be. 

u) A küldöttség tervében foglalt ezen számítás véleményünk 
szerint téves ; mert ezen 117551 frt 67 krban a ministar által adott 
5000 frt is benne van ; pedig ettől kamatot fizetni, vagy ezen tökét 
a megyének vissza fizetni nem kell ; mert ezt a minister egyenesen 
az építkezési költségek egy részének fedezésére ad ta ; tehát helye-
•eu számit-va a költsön veendő összeg 11*2551 frt 67 kr. Szerk.) 

Sandí that rá a komiszárus, 
I la tiszta neki a keze ! 
Papolhat neki akárhány pap, 
Nem veszi bé természete. 

„Két keze van, és — nem használja!* 
Jó Is tenem! Kié r t? Miért? 
Még arra sem, hogy megvakar ja 
Gondtól vagy mástól a f e j é t . . . 
Mért dobnátok reá követ, ha 
Az istenek igy rende lek! 
E^y többre és más kevesebbre 
Becsüli a főt — életét. 

Tán volt szive s volt kinek adja , 
De — sárba dobták hűt lenül . • . 
Vagy mint vadfa nőtt fel a pusztán 
Az istenadta egyedül . . . 
Há t miért nem hóka csikónak 
Született a boldogtalan, 
Majd pucolták, n e v e l t é k volna! 
Így minden, minden odavan . 

De ő nem bánja . Kére lemre 
Nem nyitja száját s markait . 
Ha mégis van, ki pár jó szóval 
E iébe pár garast hajit — 
Mogorván nyul a pénz után ki . . . 
Összerándulnak ajkai . . . 
S rongyos ingével szemét törii 
Szegény, bitang sehonnai! 

Csáktornyái L. 

H l t t D E T É S l ÁRAK: 
3 hasábos petitsorért egy 
szeri hirdetésnél 18 kr., t 
hasábosért 12 kr.. 1 hasá-

bosért 6 kr. számíttatik. 

N Y I L T T É R 
minden egyes sora 16 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
minden beiktatásn;il 30 kr 

Bénnenteílen levelek nem 
fogadtatnak el. 

Ily modózat mellett 600000 frt állami egye 
nes adót vévén a kirovás alapjául; az eUő 
évben minden adó forint után 3 kr esnék 
azonban ezen kirovási kulcs évről évre folytono-
san kisebb lenne; mintán a kölcsön tőke után fi-
zetendő kamatok a tőke folytonos csökkenésével 
aránylagosan kevesbednének. 

Az épitési költség fedezésére nézve a küldött-
ségnek javaslata az itt elősoroltakból áll. — Ezen 
javaslatnak elvi oldala abból áll, hogy a székház 
építésével járó költség azon része, mely a megyei 
ingatlanok eladása utján befolyó összeg, valamint 
a minister által adott 5000 frton felül még fede-
zendő lesz, az kirovás utján fedeztessék, miután 
a megyének semmiféle jövedelmi forrás nem áll 
rendelkezésére, miből a tervezett diszes megy i 
épületet fölépíthetné. 

Miután kirovás nélkül nem képes a megye-
közönsége a széképületet fölépíteni, Csongrád 
város megyei képviselői azt indítványozták, 
hogy az épitési szándékot hagyja megye azon 
időre, mikor pénz lesz rá s most hagyjunk föl az-
zal, hogy az építkezés által, a különben is; minden-
téle adóval jól megterhelt közönség uj költséggel 
terheltessék. Könnyű belátni, hogy ezen indítvány, 
mely értelmezése szerint azon szint látszik magán vi-
selni, mintha a megye közönség ujabb terheltetése 
ellen akarna tiltakozás lenni, célját tekintve nem 
foglal egyebet magában, mint a székház fölépitésé-
nek.elodázását. Mert hát mikor leend a megye azon 
helyzetben, hogy kirovás nélkül fölépíthesse a 
tervelt széképületet? — Soha! Hiszen a me-
gyének semmiféle jövedelmi forrása nincs, melv 
valaha a kivánt 140000 frt összeget behozná. 
Ezt tudta és tudnia kellett a megye közönségé-
nek akkor, mikor a megyei célszerűbb kormány 

Preceptor és a pap. 
— E R E D E T I B E S Z É L Y . — 

Irta: S. F. 
3-ik. Folyt. 

Feketeháton , Siktorkon szintén megkínál ták End-
rédi urat tanítói állomással. 

Siktorkon megkezdte a legaciót, Tőhegyest el-
hagyva , második ünnep re^gi lén Gala tán még egyszer 
prédikálnia kellett. 

Galata, ez egy 500 lelket számláló falucska, tiszta 
magyar a jkú , Kalvinista néptől lakva. A B. megyei 
népnek maga szőtte varta fehérvászon viselete sehogy 
nem tetszett Endréd i urnák, s bár munka s szorgalom 
8 a szövés iparágban való jár tassága a népnek fellel-
kesité Endréd i u ra t ; de szemében különösen a nőket 
minden kellemüktől a j g f o s z t á a fejtől a lábig le egy-
színű fehérvászon ruházat, mely csak télen tarkul meg 
azzal, hogy a test felső részét védelmezve, vesz a nő 
nép magára vatával tömött, rövid, kerekal ju felöltőt. 

A hét falu között, melyben ezen legaciója alkal-
mával prédikálnia kellett, csak Galatán visel a nő 
nép ízléssel össze válogatott csinos ta rka ruhát . End-
rédi ur mintha egy uj világba lépett volna. 

Állítása szerint a többi faluban, a tiszta fehérbe 
öltözött nőkben nappal is kísérteteket látott. Idegen le-
vén előtte ezen viselet és sehogy nem birá megnyerni 
tetszésését, sőt bosszankodott , hogy miért rút í t ják igy 
el magukat . 

A galatai nép városiasan öltözködött . Midőn 
Endréd i ur e faluba tette lábát, s meglátott tarl ába 
öltözve néhány nőt. No, m o n d á : itt maradok taiJtó-
nak, ha itt és szükség lesz rám. Mikor a paplak ud-
varára ért, már a toronyban a harmadikat k«zdték 
harangozni, hívogatván össze a szent áhítatra a h íveket 



zat követelmén} ének engedve, elhatározó, hogyl 
a megye székhelye Szegvárról Szentesre tétessék át. 
8 mivel ugy van, hogy a megye nem egy pillanat 
íöilobbanása után, meggondolatlanul, hanem hig-
gadtan, az évekig tartó hosszas küzdelem alatt 
jól megfontolva a székhely áttételének nehézségeit, 
határozott és vitte a dolgot oda, hol ma áll és azt 
kezdettől fogva e pillanatig mindenki tudta, hogy 
a székház a megye közönségének némi hozzá já-
rnlása nélkül soha löl nem épül! igy ha kiskoru-
ságunkat vagy azt nem akarjuk nyilvánosan con-
statálni, hogy mi a következmények minden meg-
gondolása nélkül határoztunk és mentünk el addig, 
honnan nincs visszatérés anélkül, hogy a megye 
eddigi küzdelmén rajta ne hagyjuk a következet-
lenség és éretlenség bizonyítványát, ugy minden 
népszerű hangzása mellett is, a kérdéses indítvány 
nem lehet a megye lakossága óhajának kifejezője, 
8 ha a fillérkedés azzá tenné is, nem lehet a megyei 
képviselőké, kiknek egyhangú hozzájárulásával 
lett kiküzdve a minisztériumtól a székhely áttéte-
lének engedélyezése. Igaz az és nem lehet és senki 
nem kicsinylheti azon érv jelentőségét, hogy a 
százszorosan megterhelt közönségre uj telhet ro-
vunk a székház építésével; azonban lehet ezt ugy 
vinni keresztül, hogy azt a legszegényebb ember 
se érezze meg. Az eddigi terv szerint adetorint után 
3 krvan számítva, ha 15 évi törlés mellett, hanem 
husz évi törlesztés mellett vesszük föl a kölcsönt, 
akkor adóforint után fizetünk két krajcárt. Meg 
vagyunk róla győződve, hogy egy percentet tesz 
azoknak száma, kik a megyében — leszámítva a 
székhely ügyben egyesek részéről elfoglalt elvi 
álláspontot — nem szívesen adják meg a kívánt 
fillérnyi áldozatot azért, hogy a megyének egy 
diszes székháza legyen, s legyen oly helyen, hol 
azt minden körülmények között éitikesitheti is 

A megyegyűlés többsége ily szellemben gon-
dolkozva, elfogadta a küldöttség által bemutatott 
építési tervet, s a költség fedezésére vonatkozó ja-
vaslatot, Ü igy el lett ejtve azon indítvány, hogy 
mert a megye közönségének minden hozzájáru-
lása nélkül nem lehet a székházat fölépíteni, hát 
hagyjuk jobb időkre az építkezést. Igaz, hogy a 
költő azt mondja, hogy: „kell lenni egy jobb 
jövőnek," adja isten! de mi mégis azt tartjuk és 
ugy van, hogy nálunk jobb időre halasztani vala-
mit, annyit tesz, mint elhallgatni róla örökre. Ezt 
pedig a székház fölépítésével nem tehetjük. 

Galatán a lelkészt Árok Gyulának hívták. 
Árok magas, erőteljes testalkatú, szép barna em-

ber volt, a b. megyebeli falusi papok szokásától el 
térve nagy városiasai), csinos és tiszta ruhában jár t . 
Ugy öltözködött hogy városban is urnák nézett volna 
ki. Árok ur ez időben negyven éves lehetett. A legá 
tust ott várta és fogadta az udvaron. 

— Mi eljárt elhagyják a harmadik harangszót, 
mondá a lelkész. 

— Hogyan húzzák már a harmadika t? kérdé a 
legátus. 

— Midőn ön Tőhegyesről elindult a toronyban 
ezt a harangozó észre vette és röklön megkouditá 
az első harangszót. 

Endrédi urnák tetszett ez a dolog — De hogyan 
tudja a harangozó, hogy én miut legátus jövök. 

— Feketébe öltözve nem já r erre senki, csak a 
három nagy Unnpben a legátus. 

Ez alat fölmentek a lelkész dolgozó szobájába. 
— Igyék ön egy pohár pálinkát és m e n j ü n k ; 

mert a nép megharagszik a várakozásért, a harangozó 
pedig, mert búzni kell. 

Endrédi ur egy imádságos könyvet vett föl és 
átmentek a templomba, mert a templom paplak, és 
iskola egy udvaron volt Midőn a pap és legátus a 
templomba léptek a templomba gyülekezett hivek 
mind fölálltak helyükről mig ezek le nem ültek Baddig 
állva maradtak. 

Ezen szokásban a régi j ó időkből fönmaradt tisz-
telete van kifejezve a népnek lelkésze iránt. 

A bemenet után még két verset énekeltek, a má 
sodikat fölállva kellett végig hallgatni, azután Eodrédi 
ur a szószékre lépett. 

Erős érces hangja betölté a templomot. „Az ur 
Jézus föltámadásához képest föl fog hallottaioak ha-
lálából támadni a nép, a mely tanul11, mondá a legá-

A közgyűlés az elfogadott építkezési terv és 
költség fedezési javaslatot jóváhagyás végett föl-
küldetni határozta a minisztériumhoz, s egyszer-
smind megbizta a terv készítésével foglalkozott 
küldöttséget, hogy egy biztos kirovási kulcsot 
készítsen. © 

Tájékozásul.* 
A városi tanács, hogy a közönség az ital mérési 

jogra nézve tájékozza magát f. hó 5-én tartott ülés 
beu elhatározta az alábbiakról értesíteni a közönséget. 

Az italmérési jog gyakorlata tárgyában, a nagy-
mélt. m. kir. belüirvministeriura által, 1876 ik évi de-
cember 31-én 59560 sz. a. kibocsájtott körrendelet ár 
te 'mében a szőlő tulajdonosok és bortermelők, saját 
termésű s általuk kezelt boraikat nemcsak hordókban, 
hanem rendesen dugaszolt és saját pecséteikkel, vagy 
ólom lemezzel ellátott üvegekben is, saját helyiségeik 
ben eladhat ják ugyan, azonban álló és ülő vendégek 
számára saját házuknál üvegekben bort kiszolgál tatn 
s eszt riut korcsma szerű kimérést gyakorolni egyálta 
Iában nem szabad ; azot, bortermelők pedig, kik sa-
ját termésű boraikat a mondott módozatok megtartása 
mellett lepecsételt, vagy ólom lemezzel ellátott palac 
kokban kívánják eladogatni, azok köteleztetnek ela 
dandó saját termésű boraikat, szüret után hat hét alatt 
de minden esetre az eladás megkezdése előtt, az e 
részbeni felügyelettel a tanács által megbízott főkapi-
tányi hivatalnál bejelenteni. 

Azon szőlő tulajdonosok s bortermelők, pedig 
kik saját termésű boraikat kötött edényekben, az az 
hordókban szándékoznak eladni, azokirak szintén tu 
domásukra hozatik, hogy a mondott ministeri rendelet 
értelmében ezen célra a legkisebb törvényes mértek 
Vi hektoliter, vagyis 50 liternyi ür tartalombau állapi 
tátott meg. 

A tanács részéről figyelmeztetik tehát a borter-
melő közönség, hogy saját termésű boraik eladásánál 

50 liternél kisebb hordókat ne használjanak, s mint-
hogy a bortermelők saját termésű boraikat csak azon 
községben árulhatják, ahol állandóan : laknak boraikat 
eladás végett, semmi féle edényben a város határán 
kivül, vagyis vidékre ne szállítsák, mivel az ezen ren-
delet bármolv pontjának áthágói, mint ital mérési jog 
csonkitók, az ide vonatkozó törvény értelmében fognak 
birságoltatni. 

Világ folyása. 
Szerkesztő barátom! 

Ne liigyje, hogy valami nagy esemény tör-
tént az elámít hét alatt, Tisza all, s bár Majláht. 
Szlávi. Sennyei, Bittó, G.cy még Gorove is ma 

Hivatalos közlemény Szerk. 

tus, s a nép nagy figyelemmel hallgatá a szabad szel-
lemben tartott szép beszédet. 

A legátus mintegy apostol, oly lelkesülten be 
szélt, s beszédének befejeztével a nép megelégedését 
átalános fejbólingatánban fejezé ki s némelyik nem 
átallott a szomszédjához se hajolni s megjegyezni, 
hogy : „ez t z t án a pap tudja kend, különben beszél 
mint a mi tiszteletesünk. 

Az öreg asszonyoknak nem tet8zett a beszéd , 
mert nem volt benne semmiféle otestamentomi csoda; 
sem Ábrahámról, sem Jákobról emlités. 

Eudrédi ezen megjegyzéseket uem kisérte tígye 
lemmel, az ő szeme azon kis leányon csüngött, ki az 
első székből szintén őt nézte sötét éjszakánál 6Ötétebb 
szemeivel. 

Gyönyörű teremtés volt, mint egy tündér lebe-
gedtt inkább mint ment az ur asztalához, midőn a z ú r 
vacsoráját felvevé. Endrédi ur boldogsággal, gyönyö 
rüséggel nézett raj ta végig. 

— Ez a legszebb teremtés, kit valaha láttam, 
mondá magában. 

A leány 16 — 17 éves lehetett, közép, magas kar-
csú termet, melyet a fekete éverlasztin cipőcskékbe 
takart pici lábak, kerek csipő, szabályos arányban ki-
domborult mell felette csinossá tett, a hófehér nyak, s 
idealiasan szép fej, a gyönyörű termettel, egy oly ké-
pet adott, melyet fiatal korunkban látva, nem feledünk 
el soha. 

Az isteni tiszteletnek vége levén a legátus és 
leikész visszamentek a paplakba. 

— Mig az ebéd elkészül, mondá a lelkész, elvi 
szem, önt s bemutatom a rectorné asszouyoknál, 

— Ob vigy ci és mutass be azon angyalnak, kit 
ma láttam, gondolá boldog vágygyal a diák, oda és 
sehova nem kívánkozom menni. 

A rektori lak és a pap lak a templommal egyntt 

fölmegy holnap lejön B'csből, s aztán újra és 
újra kezdődik a királyi audentia, a ministerváltság 
még nem vált el semmire. Tisza tartja magát, g 
bármit mondjanak a is, dolognak vége — minden 
hősze hajsza után is — oda lyukad ki, bogy Ti-
sza marad; pedig a függetlenebb szellemű me-
gyék (No ne ijedjen m^g nem értem ide Ma-
gyarország legmagyarabb vármegyéjét!) és nép-
gyűlések egymás után írnak föl az országggyü-
léshez Tisza és Szende ministereknek vád alá 
helyezése iránt. Budapest népgyűlésének kikül-
döttei már át is adták határozatukat és tudja-e 
barátom uram kinek, magának Tisza Kálmán-
nak, hogy az ő ellene beadott vádat vigye az ille-
tékes fórum elé. No hát nem furcsa ez? — És 
az is elég furcsa, hogy Széli helyébe nem ta-
lálnak pénziigyministert. Hihetőleg Lónyait és 
Kerkápolyit nem hivja senki; a lapok Csengery 
Antalt emlegetik; tehát Csengery fogja a szük-
séges 50 milliót kiszorítani; még azonban ezen 
pénzügyministert csináló terv készül, addig a pénz-
ügy ministeri tárcát Tisza viszi. A válság tehát nem 
ment semirem az elmúlt hét alatt, azonban az occu-
patió halad. A porta a héten egy körjegyzéket közölt 
Európa nnnden hatalmaival, melvbeu bevádolja 
Ausztriát az osztrák katonák által az occupált terüle-
teken elkövetett kegyetlenségek miatt. Nem tud-
hatni, hogy menynyi igaza van ezen vád levélnek|; 
de az áll, hogy mi békítési szándékból vittük 
seregünket Boszniába, és hogy a mult esztendő-
ben a világ előtt nn bevádoltuk a muszkát a 
hadviselés alkalmával elkövetett kegyetlenségek 
miatt, s most mi is ott állunk és várjuk a vi-
lág ítéletét. Különben a lapok azt is írják — mi 
igaz van benne még nem lehet tudni — hogy a 
szultán hajlandó volna az occupátio kérdését bé-
késen megoldani Au*ztnával oly formán, hogy 
Ausztria fölhagyván a megkezdett hadműveletek-
kel ; eddigi fáradtsága fejében a szultán lemonda-
na részére Hercegovina és a már eddig elfoglalt 
területek birtoklásáról, s Bosznia többi része ezu-
tán is a szultáné maradna. Azon mohamedán 
bosnyákok azután, kik ma nincsenek megelé-
gedve a törökur.dommal, az osztrák uralom alá 
jönnének. 

Ha én vagyok Andrássynak, hát kapva ka-
pok ezen ajánlat elfogadásán, akkor azután kül-
ügyi tekintetben mindjárt helyre állna nálunk a 
béke és megtörténhetnék még az is, hogy Széli is 
vissza jönne Rátotról és elvállalná a miniszteri 
tárcát. Es ezen hiivk mellett beszelnek még arról 
is a lapok, hogy a törökök fegyverkeznek Osztrák-
Magyarország ellen. Albániában Osman pasa ve-
zénylése alá 150,000 embert, adnak. Szóval vau 
hir elég, csak készpénzül nem kell őket fogadni. 
Annyi való, hogy mig ezen vajúdások, készülődé-
sek tartanak, addig folynak a csatározások, leg-
közelebb Pt-ci és Pecki Gore mellett vivtak több 

e^y telekre volt építve, igy a templom képezett keri 
tést a pap és rector udvara k ö z o f , az á t járás a temp-
lom keleti sarkán, egy, a jó egyetértés, jó szomszéd 
barátsága által oda e céiból alkalmazott a j tócskán 
történt. 

Átmentek tehát és meglátogatták a rectorné 
asszonyt, 

— Ilát a rector meghalt itt? 
— Meg egy évvel ezelőtt, mondá a pap. 
E szóváltás már a rectori lak udvarán történt. 
A rectori lak az iskolával együtt délre nézett 

arcával, kőoszlopokra épített folyósóval van ellátva. 
A tisztán tartott szép fehér épület, jól nézett ki, s a 
az apró faluk tanítói lakának szegénysége, nyomorú-
sága helyett, már külsejéről is a benlakók tisztességes 
életmódjára mutatott . 

A rectornét Szabolcsi Endrénének hitták, midőn 
a pap és legátus látogatni ment, az asszonyság épen 
ott állt a folyósón, 8 meglátta az oda tartó vendége-
ket, ott várta be Őket. A rektorné közép mag t s ter-
metű szép barna nő volt, s bár negyven felé já r t 
nem nézett ki 30 évesnél többnek. 

— „Endrédi Ferenc ur, az ünnepi követ a , mondá 
a pap és barátságosan nyujtá kezét a nőnek. 

Endrédi ur illedelmesen meghaj tá magát, s aztán 
a szobába tértek be. 

A konyhában szabad tűzhely volt, melyen k é j 
három apró fazék mellett vígan lobogott a tűz. It t 
tisztán és csinosan volt beosztva minden. A szobában 
egyszerű bútorzat, de hasonlóan tisztaság és csín volt, 
az asztalra két csinos virágpohárba ibolya volt téve, 
mi kellemes illattal tölté be a szobát. 

— Foglal janak nálunk helyet tiszteletes ur és 
legátus ur, mondá a rektorné és székkel kínálta meg 
a vendégeket. 

— Hát Irma kisasszony talán a kertben van. 



órai csatát seregeink, melynek eredménye az lett, 
hogy a mieink részéről 47-en elestek és 184-en 
megsebesültek, seregeink természetesen győzelem-
mel haladnak előre és akár lesz béke, akár nem, 
Boszniát és Hercegovinát elfoglalják. 

Azt kérdi barátom uram, hogy mi hasznunk 
lesz ebben? Hát az, hogv mint a lapok irják, aki-
nek Magyarországból kedve lesz Boszniába menni 
lakni, az kap ott ingyen 12 hold )ó földet két évi 
adómentesség mellett. Majd meglássa barátom 
uram, hogy valóságos népvándorlás lesz; mert 
Magyarországon sok embernek nincs ám egy tal-
palatnyi földje se és nem is lenne soha se, hacsak 
igy nem jut hozzá. 

Hogy ezen olcsó földön mennyi lesz az isten 
áldása, azí nem tudom; de hogy azután Szentesről 
is nem Sárospatakra mennek, hanem Boszniába, 
azt hiszem. Egyik. 

Apróságok. 
Somogymegye Magyarország legmagyarabb vár-

megyéjét is megkereste a kényszez fuvarok kirende 
lése u.iatt o miniszterelnök és honvédelmi miniszternek 
vád alá helyezése iránt az országgyűléshez intézett 
föliratának pártolása tárgyában. S a minden Ügyben 
véleményt adó állandó választmány ezen ügyet a kö 
vetk< ző vélemény kíséretében t^rjeszté a közgyűlés 
nlé: (Aki logykát akar tanulni figyeljen!) „miután 
Csongrádmegyében még nem volt kényszer fuvar ki-
rendelés, tehát . . . mondjuk tovább? tehát a megyé-
nek ni»cs oka panaszt emelni a miniszter ellen. 

E ' e n logycai tantételre egy megyei képviselő 
azon megjegyzést tette, hogy: hát ha miniszter e | i l 
lanathan küldt meg a kényszer fuvarok kirendelésére 
vonatkozó rendeletét? A zöld asztal egyik előülője 
erre azt mondá, hogy a minisztert akkor sem volna 
illő Csongrád megyének vádolni; mert nem tudhatni, 
hogy mi okból kényteleu ugy tenni, amint tesz. 

« 
* * 

Erre azután a zöld as7tal egyik tagja súgva, 
mosolyogva azt mond ja : „maraelukok vagyunk.u Igaz! « 

• * 
Elnök. Álljanak föl, kik nem pártolják Somogy 

megye föl ira tá t? 
A megyei tiszti kar, egyetlen tagját kivéve, fői 

áll, 8 megyei képviselő ülve marad. Határozat : 
A többség (már mint a zöld asztal többsége) 

uem ellensége a kényszer fuvarok kirendelésének. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Simonyi Ernő városunk országgyűlési kép. 

viselője Helfi Ignácz és Németh Albert országgyűlési 
képviselő urakkal ma délelőtt 11 órakor városunkba 
jön. E kitűnő vendégek diszes fogadtatásáról a városi 
tanács és a 48-as párt gondoskodik. A tanács részéről 
Simonyi urat, mint városunk képviselőjét Félegyházán 
Sima Ferenc tanácsnok és Burián Lajos városi ügyész 
urakból álló küldöttség fogadja, a Tiszánál Abaffy 
Z*igmor.d mérnök és Pataki Imre közgyám urak fo 
gadják . A párt részéről Simonyi urat s Helfi és Né-
meth Albert képviselő urakat mint a pártnak vendé-
geit Félegyházán Pásztor József és Soos Ferenc urak, 
a Tiszánál egy több tagból álló küldöttség élén Aradi 
Kiftlmán városi árvaszéki ülnök ur fogadja. 

— Simonyi Ernő városunk országgyűlési képvi 
sslője ez alkalommal választóinak bizalmáért fog kö 
szönetet mondani. A beszéd délután 3 órakor fog a 
piactéren megtartatni. A 48 as párt e derék vendégei 
tiszteletére egy frtos teríték mellett Rambovszki Jó-
zsefnél társas vacsorát fog rendezni. 

— Zolnai Károlyné asszony ogy csomó finom té-
pést és sebkötőt, Sonnenfeld Gyula ur egy nagy csomó 
tépést sebkötőt küldött be szerkesztőségünkhöz sebe-
sültjeink részére leandő eljuttatás végett. A szenvedők 
nevében köszönetet mondunk a nemes adakozóknak. 
A küldeményt rendeltetési helyére el fogjuk juttatni 

— Csongrádmegyének f. hó 9 én tartott közgyűlé-
sén Nagy Pál és Fülöp Lajos elhalt megyei képvise-
lők helyett két megyei képviselő a választásnak határ-
idejét í. hó 30 ra tűzte ki. 

— f Babocsay Gyula a tiszáninneni já rás 6zolga 
birája f. hó 9-én meghalt. — Ez a gyászeset oly hir-
telen, oly váratlanul jött, hogy lehetetlen a legnagyobb 
megdöbbenés nélkül fogadni. Babocsay or még 9-én 
délelőtt ott volt a megye gyűlésén, délatán egy óra 
tájon elhagyva a gyűlést, kiment Mágocsra Illés Lajos 
tiszttartó úrhoz, mint sógorához, hol neje is várakozott 
roá. Itt meg sem pihent, szél érto és 3 órakor már 
meg volt hallva. O hosszú tdő óta szeretve tisztelt 
szolgabirája volt a kerületnek; 1875 ik évi országos 
képviselőválasztás alkalmával ezen kerület szabadelvű 
párti programmal követévé választá, ezen állomásról 
azonban lemondott és 1877-ik évben megtartott me-
gyei tisztujitás alkalmával ismételten egyhangúlag meg 
választatott eaen kerület szolgabirájává. Ellenségei 
sem mondhatnak róla egyebet, minthogy ő becsületes 
magyar ember volt. Ildit teteme Mágocsről Algyőre 
szállíttatott, hol f. hó 11 éu temettetett el. Béke po-
raira ! 

S mit szól erre Csongráílmegye közönsége? — 
Azt hogy ezen megyének mind 48 as képviselője van. 

anyai örömmel: a — Nem mondá a rektorné 
másik szobahau van ruhát vált. 

Ezen szóra a kérdett, ugyanaz, ki Endrédi urat 
a templomban ell űvölé a szobába lépett s gyermekes ár 
tatlan örömmel és bizalommal közeh ci«*tt a vendégek felé. 

Endrédi ur zavara leírhatatlan volt, s alig tudott 
pár szót rebegni, midőn a szép kis leánynak bemutat 
ták. Nem számított rá, hogy az ő templomi tündérét 
itt fogja találni. 

— Honnan jött ön legátus u r? kérdé a leányka, 
kinek hangja, inint az ezüst csengés zeudült föl. 

— Y . . ról kisasszony. 
— Y . . , ról . . «h, szegény apára is ott tanult 

mondá a leány és szemeiben egypár könycsepp jelent meg. 
— No ön megint sir szép gyermek, mondá a 

pap, s fölállt közdlebb naent a leányhoa s ennek kö-
nyűt törlő kezeit meg fotrá. — Ne sírjon, igazán jobb 
szeretném nevetni látni, fcj fekete szemeiben a bűbáj 
istene ragyog, ha szép arc^n mosoj jelen meg, Ne sír-
jon gyermekem. 

Ezeu a szerelmi olvadékonyság hangján mondott 
szavak megdöbbenték a legátust. 

Ez B6 ember szereti ezt a lányt, mondá magában 
remegve, 8 a féltékenység Hggodalmával leste a leánynak 
minden mozdulatait, ha elarulja-e ez a szerelmi viszonyt. 

A leány azonban hidegen maradt a pap érinté 
ére sőt raozdulatsival elárulta, hogy a pap szava 
által a gyermeki kegyeletet látja megsértve. 

— Higgye meg tiszteletes ur, mondá a leány 
elvonván kezét annak kezéből, fáj nekem, ha valaki 
szemeim bűbájáról beszél, midőn azokba apám halá-
lának kínos emléki könyűt csal. 

A legátus boldogan lélekzett föl ezen szavak 
hallatára. S midőn megtudta, hogy Szabolcsi halála 
óta a galatai rectorság nem volt betöltve, segéd rector 
végezte a teendőket, s ez idóben a segédrectori allo 
más üresedésben volt. Endrédi ur nem habozott, ha-
nem határozottan kijelenté, hogy: ő ha nincs ellene 
kifogás szívesen meg marad a faluban 6egéd rector-
nak évi 80 frt. fizetés és teljes ellátás mailett. 

És ott matadt . (Folyt, köv.) 

— A negyvenes években — irja a Zalai közlőny-
Vörösmarty és Bajza Z-ibora utaztak br. Vesselényi 
Miklóshoz, Útközben egy hirtelen támadt vihar miatt 
a két utas egy pusztai csárdában kényszerű t meg 
ssállni, hol a többi zajongó vendég közt legfőképen 
egy obsitos katona hetvenkedett. — „Ki cz a lármás 
ember? kérdé Vörösmarty a csapiárost. — Ez uram 
e^y obsitos katona, ki verseket szokott mondani e »y 
ital borért a népnek, most bort nem kap és azért ha 
ragszik, felelt a csapláros, ki nem gyanitá, hogy nz 
ország első költője előtt áll. Vörösmarty kijelenté, 
hogy szeretne a verselő obsitossal beszélni. A korcs 
máros előinté az embert, kit Vörösmarty e szavakkal 
üdvözölt: Nos földi igazé , hogy kelmed verset szokott 
mondani? Íme itt egy pohár jó bor, halljuk tehát! — 
Szive6en tekintetes uram, mondok én verset akármenyit, 
csak az} tessék meg mondani, hogy kiről vagy miről 
szóljon a vers? E pillanatban egy házaló zsidó lépett be 
az ajtón batyujával s Vörösmarty a belépőre mutatva 
moudá: erről a zsidóról. As obsitosnak nem volt ideje 
a gondolkozásra, azonnal rákezdte, kezével % a bá-
tyusra mutatva. 

Sokat utaz, keveset kö l t ! 
Utat nem csinál, gátat nera tölt,— 
Búzája soha nem volt zöld, 
Mégis neki terein a főid! 

Vörösmarty erre meglepetve igy szólt: Ejnye, 

hogy hívják magát bará tom? 

Az én nevem elől is ló, 
Hátul is ló — 
Lónyai László! 

— Zubovics Párisban. A „Kolnische Zeitung" nak 
irják Párisból, hogy Zubovics ismert uszókészülékével 
a napokban sikerült próbákat tettek a Szajnán a de 
Grand Főtte szigettel szemben. A készülékkel több 
lovas átúszta a folyót, első volt egy vértes, azután egy 
dragonyos, kik teljes hadi felszerelésben tették meg a 
vizi utat. Ezután olyan lovakat, melyek még soha viz 

I ben nem voltak, úsztattak át lovas nélkül, kötélre 

kötve. Zubovics és barátja Huber mérnök szintén l.'ra 
keltek, s mindegyikük 5 gyalog katonát vitt át a vix«-n 
kétszer, a katonák egy kötélbe fogóztak, mely a lóra 
volt erősítve. Zubovics készületével egy lóval 30 gya-
logot át viliét a vízen, minthogy azonban n próba nap-
ján a viz hideg volt, csak 10 ember akadt, kinek a 
fürdőre kedve volt. A kísérleten nagy néptömeg volt 
jelen, köztük sok magyar és osztrák. E*y katonai bi 
zottság Bonricinain lovas tábornok elnöklete alatt, ki 
Vrincennes mellett a tartaléklovasságot vezényelte, s 
mintegy 400 francia katonatiszt szintén jelen volt a 
próbán s konstatálták, hogy a kísérlet teljesen sikerült. 
A tábornok rokonszenvesen nyilatkozott Ausztria Ma-
gyarországról. 

— Borzasztó jelenet a színpadon. A bordeaux i 
színházban töitént a minap, hogy előadás alkalmával 
az első táncosnő, Delas kisasszony közel jött egy gáz-
lámpához, minek folytán ruhája meggyuladt. A többiek 
rémülten hátráltak a szerencsétlen elől. Végre a ballet-
mester és a kisasszony apja kirohantak a színpadra, 
de nera tudták a lángokat elfojtani, mig egy bátor 
tűzoltó pokróccal elő nem sietett s a tüzet eloltotta. 
A táncosnő állapota nera reménytelen, bár aggodal-
matkeltő. A szörnyű jelenet a közönség szemeláttára 
folyt le, mely ennek dacára elég nyugodtsággal birt 
a darab végét bevárni. 

— Ne higy a leánynak! A maglaji táborba es-
tenden takaros bosnyák leányok szoktak besétálgatni 
s vitézeink épen nem idegenkednek a szép ellenségek-
től. Hanem feltűnt, hogy a hányan csak e leánykák-
kal nyájaskodtak, mindnyájan betegek és harcképte-
lenek lettek, a az is feltűnt, hogy e veszedelmes bos-
nyák hölgyek valamennyien egyforma gyűrűt viseltek* 
Elővettek tehát egyet közülök s lehúzták az ujjáról a 
gyűrűt 8 kiderült, hogy az mérget rejt magában, mely 
ha friss sebbel érintkezésbe jön, !^menthellenüi [halált 
okoz. Nos hát nem is tűrték meg ezután e szép el-
lenségeket a táborban. 

— Tölténygyár fólrobbanása. Roppant szerencsét-
lenség történt legközelebb Szent Pétervárott, egyik 
tölténygyárban. Munkaközben az egyik tölténytartó 
szekrény fölrobbant és ezt követte a mellette lévő 
szekrényJölrobbanása s igy tovább sorjában, mig az 
egész nagy niassiv épület je lentékény része a levegőbe 
nem röpült. A gyárban száz munkás dolgozott, jobbára 
nők. A felrobbanások sora körülbelől husz percig tar-
tott, mely idő .alatt az épület távolabbi részében levők 
még megmenekülhettek, a kinek meg nem zsibbasztá 
lábát a rémület. Az első felrobbanás abban a terem-
ben történt, a hol a töltényhüvelyeket megtöltik. A 
robbanásra óriási sikoltás következett, mindenki ide-
oda futkosott a termekben, némelyek az erkélyről, az 
ablakokról ugráltak ki, s alant vagy össze zúzták ma-
gukat, vagy pedig a következő robbanás sujtá agyon. 
E közben a lég fojtó lett a lőpor-füsttől és oly sötét 
lett, hogy a munkások egymást sem láthatták. A fold -
szinti irodában dolgozó tiszt az ablakon keresztül me-
nekült meg, s a közelében levők közül némelyeknek 

sikerült életüket ez uton megmenteni. Végre tű-
zoltók érkeztek és a töltény tartók is kifogytak s az 

gesz épület elpusztulásának elejét lehetett venni. Ti-
zenhét koromfekete holttestet húztak ki a romok kö-
zül és harmincan súlyosan megsebesültek. 

— Bölcs itélet. Mindenütt csúf és megvetésre 
méltó dolog az, ha a férfi valamely nő részéről élvezett 
kegyekkel kérkedik, de törvény az ily lovagiatlan szó-
szátyár magbüntetésére caak Poroszországban van. — 
Egyik berlini ügynök nemrég csinos leánynyal kötött 
ismeretséget Stettinben, egy vendéglőben. S a hitvány 
ur nem átailotta eldicsekedni az együtt töltött kellemes 
pásztor órákkal. A pletyka leány atyjának a fülébe 
került és becsületsértés cimén pört indított a férfi 
ellen. Ez tanuk által bizonyitá be, hogy a mit a fiatal 
nő s a közte volt viszonyról mondott, az mind igaz, 
ennek dacára elitélte őt a berlini törvényszék, abból 
indulva ki, hogy egy nőről becstelenitő hiteket terjesz-
teni nem szabad, habár igazak volnának is. 

— Egy fanatikus asszony A stolaci csatában 
történt. — A ágyúdörgés és fegyverropogás egész 11 
óráig tartott. Ez időtájban közeledtek a harcolók egy-
máshoz, a tűz gyengült és lassankint szuronycsata fej-
lődött ki. Pardont senki sem kért és senki 8em adott. 
Már a fölkelők közeledtekor lehetett észrevenni, hogy 
az első sorban egy junói termetű nő harcol. Oly bá-
mulatos ügyességgel harcolt, mint talán egy felkelő 
sem. Yatagánjával mini egy őrült vagdaít maga körű', 
macska ügyességgel került ki minden szúrást és kard-
vágást. De végre őt is elérte sorsa, megsebesítve ro-
gyott a földre. Midőn beesteledett, a mi egészségügyi 
osztályunk, sebesültek és halottak összegyűjtésére in-



dalt el. Az egyik orvos a súlyosan sebesültek közt 
megtalálta az asszonyt is. 21—22 éves és nagyon szép 
lehetett. Midőn az orvos megfagta balkezét, felnyitá 
szemeit. Megkérdezték, kiván e valamit. De ugyan e 
pillanatban visszatolta az orvost és még kezeiben levő 
revolverével rá akart lőni, de ezt gyorsan kicsavarták 
kezeiből. Midőn segíteni akartak rajta, azt mondá re-
kedt hangon: fEI tőlem, keresztények." De többet nem 
is szólhatott, mert a kővetkező pillanatban halott volt. 

— Üzleti értesitéd. A száraz meleg időjárás 
kedvező szolgálatot tett a szőlő és kukorica szedésre 
mindkét terménynem minőség tekintetébe igen sokat 
nert. Gabnaüzletünk nem igen akar élénkséget nyarni 
pedig néhány hét múlva be tog zárulni nálunk a ki 
vitel. Buza piros száraz 79. 2 8. 50. — 78. 3. 8. 30. 
77. 5. 8. 20. — 76- 4. 8, írt — Sárga buzak 79. 2. 
7. 40. 78. 3. 7. írt. 77, 5. 6- 70. métermázsája. Árpa 
5. 50. kukorica 2—2. 20,^métermázsáj a, vékája 40—45 
krajcárig. 

— Értesítések. Lévai József 1. t. 485 sz. a. háza 
örök áron eladó. — A Bökényi földek legeltetésre 
kiadatnak ma délután 1 órakor mire uéve a birtoko-
sok meghivatnak a haszonbérelni kívánókkal együtt 
Vecseri Sándor II. t. 177 sas. a. házához. — Tari László 
csongrádi lakosnak Királyságon levő Pap Ferenc féle 
földje igen kedvező feltételek mellett eladó értekez-
hetni Szántbó^Jánossal. — Szánthó János vesz csöves 
kukoricát ugyannak finom íajia 2—3 éves gyökeres 
lúgos veszszei vannak eladók. — Tóth Józset mézes-
kalácsosnak Pönköchati 21 hold és Kajáni Dósai fuie 
56 hold földje eladó. — Szíjártó S z a b ^ Józsetuek 
mucsiháti 26 és fél hold földje eladó. — Ouodi Sán-
dorué asszonynak alsó réten gyékénye van eladó. — 
Pokomándi Ferenc sárosi Írnoknak sóház melletti háza 
eladó. — Mészáros Sándor nagynyomási l-oszt. földje 
eladó. — Pataki^ImreJközgyámnak'az alsó réten Szűcs 
tavánál több ezer kévére meuő gyékénye és kékaja 
van eladó. — Kóhn Gábornak házánál 6 db. eke van 
eladó. — Somodi András homokháti 7 és fél hold földje 
bazzonbérbe vagy felibe kisdó. — Öreg Vecseri Mi-
hály háza és felsőréti 1 hold földje eladó. — A szeg-
vári megyeház széképűletltetőzete jnvi tásaj js j jegyébb 

apró munkálatok 329 frt 77 krban előirányzott költségj 
alapján f. év okt. 17 én Szegváron a siolgabirói biva-j 
talban d. e. 10 órakor tartandó árlejtés utján a leg 
jutánvosabban vállalkozónak ki fog adatni, folbivatnak 
az illetők, hogy a kitűzött időben 10% tóli bánatpén-
zel jelenjenek meg. Kulinyi Bernát a Trieszti altalános 
biztosító társulatnál assicurazioni Generáli, 35 évek ál 
tal folytonosan mint ügynök működik, értesiti a nagy 
érdemű lakosságot, hogy irodaját a volt Német Imre 
ur bolti helyiségébe tette át, jelenleg Kohn Moritz ur 
cége alatt folytatódik a kereskedés a Dózsa Béla 
gyógy azerész ur házában. Felvesz biztosiatsokat tűz. 
jég ellen, vízben való szállítmányokat és az ember éle 
tére, kéri az érdemes lakosságot mennél számosabb 
megjelenésre. — Goldschmied Gyulának IV. t. 133 
HZ. háza szabad kézből eladó. — Teésre Sarkadi és 
Márton féle tanyákba feles kerestetik, értekezni lehet 
Ti-*za Sason a lelkésszel. — Pataki Sándornak III. t. 
284 számú háza, bűséri 32 hold jóminőségű szántó-
földje kedvező feltételek mellett eladó. Ugyanannak a 
vekerzugban 28 hold földje van feles munkálatra ki-
adó. tgy vagy több évre. — Dömsödi Tamás 111. t. 
222 sz. a. lakosnak derekegyházi oldali 56 hold íöldje 
eladó. — Gréci Péter 1. t. 657 sz. a. lakosnak bűséri 
20 hold földje eladó. — Molnár Farkas András 1, t. 
590 sz. haza eladó. — Czucsi Mihálynak Szentlászlói 
4 első oszt tb 1 dje eladó. — Sebesi Gergely I. t. 403 sa 
háza eladó. — Széli Sándor örököseinek eeseri egy 
fertály földjük eladó vagy haszonbérbe kiadó. — D* 
sai Molnár József 111. t 618 sz. háza eladó. — Pataki 
Sándor háza bűséri 32 hold földje kedvező feltételek 
mellett eladó, vekerlaposi 28 hóid földje feles munká-
latra kiadó. — Greskovics Jánosnéoak a csongrádi 
szőlők elején levő 1 és fői hold szőlő tarmése szüre-
telés alá akár áitaiaban akár akószámra eladó. A szőlő 
termése 32 akóra számitható. Venni szándékozók ma 
vatr.y legföljebb holnap értekezhetnek Csorigorádon 
Kádár Henrik megyei iőszámvévő úrral. Szőke János 
örökösöknek házuk elad. — Kárátz Györgynek nagy 
hegyi szőleje alsó réti 5 hold földje és nagynyomási 
1 oszt. földje eladó. Török Sámuel vekerháti 2 hold szőle 

j« te.'mésestől együtt eladó, I- t . 767 sz. a. — Sarkadi N 
Gergelynek 200 hold földje akár egy darabban vagy ki 
sebb részletekben eladó. — Szőke Istvánnak az 605 sz. a 
Pap Bálint féle háza, és egy nagy mázsa melyen szarvas 
marhát és sertést lehet mázsálni együtesen vagy külön 

is eladó. A mázsáért 3 évi jótálást válal. — Boskovitz 
Simonnak a (Pollák féle házban) egy bebnbutornzott 
szoba magános egyénnek kiadó. — Haris Zsófiának 
fábiáni 140 hold földjebői még 46 hold kissebb részle-
tekben is kiadó értekezhetni Juhász Jánossal. — Ba-
logh Istvánnak tőkén 19 szántó és 2 hold lucerna földje 
tanya épülettel együtt kedvező feltételek mellett eladó 
3. t 13 sz.a. — Ozv Soós Zsigmondné I. t , 155 sz. a. 
házánál egy kukoricagóré van kiadó. — Borbély Já-
nosnak királyságon 30 hold földje buzavetés alá kia-
dó felébe, tőkén egy bogja szalmája tulakurcán*.f.göz-
maiom mellett egy boglya szalmája eladó I.t. 3!0 s^.a. 

Magyar Mózesnek a vásárhelyi uton lévő bolthelyi-
sége, két szoba kamra és konyha haszonbérbe kiadó. 
—Kerosz tes János örökösei I . t . 733 sz. házuk ked-
vező feltételek mellett eladó az ecseri réten 12 és fél 
hold szántóföld eladó. Verst-gyhazán két fertály tanya 
töld eladó. — Varga Sándornak I. t. 30. háza hászon 
bérbe kiadó. — Ifj. Dónáth Istvánnak a görög teme-
tő mellett lévő házi földje eladó, értekezhetni Sima 
Ferenc tánáesnokkal. — Nánásy Julianna háza III. t. 
26 sz. a, a felsőréten 3 hold földje eladó. 

Szerkesztői üzenet. 
Sz. S. urnák. Lapunk két hét előtti számában 

megjelent „ez is életmód44 cimű közleményre beadott 
cáfolatát csak lapunk jövő számában hozhatjuk. 

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

— A szentpétervári egészségügyi tanács megen-
gedte a Guyot-féle kátráuy tokocskák behozatalát, mint 
melyek oly kitűnő hatással birnak meghűlések huru-
tok, valamint légcsőbajok és tüdővész ellen. Két vagy 
három tokocskát használva minden étkezésnél, majd-
nem rögtöni enyhülést idéz elő, Az egész gyógymód 
nem kerül többe mint naponkint 10—20 krba. 

A számos utánzások elkellilésére különösen figye-
lembe veendő, hogy minden üvegcse cimképén Guyot 
ur aláírása háromszínű nyomásban van feltüntetve. 

Raktár rníndon gyógyszertárban. 

H 1 R D E T E S E K . 

Zsoldos Ferenc mult évben felállitott helybeli kályha gyárában 
már az idéu mindennemű 

c s e r é p - k á l y h á k 
kaphatók, nagy választékban, a legcélszerűbbnek bizonyult rendszerek szerint 
készítve, melyeknél a csinosság mellett a tüzelő anyag kímélésre is fősuly van 
fektetve. 

Ezen kályhákat azonkívül, hogy jelentékeny tüzelő anyag megkimélésével 
járnak, igen ajánlják szembetűnű csmosságuk, mivtl kitűnően alkalmas anyagból 
készíttettek aránylagos szilárdságuk, végre a gyorsan beálló, de egyenletes és tartós 
melegítés, miáltal a vaskályhák és sárkemencék előnyeit magukban egyesitik. 

Szintén kaphatók nevezett helyen, a legújabb rendszer szerint készült 
takarék-tűzhelyek (sparherd) mázas cserép oldalokkal. Kiváló előnyei ezen ta-
karék tűzhelynek, hogy: 

oly nagymennyiségű tüzelő anyag kiméltetik meg áltála, hogy magát 1—2 
év alatt bizonyosan kifizeti, mert ezen szerkezetnél a meleg teljesen kihaaználtatik, 
nem mint a régibbeknél, hol a meleg nagy része felhasználatlanul repül el. 

Tartóssága igen nagy, s javítást alig igényel, igen csinos, s a hova beál-
littatik, ott valódi díszül szolgál. 

Alig piszkolód hátik be, mert nem tapad rá semmi, s vize* ruhával perc 
alatt ragyogó tisztára dörzsölhető, tehát meszelés vagy más tisztítás teljesen 
felesleges. 

Víz forraló üstje nem Jelül, hanem alél van, mi által sok kellemetlenség-
nek eleje vétetik. 

Aránylag nem nagy helyet foglal. 
Megjegyzendő, hogy az ily szerkezetű takarék-tűzhelyhez a régi szer-

kezetű sparherdek vas lemezei, és ajtói is jelhasználhatók. 
Mind a kályhák, mind a takarék-tűzhelyek megtekinthetők bármikor 

Zsoldos Ferenc gyári raktárában, hol néhány darab használatra is be van állítva, 
s megrendelések is bárminemű alakú és nagyságú e nemű tárgyakra elfogadtat-
nak, s teljesíttetnek. 

> 

H á z e l a d á s . 
Alólirottnak IV. t. 138. szám alatt jókar-

ban lévő háza, mellék épületeivel, fás és gyü-
mölcsös kerttel, két utcára szolgáló 458 nsz. öl 
udvartérrel együtt tehermentesen örökáron eladó 
— vagy a jövő Szent-György napjáig haszon-
bérbe adandó, mely azonnal el is foglalható. 

Győri József. 

Szentes és vidéke t. hölgyeihez! 
Van szerencsém a mélyen tisztelt hölgy 

közönségnek tudomására hozni, miszerint 

ü z l e t e m b e n 
Dobray Sándor kereskedő ur házában, a főtéren, 
női és gyermek öltönyök, őszi és téliek 
nagy választékban jutányos áron kaphatok és 
elkészithetők saját kelmémből. 

Nevezetesen finom ka m a g á m az olcsóbb 
kelmékből kiállítva, posztó és bársony bundák 
is kaphatók, selyembársony és nehéz selyem 
bundák mérték után megrendelhetők, 5 nap alatt 
kézhez szolgáltatva. Francia esőköpenyegek és 
pánczélmiderek is kaphatók; ugy szinte női 
divat ruhák gyorsan és ólcsón készítetnek. 

A mélyen tisztelt hölgyek minél számosabb 
megrendelését kérve, vagyok tisztelettel 

Z s o l d o s J á n o s , 
női szabó. 

H i r d e t m é n y . 
A szegvári megyeházi széképület tetőzete 

javítása s egyébb apróbb munkálatok 329 frt 
77 krban előirányzott költség alapján a f. évi 
oktober hó 17 Szegváron a szolgabírói hi-
vatalban d. e. 10 órakor tartandó árlejtés utján 
a legjutáuyossabban vállalkozónak kifogván 
adatni, felhivatnak az illetők, hogy a kitűzött 
időben 100/o bánat pénzzel jelenjenek meg. 

Szegvár, 1878. oktober hó 7. 
Vidovioh Antal, 

főszolgabíró. 

H i r d e t é s . 
Sarkadi Nagy Gergelynek 200 hold 

földje, akár egy darabban, vagy kisebb részle-
tekben eladó. 

H i r d e t é s . 
Fiichsl József fa kereskedőnek a ti szán ál 

első os2tályu méter hosszú bűk-tűzifája van 
eladó, rostáját és 2 konkolyozó gépjeit gőzerő-
vel a termelő közönségnek nagyon figyelmébe 
ajánlja. 

H i r d e t é s . 
E c s e r e n 180 hold szántó föld egy tag-

ban a rajta levő épületekkel együtt kedvező 
feltételek mellett szabadkézből örökáron eladó; 
értekezni az alólirottal lehet. 

Szentes, 1878. okt. 10-én. 

Cioatricis Pál. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál. 1878. 




