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

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

Lapunk barátait fölkérjük, hogy a követ-
kezei negyedévre szíveskedjenek megújítani elő-
fizetéseiket, s tehetségükhöz képest közre hatni 
lapunk anyagi és szellemi támogatásában. 

Lapunk előfizetési ára: 
SV Kg ész évre . . . 4 frt. 

. ' Félévre 2 „ 
Negyedévre 1 „ 

K ö z g y ű l é s b ő l . 
Városi közgyűlés volt f. hó 17— 18-án, 

vitás én zajon, milyen már mostanában nem volt 
nálunk, s milyent, ki komoly higgadt tanács 
kozás mellett óhajtja letárgyalhatni a város ügyeit, 
8 azt akarja, hogy ne a szenvedély, hanem a 
tiszta, igazi meggyőződésnek legyen kifolyása a 
közgyűlésnek miuden határozata, az nem kí-
vánja, hogy a 17-én tartott közgyűlés modorá-
ban traktáltaesanak és intéztessenek el ügyeink. 
Apró, jelentéktelen ügyek mellett is óra hosszáig 
folyt H nieddŐ szóharc, többször imparliatuen-
tan* modorban, a szenvedély hullámaival csap-
kodva jobbra, balra. Igaz, hogy ezen vitákat 
mindössze is, csak egy pár képviselő ur ön-
produkálásának lehet tekinteni és az volt: mert 
a türelmükben kifárasztott képviselők közül 
többen elhagyták a közgyűlés termét bosszan-
kodva a felett, hogy oly ügyek, melyek hig-
gadt, komoly tanácskozás mellett legföbbb tu 
d«>iüásvét«l tárgyát képeznék, egyesek által oda 
tei elütnek, hogy órákig legyen mód és alkaUm 
feleitök beszélni, anélkül, hogy ezen viták azt 
s e g r t e n é k elő, hogy a határozatok megfontoltak 
és alaposak legyenek. De mi haszna, hu eg) es 
k é p v i s e l ő urak hivatások fontosságát abban ke-
res-k s 8 abban akarják kifejezni, bog} egyes 
szavak és kifejezésükbe kapaszkodva folyton 
vitázzanak és jobbra balra támadásokat intézze-
nek, s ezáltal az időt elfecsérelve, odu jusson a 
közgyűlés, hogy egykor máskor délután két 
bárom órakor legyen a gyűlésnek vége 8 mégis 
ne legyen egy nap hárocu négy ügynél több 
elintézve. Mondanánk sem kell, hogy ily köz-
gyölési szereplésnek mi a haszna, az, hogy a 
közgyűlési tárgysorozatba fölvett ügyek végig 
le nem tárgyaltatnak s nem ritkán megtörténik, 
hogy átalánosságban nem igen fontos, de egye-
beknek vitális érdekét képezhető ügyek 5—6 
hónapig várnak mig közgyűlési végzéssel ellát-
tatnak. Mi sem természetesebb azután, mint az, 
hogy kívülről, kiknek ügye elintézésre vár, nem 
ismerve a viszonyokat, a tisztviselőket vádolják 
hanyagsággal, mert ügyök elég gyorsasággal el 
nemintéztetik; pedig mert érdekök szenved, ügyök 
húzása, halasztása által, ennek nem a tisztviselő, 
hanem igen sokszor a közgyűlés, illetve az az oka, 
ki önprududékalásával a közgyűlésnek idejét el-
vesztegeti. 

Igaz az és kalapot emelünk a polgármester 
alkotmányos érzelme előtt, ki ezen közgyűlés al-

kalmával azf mondá, hogy: , ami ügyünk,beszél-
jük meg amint annak érdeme megköveteli és az 
volna fájdalom, ha saját ügyünk felett nem be-
szélhetnénk ki magunkat.* igen uraim! a kép-
viseleti rendszer megadja és biztosítja minden 
képviselőnek szólási jogát, s teret nyit, hogy 
egyes ügyek elintézésénei saját meggyőződésének 
mindenki kifejezést adhasson, sőt ha azt a több-
séggel elfogadtathatja, érvényre is emelhesse; 
de ha ezen jogot a közügyek javára akarjuk 
felhasználni valóban kell, hogy mértékkel éljünk 
vele; mert a tulság nem használ, hanem árt és 
a közgyűlésnek gondoskodni kell a tulságok 
korlátozására; mert ha egyesek egy ügyhöz 
ötször hatszor szóínak s ez által gátolják a köz-
gyűlést a határozat meghozatalában • az ügyek-
nek annak idején gyors elintézésében, ily eset-
ben a vád nem az egyesekre, hanem magára a 
közgyűlésre esik vissza. Hát vitassunk meg min-
den ügyet érdeméhez képest és szóljon hozzá a 
közgyűlésnek minden tagja, ez ellen nincs és 
nem lehet senkinek setnmi kifogása, ez nem az 
elnök vagy a többség elnézéséből folyó jog, 
hanem törvény, s a törvény előtt hódol min-
denki ; azonban az nem törvény, hogy egyes 
képviselő ur ötször-hatszor szóljon egy ügyhöz, 
vannak nekünk szabályaink, melyek az ügyek-
nek rendes tárgyaihatása szempontjából meg-
mondják, hogy egy ügyhöz hányszor lehet szól-
ni, 6 elnöknek jogában áll elvonni a szót azoktól, 
kik ezen szabályt túllépik.- Ajánljuk; mert 
szükség, hogy elnök éljen ezeu jogával. Ezt kö-
veteli a komoly higgadt tanácskozási rend és a 
közgyűlés méltósága. @ 

Simonyi és Helfi nálunk. 
Simonyi Ernő, városunk országgyűlési képvise 

lője f hn 13 án meglátogatott bennünket, bogy válasz-
t ' ' inak bizalmáért köszönetet mondjon. A szentesi 48 as 
párt ez alkalommal Ilalfi és Németh képviseld urakat 
hitta meg körünkbe vendégül és Helfi Ignác, a párt 
nak ez egyik jeles vezére el is jött, hogy mint mondá: 
„kielégítse azon régen táplált vágyát, hogy Szentesnek, 
a gazdag magyar alföldnek e tiszta magyar ajkú, s 
országszerte ismert hazafias érselmű derék népével 
megismerkedhetnék." 

E kitűnő vendégek f. IÍÓ 13 án délelőtt fél 11 
órakor érkeztek, a városi tanács réazéről Sima és Bu 
rián, a párt részéről Pásztor és Udvardi urakból álló 
küldöttek kíséretében Félegyházáról a Tiszához, hol a 
tanács részéről Abtffy Zsigmond és Pataki Imre urak 
ból álló küldöttség, a párt részéről többek élén, Aradi 
Kálmán ur fogadá őket. 

A város szélén riadó éljennel ezer és ezer ember 
várta vendégeinket, honnan hullámzó néptömeg kisé 
rete mellett értek a városházához, hol Siuionyi Ernőt 
a tanács részéről Balogh János polgármester ur üd-
vözölte. 

Innen a pártnak és tanácsnak több tagja kisére 
tében Sima Ferenc, a 48 as párt elnökének vendég-
szerető házánál szálltak meg. 

Délután 3 órakor a piactéren több ezerre menő 
ember várta vendégeinket, hova, midőn megérkeztek 
a beszéd megtartása végett, hosszas, szűnni nem akaró 
éljenzéssel fogadtattak. 

Simonyi a 48 as pártnak ezen országszerte ünne-
pelt vezére, ki mint városunk országgyűlési képvise-
lője, a szentesi függetlenségi pártnak mindig öröme és 
büszkesége volt, ez alkalommal kétszeres lelkesültség-
gel fogadtatott, mert e fogadtatásban a vendégszeretet 
mellett részt vett a mai politikai helyzet okozta haza-
fiúi érdekeltség is, i a lelkesültséget nagy mértékben 

fokozta Helfinek a függetlenségi eszmék e kiUinő par 
lamenti harcosának vendégi jelenléte is. 

Simonyi a szószékre lépve töhbszöiös éljen mel-
lett fejezé ki köszönetét megválasztatásáért, a kijelenté, 
hogy miután ő három kerületben van követté megvá-
lasztva, s miután saját személyes óhajtása mellé a párt-
érdek lép föl végelhatározással arra aézve, hogy mely 
kerület mandatumát fogadja el, s pártérdek tekinteté-
ből az országos függetlenségi párt központi bizottsága 
fog határozni a fölött, hogy oly képviselőknek, kik a 
párt részéről több helyt vannak megválasztatva, mely 
kerületnek képviseletét kell elfogadni, igy midőn meg-
választatásáért köszönetet mond, egyszersmind nem 
nyilatkozhatik arra nézve, hogy amint azt szivéből 
óhajtaná elfogadhatja e Szentes város választóinak 
mandátumát a ránk következő három évre. 

Megválasztatásáért mondott köszönő beszédét a 
mai politikai helyzet taglalására átvive, a következőket 
mondá : „Újonnan egyhangúlag történt megválasztatá-
son), akkor, midőn három évvel ezelőtt csak 15 szó-
többséggel lettem megválasztva, nera csupán az én ér-
demem; mert törvény és alkotmány ellenes eljárásával 
gondolkozott a kormány a lefolyt három év alatt oda 
hangolni a választókat, hogy egyhaugulag legyek meg 
választva. 

Megválasztatásocn előtt mondott beszámoló be-
szédemben még csak jeleztem a kormánynak szándékát 
Bosznia occápatiójával; ma már nem egy nemzet elle-
nes szándék, hanem fájdalom és szégyen, tényről ke41 
beszélnem. A kormány bele ment Bosznia occupálá-
sába. A kormány ezen lépésének a nemzetre véghe-
tetlenül káros eredményéről ma még csak beszélünk; 
de a legközelebb bekövetkező jövőben ezt veszélyének 
egész nagyságában érezni fogjuk. 

Mert uraim! midőn Törökország kijelentette, hogy 
ő rendezni fogja Bosznia és Hercegovina ügyét és biz-
tosítani fogja a bosnyákok alkotmányos szabadságát, 
polgári jogait és a töröknek ezen Ígéretében a berlini 
congressuson nem láttak garanciát, hanem a béke és 
rend helyre állítása végett megbízták Ausztriát, ha 
most már mi az elfoglalt területeket rendezve, ezek 
lakóinak jogait, a törökök által tett ígérethez képest, 
megadni és biztosítani akarjuk, ugy ezeknek meg kell 
adni azon jogokat, melyeket mi élvezünk, s mi lesz 
ezen a beavatkozás által eszközölt ezen jog megosz-
tásnak eredménye, az hogy a most is egy részben 
si.láv elemekből álió magyar parlamentnek, a Boszniá-
ban választandó képviselőkkel együtt, oly számban 
lesznek szláv tagjai, mi ha egyenesen nem is, de a mai 
zilált politikai erkölcs melle t mind* nes ;tre veszélyezteti a 
tiszta magyar elem akaratát már a törvényhozói testü-
letben is. Józan politika mellett ezt kivánni nem lehet, 
s keresztül vinni nem szabad, s ha a kormány nem 
képes vagy nem akarja, s az országgyűlésnek nem 
volná elég hazatiassága megakadályozni, ugy a nem-
zetnek kell nyilatkozni és útjába állni, hogy ily sze-
rencsétlen politika folytán a nemzet ellenes törekvésű 
népfajok befolyása a magyar államnak nemzeties szel-
lemben való kormányzatánál biztósitassék. 

itt alaposan fejtegeti külügyi kormányunknak el-
járását a berlini congressuson, bizonyítja, hogy kül-
ügyi kormányunk Bosznia occupatiójával a délkeleti 
szlávokat, milyen a szerb, montenegro és bolgár ellen-
ségünkké tette, miután a mi külügyi politikánk útjában 
állt ezek érdekeik kielégítésének, miután Ők terület 
nagyobbodást vártak és ezen reményök, Boszniának 
általunk lett occupálásával, végképen meghiúsult. Ál-
lítja és érvek mellé érveket hoz föl, hogy nekünk oly 
politikát kell űzni, me!y a török és magyarok rokon-
szenvét folytonosan föntartsa; mert nekünk a muszka 
folytonosan ellenünk leend s a muszka befolyás és 
hatalom meggátlására az egyetlen szövetséges társa 
nemzetünknek Európában a török. Azon politika azon-
ban, melyet ma űzünk a törököket ellenünké teszi; do 
a mu&kákat nem jó barátunkká, s igy egy helyett 
lesz két ellenünk, kiknek egyike különben természetes 
szövetségesünk volna. Föl kell tehát hagyni Bosznia 
elfoglalása és Ausztria iránt leendő me^hódoltatásra 
oélzó politikánkkal; az az vissza kell hívni seregünket 



Boszr 'ából . Er re azonban azt mondják sokan és azt 
mondja a kormány, hogy a visszahívás által Európa 
többi hatalmai előtt kétségessé tennénk Ausztria Ma 
gy iiror^zág haderejét , s megingatnánk nagyhatalmi 
állásá ' és tekintélyét, szavának súlyét ; azonban ez nem 
ál l ; mert seregeink eddig dicsőségesen ha l ad take lő re , 
igy a visszahívást senki nem tulajdonítaná had te regüok 
gyengeségének, hanem a nemzet politikai érzületének, 
mely a kezdrt től fogva egv örök til takozást képezett 
Bosznia elfoglalása ellen és sutylyal bir itt azon kö-
rülmény is, hogy ezen háború már eddig 80 milliót 
emésztett föl és nincs rá pénzünk és nem is akarunk 
többet egy fillért sem megszavazni ezen nemzetellenes 
háború folytatására. Hogy ezen szerencsétlen politiká 
nak nemzetünk lételét fenyegető következményeitől 
szabadul junk, ugy ma a*t kell tennünk, hogy miutáu 
nagy áldozatok árán sikerült seregünknek elfogla'ni 
Boszniát és lefegyverezni az elégületlen bosnyák né 
pet, s miután Andrássy poli t ikájának a világ előtt is 
méretes célja a béke és rend helyreállítása volt, most 
azt lehet mondani, hogy a rend helyre van állítva. 
Igy a keleti kérdésben folytatott politikánk célját te 
kintve kötelességet megtette, seregeinket Boszniából 
vissza kellene hinni, s a rendnek további föntar tását 
a törökre bizni, ki erre vállalkozott, s kit ezen köte 
iesség természetes jussa szerint illetett volna. Ezek 
után még fejtegette, hogy, ha ez nem történik meg, 
akkor a béke föntartása a mi kötelességünk és ebez 
mily óriási költség kell évenként . Miután ez esetben 
seregünk egy részével folyton megszállva kell tar tanunk 
ez elfoglalt tar tomány részeket . Majd a kormány vál-
ságról szólt és kijelenté, hogy ezen egész válsági ma-
nőverben nincs semmi őszinteség, bevár ják vele az 
országgyűlés megnyitását cs ott a pártok megalakulá 
sát, 8 ha Tiszának többsége meg les/, ugy marad. 
Végre a népgyűlések és töi vény hatóságok nyilatkoza 
t ának fontosságáról beszélt és megválasztatásáért még 
egyszer köszönetet mondva szűnni nem akaró lelkes 
éljenzés mellett e lhagyá a szószéket. E k k o r Sima Fe-
renc a 48 as népkör elnöke hemutatá az egybegyűlt 
lelkes közönségnek Helfi Ignácot, a 48-as pár t ven-
dégét. Helfi ezután viharos éljen között szószékre lé-
pett, 8 miután kifejezést adott volna a fölötti örömmé-
nek, hogy mint vendég körünkben élvezht ti az Őszinte 
magyaros barátság vendégszeretetét , áttért röviden, de 
többször taps és viharos éljenzéssel megszakasztot t 
beszédével politikai helyzetünk fatális voltára. Helfinek 
minden hazafiúi érzést megrázó hatalmas beszéde a 
te tőpontra emelte a lelkesültséget. 

A két beszédnek délután 5 órakor volt végeJ 

ekkor vendégeink egyesek látogatására mentek. 

Este nyolc órára tiszteletökre két helyt társas 
vacsora rendeztetett . Más uap 9 órakor délelőtt távoz 
tak városunkból . Félegyházáig a városi tanács részé 
ről Burián La jos és Sima F e r e n c urak kisérték el 
őket. 

A nagy nevű vendégek, mig körünkben mulat 
tak bár merre mentek, mindenhová ezrek éi jene ki 
sérte őket, kü ld jük tehát utánok mi is őszinte kivána-
tunkat , hogy : éljenek a , h a z a boldogságára,- s politi-
kai törekvésöket szentelje meg a milliók óhajtása. 

nem irok, hanem az itt levő mozgósítottak részér i 
hála érzetünket fejezzük ki Szentes város közönségé-
nek nemes intézkedéseért , melynek hire még a sebé-
ben sinlődő sebesültnek is öröm könnyűt csalt szemébe 
és mindoyá jonknak reményt öntött szivünkbe. Mely 
hála érzetünknek kifejezése után t«>vabbra is ha isten 
haza segít bonoünket hű alat tvalóságunkat föl a jánlva 
maradunk önöket holtig tiszteletbeu tar tva. 

Szentes vríros mozgósított fiai. 

Levél Boszniából.*) 
Travnik 1878. okt. 7-én. 

Tekinte tes polgármester u r ! 
Folyó év szept. 29-én Livnában értesültünk ön-

nek és a nagyérdemű tekintetes kópvise 'ő testületnek 
azon kegyes intézkedése felöl, hogy mozgosit tatásunk 
folytán hátra hagyott szűkölködő csaiádnink ínséges 
helyzetén auienuyire lehetséges lesz, segiteni fognak. 

Ezen ránkuézve felette megörvendeztető hir, mi 
dőn tudomásunkra jutott , uj életet öntött belénk any-
nyival is inkább, miután ezen hir vételét megelőzte 
napokban nem sok reményünk volt a földi mulandó 
élethez. Épen ezen időben ostromoltuk Livnát, mely 
az első támadásnál jelét adta, hogy nem csekély vér 
áldozatott kivan, ha bir tokába aka runk ju tni . 

Szi'pt. 16 án 8 egész órán át tartott fegyver ost 
rommal semmi eredményt nem voltunk képes elérni, 
miután a hegyes vidék és nehéz ut nem engedé, hogy 
ágyúink a vár ostromlása végett annak idején megér 
kezzenek. Délután 5 órakor érkezett meg 8 darab 9 
c. méteres és 8 da rab 8 c. méteres és volt 8 da rab 
hegyi ti c. méteres, összesen: 24 darab ágyunk, me 
lyek 17-én reggel félbatkor megszólaltak és este 6^2 
óráig folytonosan bömböltek, hogy szinte remegett a 
föld bele. E közben mi is kézi fegyverünkkel folyto 
nosan lövöldöztünk; de nem nagy eredménynyel , mind-
össze néhány török ágyút tettünk lőképtelenné. Hogy 
küzdelmünk ily sikertelen volt. annak legfőbb o k a ; mivel 
az eső szakadat lau esett cs a csata füstöt leverte, mi tüzére-
inket a célzásban feliette akadályozta . 28-án uzou reu 
delet jött a generál komendótól , hogy ha estig a vár 
fel nem ad ja magát, akkor mindan oldalról ostrommal 
kell megtámadni, ezen támadás örökös temetés lett 
vo lna ; seregünkre, mert az ily t ámadásoknak vége 
felette nagy vérontás szokott lenni. 

Hál ' istennek azonban, az ellen 8 án rövid egy 
órai ostrom után feladta a várat , erről tehát többet 

*) Városunk polgármesteréhez Balogh Jáaos úrhoz küldetett. 
Szerk.) 

Csongrádmegye 
virít is képviselőinek jövő évre összeállított névjegyzéke 
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Szegvár, 311 frt. Duuás Varga Sáudor , Szentes, 309 
frt . Stamtner Sándor, Szentes, 307 frt. F a r k a s Gedeon , 
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T ARCA. 

Procaptor és a pap. 
— E R E 1 > E T I B E S Z É L Y . — 

írta : S. F. 

4-ik. Folyt. 

Endrédi ur tehát ott maradt Galatán preceptor-
nak, teljes ellátás és 80 frt évi tizetés mellett. Egy jó 
kanász gyereknek fizetése a koszt mellett 40 frt, Itá 
rom köböl tiszta buza, három köböl árpa, két hold 
kukorica föld, két kocsi t ; tzr 'való két pár csizma és 
egy uj szűr. — Ezen tizetés, h » mindent összeszámí-
tunk az ellátás mellett rá megy 150 fr t ra . Galata se-
gédtaní tója , kinek teendője volt vezetni 4 elemi osz-
tályból álló 80— 100 fi és nőnemű növendékkel ellá 
tott iskolát, énekelni naponta kétszer a templomban és 
temetkezni, szépen megérte 80 írt fizetéssel és boldog 
volt, hogy Szabolcsi Irma kisasszonyhoz közel lehetett. 

Az iskola a tanítói lakkal egy födelék alatt volt. 
Endréd i urnák egy szobát eugedett át sa já t lakásából 
Szabolcsiné rectorué asszony. Első nap terhére volt a 
rec tornénak őzen közös l akás ; de Endréd i ur néhány 
nap alatt ugy ismertette meg magát, hogy nem csak 
a családnak terhére nem let t ; sőt ott mint c«aládtő a 
háztar tásban mindenről gondoskodot t . G o n d j a volt rá, 
hogy a szolgáló annak iddején fölkeljen megfejni a 
tehén, k f t és föltis/titsa a ház környékét , maga is 
megi.ézte, hogy a tyúkok megtojtak-e, s ha más nem 
volt, 6Zivesen bevitt a konyhára egy veder vizet és 
egy nyalább fát a tűzre, mit dé lu tánonként rendesen 
maga vágott íöl. S miután Szabolcsiné és leányával 
egy koszton volt, az asztalnál a kenyeret rendesen ő 
darabol ta és öntött a poharakba vizet. Szóval egy pár 
hét múlva Szabolcsiné ugy szerette Endréd i urat, mint 
ha tula jdon gyermeke lett volna és leánya előtt a pre-
ceptort ugy festé le, mint aki mintaképe lehetne a ű 
atal embernek, kit öregnek, fiatalnak egy formán le-
hetetlen nem szeretni, s ami Endréd i urat magát il 
lette ő Irma kisasszonynak még gondola tá t is elleste 

és minden vágyát igyekezett teljesíteni. — E mellett 
az iekolások tanultak cs oly előtueuetelt tanu&ilottnk, 
hogy a fczülők uem tudták eléggédicsérni a fiatal 
mestert . 

Az előtt mikor 3 — 4 évi iskoláztatás utáu a 
g y e r m e k i k elhagyták az iskolát, bakta tva olvastak «:s 
euy i ásra döntötték a betűket, midőn nevöket leírták 
Endrédi ur k ze alatt két hónap múlva az ujon föla-
dott iskolások mutat lak enyr.yi előmenetelt . Két ho 
napig volt még Galatan csak, midőn az esperes 
köruta t t tevén meglátogatta a kezelése alatt levő is-
kolát és azt mondá, hogy az egész egyház kerületben 
az ő iskolája a legjobb, tőt egy hónap múlva irt neki, 
hogy volna-e ha j landósága örökös állomást vállalni. 
Endrédi ur nemmel felelt. Három négy hóoap lefor-
gása alatt a preceptort az egész falu tisztelte és be-
csülte. Az iiju bajusztalan ember tiszteltetése először 
büszkesége volt a faiu le lkészének; azonban, midőn 
azt látta, hogy Endrédi ur Szabolct iné szemében is az 
egyetlen eiubor kiről jót és szépet lehet és kell mon-
dani, minden pillanat és alkalommal, sot, midőn Ír 
roácaka is szeretetre méltó kedves, munkás embernek 
nevezte a preceptort a pap előtt, ez bosszankodott a 
hirtelen nagyra nőtt fiatal emberre cs nem tetszésének 
jelét igyekezett is vele éreztetni. Először is Szabolcsi-
nét rábeszélte, hogy egy külöu álló lakást szerezzen 
Endrédi ur számára ; mert úgymond, egy özvegy asszony 
és egyetlen leányból álló család mellett egy nőtlen fia 
tal ember szálka lehet bárkinek szemében. S a világ 
téletét, ha nincs rá ok, a k k o r nem kell fe jünkre hívni i 
Az emberek már is sokat beszélnek és azt kérdik 
egymástól, hogy Szabolcsiné a maga vagy a leánya 
kedvéér t lakik-a a preceptorral egy födelék a l a t t ? Ily 
forma beszélgetés oda egyengeté a dolgot, hogy a rcc 
törné egy az iskola mellett levő üres lakást kibérel te 
a preceptor számára . 

Endréd i ur fölfogta és tisztelte a család ezen 
intézkedésének okait, s azért minden panasz nélkül 
ment át u j lakására , hova különben is csak hálni j á r t 
s nap jának szabad perceiben ott ült Szabolcsi I rma 
mellett vagy kikísérte őt a ré t re v i rágokat s az erdőre 
földi epret szedni és elmentek a ker tbe, hol együt t 

plántál tak és tisztogatták a virágokat . Endrédi ur meg-
tanitá a leánykát oltani, s a ker tészkedésnek egyéb 
mesterségeire. 

A két i f júnak egyetértését, barátságát az egész 
falu örömmel nézte, s ha a prec<*ptort, kit az egész 
falu szeretett, együtt látták sétálni R falu tündérével , 
miut Szabolcsi Irmát nevezték a faluban, mindenki 
azt mondá, hogy egymásnak vah 'k , az isten is egy-
másnak teremtet te őket és senki nem hitte volní 
hogy a két iíju köreben még egyetlen szerelmi ny*r 
latkozut sem leit kifejezésre. Endrédi ur imádta * 
leányt, s a lyány örömmel volt az iíju mellett, s minO 
a ketten érezték, hogy itt szerelemről s em szükség 
beszélni. Endréd i hitte, hogy szerettetik és a lyány 
szerette az if(ut és érezte, hogy ez őt viszont szereti . 
Mind a ket tőnek tette a szerelemnek kifejezése volt, 
s hol tett beszél, a puszta szóra nincs szükség. Anöt 
azonban az egész falu látott és tudott, azt sem neoi 
látta sem nem tudta a tiszteletes ur, ki I rmát sziutéa, 
szerette és komoly szándéka volt nőül is venni. J) 
tiszteletes minden nap kétszer megfordult I rmáéknáJ 
de rendesen akkor, mikor Endrédi ur iskolában voh 
I rma udvarias és 6zives volt a lelkész i rán t ; de semrt 
egyéb, s ezt a lelkész a lyány részéről szerelemnek 
magyarázá. Ritka és véletlen eset volt, hogy a p recep 
tor és e pap Szabolcsiaknál találkoztak volna, s lit 
megtörtént is, ez különös esetnek nem tűnhetet t föl a 
tiszteletes ur előt t ; miután, ba a preceptor a i iskolá-
ból já tszani bocsátott ki pár precre, nem is mehetett 
volna máshova, mint Szabolcsiékhoz, 8 hogy isko* 
lai időn 4;ivül mi történt, azt a tiszteletes nem tudá, 
miután minden délutánát szokott sétálni a 6zomszéc 
falu baká/ tyázni , igy a preceptor miatt nyugodt volt 
de meg állása fö lényének érzetében kicsinyelte és seia» 
mibe sem vette volna preceptori ellenfalét. S a pre* 
ceptor nyugodt volt, tudta, hogy szerettetik és nem 
törődött azzal, hogy mig ő az iskolában tanit, a tisz-
teletes délelőtt, délután ott van in ádo t tának szobájá-
ban. A két ellenfél tehát egymás miatt nyugodt volt* 

(Folyt , köv.) 
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frt Tari Csongrád , 293 fr t . Pintér András 
bzentes , 292 frt. Sárd i J ános , Szentes, 291 frt Ma-
rótby Gergely . Dorozsma, 291 trt. Polgár János , Szen 
tes, 290 Irt. Dr . Pollák Sándor . Szentes, 290 frt. J e r 
nei Mihály, Dorozsma, 289 frt. Debreceni József 
Kzente*, 288 fr t . l t j . VajcU K u á n , Szeutes, 288 frr 
Bálint János , Szentes, 286 trt. Duoás Varga János . 
Szentes, 286 frt . Burger Alaio-., Mindszent. 282 írt . 
Deu sch Károly, Do.-o«sm», 282 frt. M»c* Balogh Fe-
renc, Szentes, 281 fr t . Sa rkad i Nagy Ferenc . S z e n t i , 
276 frt. Po lgár Sámuel , . s z e n t i , 273 fr t . Pöttyön.Ii 
Béla, Mágocs, 271 frt . Kamocsay János , Szentes, 270 
frt. Borsos Zsigmond, Szentes, 269 frt. Héj já Ignác, 
Szentes. 267 frt . Steibl Ferenc , Szegvár. 264 írt. Vö 
ros János . Csongrád , 263 frt . Sarkad i Nagy Sándor, 
Szentes, 261 frt. Ónodi Géza, Szentes, 260 frt. Lakos 
Fe renc , Szentes , 259 frt. 

Világ folyása. 
Szerkeazttf barátom! 

E lap íimlr számában jeleztem, hogy a 
porta egy körjegyzékben vádat emelt az euró-
pai Hatalmak előtt az occupáló osztrák magyar 
hadseregek kegyetlenségei miatt, akkor még 
iieiu láttam, azóti azonban rneg jelent a lapok 
ban és megolvastam a kérdéses közjegyzéket, 
mely azt mondja, hogy: „a*; osztrák-magyar 
hadsereg Szerajovó és I3ányalukánál pusztításo-
kat vittek végbe és folytonosan kegyetlensége-
ket követnek el a nőket és gyermekeket föl 
koncolják, a házakat kifosztják, a vidéki por-
népet és pásztorokat legyilkolják. Ezeken fölül 
katonáik, kik nem harcoltak és semmi ellenál-
lasban részt nem vettek, hadi fogságba vettet-
tek. Az os/.trák-m;«g\ar parancsnok erőhatalom-
mal kiürítette a katonai korházakat azon sértő 
nyilatkozattal, hogy „barmok nem maradhat-
unk az emberek között a 

Ezek azok, melyeket az emiitett körjegyzék 
az osztrák-magyar hadseregektől mond az eu-
rópai hatalmak előtt. — fijzen seregeinket az 
egész világ előtt compromittáló körjegyzéket 
állításaival, Andrássy külügyminiszter botrán-
kozással utasítja vissza, és kijelenti, hogy a fé-
nyes porta hamis forrásokból merité értesülé-
seit : mert nem áll, hogy az osztrák-magyar 
hadseregek kegyetlenkedtek volna. A többi eu-
rópai hatalmok kivételnélkül válaszoltak a porta 
vádjára és egyértelműleg kijelentek, hogy nem 
adnak hitelt a vádaknak. Általában azt mond-
ják, hogy a porta Oroszország biztatására, bo-
csátotta volna közre a vádakat. 

Oroszországtól kitelik minden cselszövény; 
ezen lépés azonban nem vezetett a kívánt ered-
ményre 5 inert Európa hatalmai eiőu az 01 osz 
sugaltnazás szülte törökpanasz nem méltat;! ÍM, 
ham tn visszautasításra talált, s átalaban a lapok 
azt mondják, hogv a p<»rt 1 le;{ok'»s*bban cse-
lek^/. k, ha egyességre lép Osztrák Magv aro? szag-
gal az occupátióllak ol\r inmion letlldő befeje-
zése iránt, hogy ezzel a törökerdekek kielégít 
lessenek. Ezen jegyzek vallásokból »zonbau 
tudja barátom uram még csak gyanítani sem 
lehetne hogy mi lesz a vége az occupációnak, 
ha pénz dolgából csak ugy is állnánk mint | 
Olaszországi) ui állnak, hogy a jövő költségve ! 
lésnél is 60 millió frr többletük mutatkozik és 
ennyivel alább akarják szallitani az adót. de 
bezzeg nekünk nem csak hogy fölöslegünk nincs, 
de a rendes folyó kiadásunkat sem vagyunk ké-
pesek fedezni, s minden háború viselés nélkül is 
nő minden évben a deficitünk. Tehát ugy látom 
In* hogy ha létre jön az egyesség a török és osz 
trák magyarok között az occupátió kérdése fölött, 
ennek oka korántsem abban keresendő, mert az 
intéző körök békés megoldást óhajtanak, de mert 
nincs költség a Iiáboru folytatására, pénz nélkül 
p'Mlig háborút viselni n-111 lehet. Tudja barátom 
uram ezen ügynél mindenki azt mondja, hogy 
bár egy fiilér seui volna az á.lampéiiztárbun és 
k«> csont se kapnának a hadviselésre, mert ekkor 
csakugyan bekövetkeznék a mozgos tott seregek 
létszámának alábbszálJitása, mint a lapok írják, 
hogv ez tervben van, ha ez keresztül vitetnék, ugy 
a mi fiaink is haza jönnének, s ezt ezer és ezer 
család nem adná egész Boszniáért. 

Ami a ministen válságot illeti, e tekintetbeu 
a dolog ugy áll, hogy Tisza ideiglenesen meg van 
bizva a kormányzással, Előre lehet látni, hogy 
ennek egyébb vége nemlesz, mint az, hogy meg-
várják, ha Tisza bir-e parhameuti többséggel s 
ha az országgyűlés többségének nem lesz kifo-
gása az occupátió és eunek következményei 
ellen, akkor Tisza marad és megszavazzák a 
háború folytatására szükséges költséget. 

S azután beszélhetnek a törvényhatóságok | 
és népgyűlések altiennyit tetszik. Azt mondják j 
rá amit Hunyady Lászlónak mondtak, midiiül 
fejezni vitték, hogy: „ beszélhetsz jó vitéz, nem' 
hallgat rád senki -

Szer nábaii ülik a független állammá ala-
kulás arany korszakát. E pici állam a keleti kér-
dés zűrzavarai között kivívta függetlenségét s 
most készíti népei számára az alkotmányt; az 
izraelitákkal azonban Istoci szellemében akar 
elbánni, s nem akarja nekik megadni a teljes 
függetlenséget. Az európai hatalmak azonban 
kijelenték, hogy Szerbia, önállóságát csak ugy 
fogják elismerni ha Szerbia a birodalmában lakó 
szidóságnak a szerbekkel egyenlő jogot ad. 

Csak azután be kell hozni a polgári házassá-
got ís- Egyik. 

M e g h í v á s . 
Szentes városának azon polgárait, kik a kor-

mánynak azon eljárását, hogy az országgyűlés 
tudta és beleegyezése nélkül, a nemzetnek egyér-
telmű tiltakozása ellenére bele ment Bosznia occu-
pálásába s ez által fiainkat egy, hazaszerte nemzet, 
ellenesnek ítélt háborúba vitte, kik a kormánynak 
ezen tettét rosszalják s azt akarják, hogy a kor-
mány ezért az országgyűlés által vád alá helyez-
tessék, és szükségesnek tartják, hogy a kormány 
eljárása feletti rosszalásának, több hazai váron 
példájára, Szentes város közönsége is népgyűlési-
leg kifejezést adjon, s fölírjon az országgyűléshez, 
azokat fölkérem, hogy egy népgyűlés összehívása 
céljából tartandó előértekezletre ma délután 3 
órára a szentesi 48 as körbe párt tekintet nélkül 
megjelenni szíveskedjenek. 

Szentesen, 1878. okt. 19 én. 
Pásztor Jószef. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Simonyi Ernő és I lel ti Ignátz országgyűlési 

képviselő urak voltak városunknak vendégei f. hó 
13-án, E napon e kitűnő vendégek tiszteletére a 48 as 
párt Rambóvszky József és Bárdos Fiór iáu uraknál 
t á r sas vacs >rát rendezett , s dacára auuak, hogy e na 
pou városunk iparos osztályát a Csongrád hódmező-
vásárhelyi és szarvasi országos vásárok jó részben el-
vonták városunkból , mindamellett mindkét banquet te 
meglehetősen sikerült. A vendégek l iambóvszkyuál va 
csoráltak. fleiti innen birie! «u rosszul lét miatt haza 
tért Sirua F e r e n c ur házához, hol a vendégek szálv* 
voltak. S i n g n y i Ernő azonban a vendégek egy részé 
nek kíséretében elsétált Bárdos Flóriánhoz, hol lelkes 
élj önzéssel fogadtatot t . Motidauunk sem kell, hogy nem 
hiányoztak a víg és szelleuidus toasztok. Bárdos Fió 
riánnál volt társaság telelte sajnál ta , hogy llelti nem 
jelenhetett meg a tá rsagban. Tóasz tokat mondtak 
egészségéért és tóasztot n»oodtak Német Albert ország 
gVÜlési képviselő ur egészségeért, kit a párt ez alka 
lommal szintén meghitt CÓ vart vcedé^ül, de a p á n 
legnagyobb sajnálat!.!** num jöhetet t ei korÜLkbe. Si 
tuonyi éjfélig volt együtt a tarsasággal , s midőn távo 
zott a társaság uagyrésze haza kisérte őt szallására. 
Heitinek egészsége másnap reggelre teljesen helyro 
állt. A kedves vendegek héttőn délelőtt visszautaztak 
Fclegybázár . i ionén lovubb Pest re . 

— Simonyi és Hel/i tiszteletére rendezet t fársas 
vacsorák alkalmából meg kell említenünk, hogy Bár 
dos Flór iánnál igeu j ó vacsorát és jó bort kap tak « 
vacsorán részt vett vendégek, s ilyen a lka lmakra bár 
kinek is s/.iveseu a j án l juk Bárdos ur vendéglőjét . 

— llymen. Feke te Márton megyei főjegyző ur J u 
rónak Mariska úrhölgyei f. hó 15-én tarta esküvőjét a 
he ybeli ref. templomban. Tergenyei Fe renc helybeli 
rel. tanitó ur f. hó 16 án délután vezeté oltárhoz Szilágyi 
Júlia kisasszonyt, néhai ö^ilágyi Mihály volt ref, taniló 
kedves leányát . A dást k ívánunk mind a két fr igyre. 

— Babocsay Lajos halálával megüresedet t tiszán-
iuneni járási szolgabírói állomásra mint hall juk pályázni 
fognak Szalay Miklós ügyvéd Szentesről . Csejtei La jos 
ügyvéd H.-M. Vásárhelyről , Tápa i F e r e n c jegyző Algyő 
ről. Kéti Ernő ügyvéd CsoDgrádról és Var jassy Béla se-
géd szolgabíró. 

— Abaffy Zsigmond városi mérnök uruak megvá 
lasztatása ellen beadott és a minisztériumig vitt Pollák 
Emmánuel féle felebbezésre, a legfölsŐbb helyről is 
megérkezet t a válasz a miniszter helyben hagyta AbaÖy 
ir megválasztatását és Pollák Emmánuel t elutasitá ké 

relmével. Örülünk ra j t a . Abaffy ur d ip lumája most már 
többet ér mint tok törvényesen képesí te t t ; de nem 
képzett mérnöké. 

— A Szeged csongrádi takarékpénztár igazba Jósága 
— mint értesülünk, — legutóbbi tartott Ülésén, különös 
tekintettel a kisebb földbirtokosok hiteligényeire, az 
általa folytatott jelzálog kölcsön üzlet oly raédoni ki-
terjesztését határozta el, hogy ezentúl nemcsak hely-
beli, hanem vidéki ingat lanokra is kedvező kama tok 
és visszafizetési feltételek mellett kölcsönöket ad. 

— F hó 17—lS án tartott városi közgyűlési refera-
dánkut tér s űke miatt csak jövő számunkban hozhat juk. 

— Nem mindennapi. Berlinben történt a napok-
ban. E<y elegánsán öltözött fiatal ember sokat j á rká l t 
a szegények házsora közt, mig végre r áakad t egy igen 
egyszerű haj lékra . Ott egy szegény szabó lakott, a 
kihez párnap előtt egy nagyon igénytelen kinézésű 
asszony szállt be, a mig munkát kaphat . A fiatal ga-
vallér e nő után kérdezősködöt t . T ö b b kérdést inté-
zett a nőhöz, a ki mindenikre igennel felelt, mire a 
tiatal ember tárt ka rokka l a nő nyakába borult. Az 
anyja volt. A tiatal ember fogadott atyjától, ki őt föi-
nevelteté, tudta meg születése titkát, s anyjának sa-
uyaru helyzetét, s nyomozásai e házhoz vezették. Első dol-
j;a volt a í iunak, hogy anyja számára tisztessége*, kényel-
mes lakásról 8 szükségleteinek fedezéséről gondoskodott* 

— Nagyérdekií pör. Torontá lmegyéből , a hol egy 
idő óta sok furcsaság szokott történui, írják a követ-
kező ese te t : Egy polgárember szeres bank jegye t akar-
ván fölváltatni, bement az urasághoz, hol az ebédlő-
ben éppen asztaluál ölt egy vadász társaság. Éppen 
az asztalon párolgott a leves. Az uri kompánia tagjai 
megértvén a polgárember kívánságát , teljes készséggel 
próbál ták felváltani az Öreg bankót, de pénztárcáik 
megtekintése után rá jöttek, hogy nincsen elegendő 
aprópénzük. Igy járt kézről kézre az ezeres. A, oda-
adta B. nek, ez pedig C. nek kézbesité. E k k o r X , ki 
az aprópénzt már kiolvasta, fölváltás végett a szemben 
ülő C tői á tkérte az ezerest, de amint az átadó és át-
vevő keze összeért épen az egyik leveses tál fölöt t : 
bogy, hogynem, az ezeres véletlenül beleesett a le-
vesbe. B. megakarván menteni a nagy bankót a teljes 
elázástól, gyorsan utánna kapot t és ki is vette az 
agyonázott papirt, dv a forró leves és bankó aunyira 
megégeté ujjait, hogy a bankótól hirtelenében szaba-
dului akarván , nagyot legyintett kezével és, ó f á t u m ! 
a bankjegy szerencsétlenségből a szoba padlójára esett, 
a hol is A. nak ólálkodó vadászkutyája , valami j ó 
csemegének gondolván, röktön bekapta és lenyelte a 
sok viszontagságon keresztűlmeut ezerest. A viszonyok 
ilyetén fordulatánál fogva X . visszatette t á rcá jába az 
aprópénzt uem levéntöbbé haj landó tölváltani a fölfalt 
ezerest. A szegény polgárember gáránuk se ura, so 
gazdá ja nem a k a d t a vadász kompán iában ; minélfogva 
a torontál megyei ember kártérítési port indított az 
ezresét fölfalt ku tya tulajdonossá A. ur ellen. A, meg 
B. t pörölte be, miut a ki levesből kivette és a földre 
( j té az elázott bankót, de B. sem ha jaadó benne ma-
radni a pácban, ő meg X. és C. ellen indít keresetet, 
mert ők ejtet ték a bankót a leveses tálba. Váj jon 
malyik marasztaltatik el a kár megtér í tésében? 

— Bosznia természeti kincsei. Bos/.oiának áldott 
eddig jó formán épen nem cuitivált földét megművelni 
— ir ják a Bohemiának — és a tar tomány számos ás-
ványkincseit észszerűiig kizsákmányolni igen jutalmazó 
vállalatnak igéikezik. Mindjárt , amint az ember Szi-
szekből jövő Kostajnicából az Unnán hsresziül a bosz-
niai partoi megpillantja mértfóldekre ter jedő, a leg-
sűrűbb erdőségekkel födött magaslatokat látni Már 
tt, közvet lenül az osztrák-magyar határon, meglepő 
Boszniának rendkívüli gazdagsága erdőkben. Travnik 
közelében valóságos őserdők vannak, melyek még so-
hasem láttak fejszét. Az erdők azonban háttérbe szo-
rulnau amaz ásványbőség mellett, melyet Bosznia ma-
gában rejt, mert nemcsak sok vas található itt, hanem 
nagy réz-, ezüst . higany , arany , hegyi kristály- és 
márványtölepek. A áányák közül néhányat már az 
ó-korban művel tek; a minden életét elfojiott török 
uralcm alatt azonbau parlagon maradtak . Ugyanez áll 
Bosznia rendkívül termékeny földjéről, mely sok helyütt 
ősáilapotban van, ugy hogy két éven keresztül e földet 
először dohánynyal , vagy repcével kell beültetni, hogy 
oz erejét némileg kihazza. 

— Jaj Istenem ez uz én uram! igy kiáltott fel 
egy debreceni asszony, midőn e napokban egy vásári 
panorámábn ő is bement megnézni r S*era j evó ostro-
mát" és a földön fekvő sebesültek között férjét felis-
merte. Hiába nyugtat ták meg, hiába vigasztal ták; a 
szegény asszony kezeit tördelte és keservesen sírt fér je 
eleste fölöt t ; válrig mondták, bogy „hisz csak pauo-
ráma az egész, t t de hát a „panorámás se tudta volna, 
hogyan néz ki az ő ura, ha nem látta volna. u 

Szerkesztői üzenet, z. K urnák Dorozsmán. 
A cikket lapunk jövő számában hozzuk. Az ígért tör-
téneti ra jzot vár juk . Aki oly hatalmasan forgat ja a tol-
lat, annak kár hallgatni. 



-Értesítések. Dósai Molnár Jósef III. t.tH8 sz. 
háza eladó. — Pete János III. t. 435 háza kedvező 
feltétnek mellett eladó, értekezhetni Pásztor Józseffel. 
— Pataki Ignátz III. t. 288 háza eladó. — Horvát 
István iábiányi [0 hold toldje, kistőkei 20 hold a tar 
kosparton és atsó réti 7 hold nádass* eladó. — Szé 
kely Istvánnak mucsiháti 32 hold földje és tőkei ta 
nyáján 2 bogivá gyepszénája vau eladó. — Kanasz 
Nagy Imréné házában Kovács Sándor székében bőrös 
disznó pecsenye húst mindenkor kaphatni fontja 
26 kr — Lévai József 1. t. 485 sz. a. háza 
örök áron eladó. — A Bökényi földek legeltetésre 
kiadatnak ma délután 1 órakor mire névé a birtoko 
sok meghivatnak a haszonbérlelni kiváltókkal együtt 
Vecseri Sándor II. t. 177 sz. a. házához. — Tari László 
csongrádi lakosnak Királyságon levő Pap Ferenc féle 
löldjo igen kedvező feltételek mellett eladó értekez-
hetni Szánthó Jánossal. — Tóth József mézes 
kalácsosnak Pönköcháti 21 hold és Kajáni Dósai féle 
56 hold löldje eladó. — Szíjártó Szabi Józsefnek 
mucsiháti 26 és fél hold földje eladó. — Ónodi Sán-
dorné asszonynak alsó réten gyékénye van eladó. — 
Pokomándi Ferenc sárosi írnoknak sóház melletti háza 
«!adó. — Mészáros Sáudor nagynyomási l-oszt. földje 
eladó. — Pataki Imre közgyáninak az alsó réten Szőcs 
tavánal több ezer kévére menő gyékénye és kákája 
van eladó. — Kólin Gábornak házánál 6 db. eke van 
eladó. — Somodi András homokháti 7 és fél hold földje 
hazzonbérbe vagy felibe kiadó. — Oreg Vecseri Mi 
hály háza és felsőréti l hold földje eladó. — A szeg-
vári megyeház széképület tetőzete jn vitása s egyébb 
apró munkálatok 329 frt 77 krban előirányzott költség 
alapján f. év okt. 17 én Szegváron a szolgabírói hiva-
talban d. e. 10 órakor tartandó árlejtés utján a leg 
jutányosabban vállalkozónak ki fog adatni, folhivatnak 
az illetők, hogy a kitűzött időben 10%-tóli bánatpén 

zcl jelenjenek meg Kulinyi Bernát a Trieszti altalános 
biztosító társulatnál assiourazioni Generáli, 35 évek ál 
tal folytonosan mint ügynök működik, értesiti a nagy 
érdfinű lakosságot, hogy irodáját a volt Német Imre 
ur bolti helyiségébe tette át, jelenleg Kohn Moritz ur 
cége alatt folytatódik a kereskedés a Dózsa Béla 
gyógy szerész ur házában. Felvesz biztosiatsokat tűz. 
jég ellen, vízben való szállítmányokat és az ember éle-
tére, kéri az érdemes lakosságot mennél számosabb 
megjelenésre. — Gold?chmied Gyulának IV. t. 133 
sz. háza szabad kézből eladó. — Teésre Sarkadi és 
Márton féle tanyákba feles kerestetik, értekezni lehet 
Ti*za Sason a lelkésszel. — Pataki Sándornak 111. t. 
284 számú háza, büséri 32 hold jóminőségű szántó-
földje kedvező feltételek mellett eladó. Ugyanannak a 
vekerzugban 28 hold földje van feles munkálatra ki-
adó. egy vagy több évre. — Dömsödi Tamás 111. t. 
222 sz. a. lakosnak dereketryházi oldali 56 hold földje 
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 földje eladó. — Sebesi Gergely I. t. 403 sz. 
háza eladó. — Széli Sándor örököseinek ecseri egy 
fertály földjük eladó vagv haszonbérbe kiadó. — D* 
sai Molnár József Ill.t 618 sz. háza eladó. — Pataki 
Sándor háza hűséri 32 hold földje kedvező feltételek 
mellett eladó, vekerlaposi 28 hold földje feles munká-
latra kiadó. 

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

— Alig van betegség, melynek oly sok gyógy-
szer köszönhetné létezését, mint a mollszorulásnak, s 
ezen többé vagy kevésbé értéktelen gyógyszerek fele-

désbe jutattak, amit uagyou is megérdemeltek. *Azou 
jtStékony hatás ellenben, melyet a kátrány lélegzési 
szervek minden betegségére gyakorol, számtalan kísér-
letre udott alkalmat, melyekből kittint azon tény, hogy 
a mellszorulások ellen a Guyot-féJe kátrány-tokocskák 
kétségbe vonhatlanul a leghatályosabb gyógyszerek kozó 
tartoznak. Legtöbb esetben a kátrány-tokocskákból 
minden étkezéskor 2—3-inat véve, majdnem azonnali 
enyhülést idéz elő, a mi magától érthetőlag nem zárja 
ki, hogy elévült bajokuál ezek használását, egy ideig 
folytatni kell. Miután azonban a Guyot-féle kátrány-
tokocskák első használata után már tettemen könyeb-
bűlés áll bo a beteg állapotában, ez már magától is 
addig fogja használhi ezen spert, mig teljesen meg 
nem gyógyul. Emellett az egész gyógymód nem kerül 
többe, mint naponta 10—20 krba. 

Hogy valódi Guyot-féle kátrány tokocskát nyer-
hessen a vevő, figyelje meg, a valódiak üvegcséjének 
cimképén Guyot ur neve háromszínű nyomásban^ vao 
feltüntetve. 

Raktár minden gyógyszertárban. 

H i r d e t é s . 
A bökény-mindsseuti Tisza-szabályozó tár-

sulatnál 25 öl tűzifa és kihúzott gyékény van 
eladó. Bővebb értesítés az igazgatóságnál nyerhető. 

Szentes, 1878. oct. 17. 
Dósa Andor, 
társulati igazgató. 

H I R D E T É S E K . 
H i r d e t m é n y . 

Szentes város közjavadalmaihoz tartozó böld 
rév éa kneori hidvám használatának 1878. 
okt. 6-án történt bérbeadása a városi közgyűlés 
által jóvá nem hagyatott, ez okból az emiitett 
javadalmak használata 1878. nov. 1-től 1881. 
okt. 31-ig újonnan lesz f. év okt- 28-án délelőtt 
9 órakor a városi tanácsteremben nyilvános ár-
verésen bérbe adva. 

A kikiáltási évi bérösszeg 2840 írtban van 
megállapítva. 

Árverezni kivánók fölhivatnak, hogy a mon-
dott időben és helyen a kikiáltási összeg 10°/0-
ííval, tehát 284 frt. bánatpénzzel legyenek jelen. 

Az árverési föltételek alólirtnál bármikor 
megtekinthetők. 

Szentesen, 1878. okt. 18 án. 

Sima Ferenc, 
t a n á c s n o k . 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
Csöng rá dm egye törvényes hatósága bizett-

sági közgyűlésének, folyó évi 246. számú hatá-
rozata folytán, a Tiszáninneni járásban elhalá-
lozás következtében üresedésbe jött, s 1200 fo-
rint évi fizetés és 200 ft. uti átalány nyal java-
dalmazott szolgabírói állomásra, ezennel pályázat 
nyittatik. 

Minek folytán felhivatnak mind azok, kik 
ezen állomást elnyerni óhajtják, hogy ebbeli 
kellően felszerelt jelentkszéseiket, folyó évi no-
vember hó 23-ik napjáig, méltóságos Kis-Zom-
bori Rónay Lajos úrhoz, Csongrádmegye főis-
pánjához adják be. 

Kelt Szegváron, 1878. oktober 16-án. 
Stammer Sándor, 

alispán. 

H i r d e t é s . 
Füefisl Józse f fa kereskedőnek a tiszánál 

első osztályú 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 
feltétetek mellett szabadkézből örökáron eladó; 
értekezni az alólirottal lehet. 

Szentes, 1878. okt. 10-én. 

Cicatricis Pál. 

H á z e l a d á s . 
Alólirottnak IV. t. 13S. szám alatt jókar-

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

Győri József. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség 
figyelmébe ajánlani Felsőpiac utcában I t. 139. 
sz. alatt Szőts Dániel ur házában, Kajtár Lajos 
ur szomszédságában, a „Fehér Elefánthoz" 
ciuizett újonnan berendezett 

fűszer és rövidáru üzletemet 
szolid kiszolgálás mellett bátor vagyok fölaján-
lani. A nagyérdemű közönség pártfogását kérve, 
maradok alázatos szolgájuk 

Gyurioza Szilárd. 

H i r d e t é s . 
Lévi Leopold fogyasztási adó bérlő ugy 

a helybeli, mint a tanyai lakosokat figyelmez-
teti, hogy az irodáját Jurenák Ede ur házában, 
Oblat féle bolt helyiségben tette át, miután a 
szüret bevégződött, ugy saját termésű, mint vi-
dékről behozott boraikat a mondott iroda helyi-
ségben annak idejében bejelenteni el ne mulasz-
szák, mivel ellen esetben a lörvény értelme sze-
rint fognak büntettetni. 

Zsoldos Fereno mult évben felállított helybeli kályha gyárában 
már az idén niindennen<ű 

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

Ezen kályhákat azonkívül, hogy jelentékeny tűzelo anyag megkimélésével 
járnak, igen ajánlják szembetünű csinosságuk, mivel kitűnően alkalmas anyagból 
készíttettek aránylagos szilárdságuk, végre a gyorsan beálló, de egyenletes és tartós 
melegítés, miáltal a vaskályhák és sárkemencék előnyeit magukban egyesítik. 

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

oly nagymennyiségű tuzelö anyag kiméltetik meg általa, hogy magát 1 — 2 
év alatt bizonyosan kifizeti% mert ezen szerkezetnél a meleg teljesen kiha<*zriáltatik, 
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. 

Viz forraló üstje nem felül, hanem alól 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 állitva, 
s megrendelések is bárminemű alakú és nagyságú e nemű tárgyakra elfogadtat-
nak, 8 teljesíttetnek. 

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




