
S z e n t e s , 1878. septembe* 16. 37-ik szám. N y o l c a d i k é v f o l y a m . 

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

ELŐFIZETÉSI ÁR: 
• ^ é s r évre . . . 4 ír t . 

vre . . . . 2 frt. 
„ cd évre . . . 1 frt . 

M E Q J E L E N 
u M i i d e n v a s á r n a p . 

rénv.ti illető 
menyek « szerk e*rti"-

a pénzküldemények 
'g a kiadó-hivatalhoz 

küldendők. 

) 

Az izraeliták iskolaügye Szentes 
város közgyűlésén. 

Ezen közérdekeltségű ügy megérdemli, hogy 
a városi közgyűlésnek f. év dec. 12-én tartott 
ülésében hozott határozat alapján visszatérjünk 
rá, visszatérünk pedig, ha a mult számunkban 
elmondóttak után ismétlésbe bocsátkozunk is, 
csak azért, hogy a közgyűlésnek határozatával 
mintegy megerősítsük azokat, melyek ez ügyben 
lapunkban már elmondattak. 

A közgyűlés ugyanis az iskolaszék indo-
kolt véleményét minden szó nélkül elfogadta és 
határozatilag kimondó, hogy: „az izr. hitközség 
képviselő' testülete téves felfogásból eredt, hely-
telen alapra fektette felekezeti iskolájának közsé 
givé leendő átalakítására vonatkozó eljárását 
ftkkor, mikor e tekintetben az 18G8. évi XXXVIIf . 
t. c. 26. § ából indult ki; mert a törvény hiva-
tolt patagrafusa azt mondja: különféle feleke-
zetű i községek ben, ha egyes felekezetek képesek 
is a jelen törvény kivonatainak megfelelő nép-
iskolákat tartani fenn. de azon meggyőződésre 
jutnak, hogy közerővel virágzóbb állapotban tart 
hatnak fenn közös iskolát, melyre az egész köz-
iégnek, sőt az államnak is igénybe vehetik se-
gélyét; a külön felekezeti iskohík közös iskolává 
alakíthatók." A törvénynek ezeu saavai világo-
san azt igazolják, hogy különféle feleke-
zetű községekben az < es fefekezetek, azon 
célból, hogy iskoláikat a virágzásnak minél ma-
gasabb fokára emeljék, — közmegegyezés folytán 
felekezeti iskoláikat közös iskolává alakíthatják 
át ; tehát itt arról van szó, ha az összes feleke 
zetek együttes megállapodás mellett akarják is 
kóláikat közös iskolává átvn f,Uní. Ugy de a 
jelen esetben, nem városul* ielekezt teinek ösz-
szeségo, hanem csakis egy *ciekezet akarja fele 
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Preceptor és a pap. 
— E R E D E T I B E S Z É L Y . — 

Irta: S. F. 
] 2-ik folyt. 

Börcsök uram, midőn látta, hogy a pap feletégét 
a rcon Ütötte, dtihösen ugrott fel ac asztaltól, penná já t 
ugy vágta le a zöld asztalra, hogy az hegyével meg-
állt az asz ta lban . 

— Hát asszony, m o n d á : igy gyalázod to meg az én 
házamat ? 1 

— Meggyalázta kende t p a p uram, vigye el az 
ö r d ö g ! m o n d á mél ta ta t lankodva egy jól táplált testben 
levő szomszéd asszony. 

— Bizony, bizony mondá Békási Tóth Mátyás 
uram, nem kegyelmedre gyaláza t ez, hanem szégyen 
az egyházra . 

— Soha se s o p á n k o d j a n a k kegyelmetek fölötte, 
kap tam én már ilyent fér jem uramtól kevesebbér t is, 
m o n d á Börcsökné a s s z o n y o m : ha én vissza nem Ut 
hetem tiszteletes u ramnak , majd vissza Utettem mással, 
mert ti a „pofon" nem marad ám a püspök bire nél-
kül, ha gya log megyek is el és az sem marad ám 
hal lga tásban, hogy ez a jó le lkű tiszteletes ur, mert 
Szabolcsi rec torné asszonyom leánya nem Őt, hanem a 
p recep tor urat szereti, hogy ezek egymáséi ne lehes-
senek , a preceptor t el aka r j a a faluból űzni. 

— D e hiszen abból nem lesz s e m m i ! mondá Bó 
kási Tó th Mát j á t u ram. 

kezeti iskoláit községévé átalakítani és nem is a 
törvényben világosan kifejezett azon magasabb 
célból, hogy ezt virágzóbb állapotra juttassa, 
hanem egyszerűen azon okból, mert ezt mint 
állítva van, tovább feutartani nem képes. 

Téves levén a kiindulási alap, igen termé-
szetes, hogy tévesek a következtetések is. Jelesen 
téves az, midőn az izraelita hitközség közgyűlése 
hivatkozva a vallás és közoktatásügyi miniszté-
riumnak 1878-ik évi 20.,311. sz, a kibocsátott 
rendeletéhez csatolt második utasítás 22. § ra, az 
ő eddig működő felekezeti tanítóinak, a felállítandó 
községi iskolánál alkalmaztatását kéri, s az iskolai 
épületeket, szerelvényeket feltételesen a városnak 
felajánlja; azonban az itt idézett miniszteri utasitás 
csak az ecetben válna a közönségre kötelező ere 
jüvé, lm mint elmondva volt, itt az összes hitfele-
kezetrŐl volna szó, ez utóbbi esetben pedig, ha a 
lemondás ténye bekövetkezik, az említett törvény 
44-ik paragrafusa válik a város közönségére kö-
t» lező erejűvé, mely azt mondja, hogy ott hol 
hyalább 30 tanköteles gyermek van, akiknek szü-
lői a fennálló felekezeti iskolákat használni nem 
akarják: köteles a község közös népiskolát állí-
tani fel. A törvény ezen paragrafusa értelmében 
ha a felekezeti iskoláról való lemondás ténye 
bekövetkezuék és ezen tény folytán a hely-
beli izr. vallású g}fermekek minden oktatás 
nélkül maradnának, bekövetkeznék egy egészen 
uj községi iskola felállításának szüksége, melyet 
a város minden felekezeti tekintetek figyel-
men kivül hagyása uiaklett fogna a törvény 
szellemének és kívánalmainak megfelelőleg fe-
lállítani és szervezni. 

Ami végre a kérdésuek pénzügyi oldalát 
illeti, e tekintetben is tévedésben vau az izr. 
hitközség, ha azt hiszi, hogy iskoláinak közsé 
givé leendő átalakításával az izr. hitközség tag-
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jai a tehertől megmenekülnek; mert a már ci-
tált törvény említett 4-4. § sa értelmében első 
sorban azon hitfelekezet lakossága rovandó meg 
iskola adóval, mely felekezeti iskola fentartásá-
hoz semmi költséggel nem járul, amilyen lesz 
az izr. hitközség lakossága, ha felekezeti isko-
lái feladatnak. 

Miután világos, hogy az izr. hitközség a 
törvénynek nem ily szellemben lett magya-
rázása alapján határozta el iskoláinak közsé-
givé tételét; ez okból a közgyűlés a fönnebb 
elsoroltak mellett értesiti a hitközséget, hogy 
a törvénynek igy, helyes értelmezése mellett 
hajlandó-e iskoláit községivé tenni? 

Ennyiből áll a közgyűlésnek határozat*, 
mely bővebb magyarázat mellett azt bizonyítja, 
hogy az izraelita hitközség felekezeti jogainak 
feladása mellett ssmmi annyagi előnyben nem 
részesül iskoláinak községivé tételéve.l így pe-
dig nem hisszük, hogy a hitközség hnjlandó 
legyen iskoláinak feladására. © 

Ponyva irodalom. *) 
Az embernek ízlésére, erkölcsére tagadhat-

lanul nagy befolyással van azon könyvek szel-
leme és iránya, melyektt olvas, s e befolyás 
annál nagyobb, annál maradandóbb az olvasóra, 
minél kevés'íbé művelt és olvasott az, hogy 
képes legyen megítélni a könyv és könyv kö-
zötti különbséget és eldobni a silány irodalmi 
fércelményeket és meg választani a jó és hasz-
nos olvasmányokat. 

Ila igy vesszük a dolgot, mert igy van, 
ugy bizony ma még sokkal és tízszeresen na-
gyobb azoknak a száma, kik nem igen válo-
gatnak az olvasmányok között, hanem amihez 
olcson és könnyű móddal jutnak, legyen az a 

*) A napi sajtóuak ajánljuk figyelmébe. 

— Azután kend teknek meg azt mondom, folytatá 
Börcj-ökné, J o r d á n Almos, Gödrös Bálint és Csúnya 
Mártun presbyterok felé fordulva, hogy legyen esze 
kendteknek és ne hal lgassanak üres k o h o l m á n y o k r a ; 
mert az a segédtanító sokkal több tiszteletet és becsli 
letet tud, hogysem az kelmetcket presbyteri minétiiű 
ségökben megkisebbítet te vo lna! 

— Hát a buta szen teskedés? ké rdé J o r d á n Ál-
mos uram. 

— Az sem igaz, költött mondás c s a k ; a precep 
tor ur épen azon embereket tiszteli, becaiftli l eg jobban, 
kik a templomba j á rnak . Különben a püspöknél ez 
sem marad fclemlités nélkül. 

— Bizony a pap csak ne is legyen a falu ár-
mányosa, mondá Békási Tóth Mátyás u ram. 

— Kendteke t pediq> csak azért Ulteté föl a tisz 
teletes ur, hogy annál könnyebben colját érhesse, 
k idurhassa a faluból azt a jó becsületes fiatal embert , 
de az isten nem engedi tervére menni. 

Börcsök András uram és társai egymásra néztok, 
s aztán Börcsök András uram azt mondá, h o g y : asszony 
mondasz te valamit. 

— D e ugy látom én, hogy mind igaz az, mondá 
Qödrös Bálint uram. 

— D e hiszen a k k o r azt mondom, hogy tiszteletes 
uram nem egyenes uton já r . 

— Hiszen megmondtam én ezt kend t sknek még 
a gyűlés egybeülése alkalmával , mondá Békási Tóth 
Mátyás u r a m : csak a vak nem l^tja, hogy itt nem 
tiszta m u n k a volt készülőben. 

— Hát vigye az ördög, ki gondolná, hogy a pap, 
ki le lkünk nyuga lmának őre volna, szántszándékkal 

csináljon zavart , mondá békülékeny hangon J o r d á n 
Almos uram. 

— No de, miután megtudtuk a turpiszságot, 
mondá Börcsök Márton u r a m : hát ne fecséreljük itt 
hiába az időt, hanem igy csapatostól menjünk el a 
preceptor úrhoz és mond juk meg neki, hogy ügye 
mellett fogunk állani. 

Miudenki helyeselte az indí tványt és megindul-
tak, a tanácstermet e lhagyták, csak az udvarban jutot t 
eszébe Borcsök Márton u ramnak , hogy szónokot nem 
választot tak. 

Megáll junk e m b e r e k ! m o n d á : hát ki is fogja el-
mondani az e l roondandóka t? 

— Hát m o n d j a el k e n d ! kiáltott egyik réfcs, a 
másik meg Békási Tóth Mátyás nevét kiáltotta. 

— Beszéljen Börcsök Márton. 
l l i i idayá jan rá kiáltották, hogy helyes! 
— No ha helyes, hát majd elmondom én smi 

hamar jában eszembe jut , mondá Börcsök Márton uram 
és ment előre, az asszony, lány és fiu gyerek egész 
seregétől tarkított csapat pedig vonult utána, az iskola 
udvará ra érve egy elkiáltá magát, hogy éljen Endréd i 
F e r e n c ! és az egész sereg rá zugts, h o g y : „ é l j e u ü " 

Ezen za j hallatára a segédtanító kilépet az is-
kolából, ha j adon fővel állt meg u folyosón és megle-
petve nézte Börcsök Márton uram által vezetett sere-
get, mely midőn a segédtanítót meglátta, ismét egy 
riadó éljent kiáltott . 

A csapat végtére odaért , hol a segédtanító állt. 
Börcsök Márton uram ka lap já t megemelintő, 

vissza nézett a háta megett ál!ó seregre, torkát mog-
köszörülé vagy kétszer, azután a következő beszédet 
m o n d á : 



Tatár Pétcrideak birmiféle csoda szörnyűsége, 
nivesen elégítik ki vele olvasási vágyókat. 

Mióta az olvasási kedv átalános lett, a nép 
nevelők, folytonosan aggodalommal nézték a 
ponyvairodalom terjedését, mely ahelyt, hogy az 
olvasási vágy meghonosítása által fényezője lenne 
a nép művelődésének, kártékonyán hat a nép er 
k iesére, s eltorzítja annak az irodalmi szép iránti 
éi zekét, nemesebb szenvedélyek helyi, nemteleu 
hajlamokat ápol a nép lelkében, és a ponyvairoda 
Io n terjedésének meggátlása céljából olcsó lapo 
kat, folyóiratokat és a ponyvairodalma termékek 
mintájára garasos füzeteket kezdtek kiadu«, teijesz 
teni. Es nem L het tagadni, hogy ezen, a nép helyes 
irányú nevelése céljából megindított vállalatok 
meglehetős mértékben nem ellensúlyozzák a pony-
vairodalom hatását. Egészben azonban nem; mert 
először ezen jó irányú népies vállalatok nincsenek 
tléggó elterjedve és olcsóságokat tekintve nem 
versenyezhetnek amozokkal és mert leg főképen a 
népnek megrontott ízlése fogékonyabb a borzasztó 
és c odaszerű históriák iránt, milyenek a Tatár 
l'éter-féle rémregék és tekintve ezen utóbbi fő-
okot a népnevelésre fennálló rendes utou a ponyva 
irodalom évtizedek muiva sem lesz annyira kikü-
szöbölve, hogy a nép egy jó részének főolvasmá-
nyát a ponyvairodalom szivet lelket egyaránt rontó 
szörny-termékei ne képezzék. És ez felette nagy 
b »j, gát egy egészséges népnevelési irány megfe-
remtésenél és szenyfolt az irodalmon, melynrk 
egy I o szu időszakában, a ponyvairodalom, mint 
ilyen, korszakot foglal. Esoly baj ez egyszersmind, 
melyet társadalmi uton orvosolni nem lehet, mely 
megérdemli, sőt követeli, hogy a közoktatásügy-
miniszter kiterjessze rá figyelmét. Ha a törvény 
védelme alá helyezzük a gyermek nevelését, tör-
vényes uton kell gondoskodni arról is. hogy a 
felnőtt ember szive, lelke erkolcöiontó olvasmá-
nyokkal meg ne rontassék, hogy az irodalom, 
mely a nép művelődés leghatalmasabb tényezője, 
ne váljék Hiány életmód hajhászatból a népnevelés 
hátrányára. 

He k; 11 tiltani az ily fajta olvasmányok kia-
d isiit, árulását és akkor majd tér nyílik a jó irá 
nyu, népies szellemű irodalmi termékeknek. 

E-* óhajtandó, ho«jy a napi sajtó terjessze ki 
fi^velmét Meli!i> r Vilmos ur kiadásaira is. 

Hát kalapot emelünk, tiszteljük nevezett 
u ra t ; mert Petőfi d'szkiadását füzetes kiadással 
terjeszti; de holmi francia ré n funtusiának silány 
fordításaival, melyek sem ei kö c*i, sem irodalmi 

bec«csel nem bírnak, ne roncsa az olvasó kö 
zönség ízlését. J ó lenne ezen füzetes kiadásokra 
is nagyobb gondot fordítani, ha a m p i sajtó 
felemeli szavát, hát hiszük, hog) Klein Samu éu 
Mor urak és majd találnak jóravalóbb kiadványt, 
mint „A Haramiák Hercege, vagy a végzetes 
viaszalakok - féle francia irodalmi tércelmény. 
Vagy az irodalomból is 27 krros rőfös üzletet 
csináljunk mát ! Hát nincsenek-e nekünk klas-
sikus magyar íróink? Ott van, tessék füzetes 
kiadását eszközölui „Arany János remek költe-
ményeinek. Vagy mert Vörös Marti, Tompa, 
K»sfaludi meghaltak, hát ezek aludhatnak? Azu-
tán Jókai , Józsika, Abonyi P., Szathmári Ká-
roly és többek regényei. 

Jó lesz bizony, ha a napi sajtó kiterjeszti 
ezen ponyvairodalmi vállalatokra figyelmét. Az 
ideje egészen elérkezett. 

Világ folyása. 
Szerkesztő barátom! 

Akármtut csöröm csavarom is elmémnek 
kerekeit és hányom vetem össze vissza az elmúlt 
hétnek újságait, lapozgatom ennek híreit, újságot 
ez alkalommal irni nem fogok, hacsak rá nem 
fogom, I ogy újság az, hogy a hosszú, csöpörgés 
után végre megfagyott és leesett az első hó. 
E lap szives olvasói ezt az állapotot kedves 
dolognak tar that ják; de újságnak nem fogják 
venni és azt sem, hogy megalakult az uj kor-
mány, hogy Tisza Kálmán ugy cselekszik mint 
az a vendég, ki örökké készül, kezet szorir, el-
búcsúzik a házi gazdától, hogy haza megy a 
mulatságból; de azért marad Tisza Kálmán is 
megmaradt a kormány elnökségen. Ezúttal har 
madszor mondott le és negyedszer maradt meg 
miniszterelnaknek. Bizony nem is oly könnyű 
attól a hatalomtól megválni, példa arra Trefort 
miniszter, ki vagy hat kormányt látott már 
maga mellől kidőlni; de ő még mindig megma-
radt, mintegy képviseli a miniszteri halhatatlan-
ságot. 

Hát ez az uj ministerium újság volna; 
de olvasóinknak nem az ; mert előre megjósol-
tuk. (különben neui volt nehéz,j hogy a kor-
mány vá'ságnak az lesz vége, hogy Tisza Kál-
mán marad ministerelnöknek, Trefort pedig a 
néptanítók üdvkiáltása mellett megtartja a köz-
oktatásügyi ta 'Ctt. Hát jól teszi. Szóval ez nem 
újság, csak valosulása a tapasztalati lélektan el-
méletére fektetett profetiának. Mondja azután 
valaki, hogy a próféták ideje lejárt. 

Nos azután azt sem tarthatjuk újságnak, 
hogy az ellenzéki újság irók hónapok óta sem 
írnak egyébről, minthogy autodaféra hurcolják 

Andrássv Gyulát és Tisza Kálmánt a boszniai 
occupatioért és ezek addig mig az újságírói 
inquisitio tart estélyeket tartanak és kedélyesen 
teazgatnak, lehet, hogy olykor olykor a gazda-
gon teritett asztal mellett mosolyogva megem-
lékeznek arról is, hogy Boszniában a jó magyar 
ifjaknak netu megy egészen jól a dolguk; mert 
legtöbb helyt hideg istállóban tanyáznak és egy 
falat egészséges eledelt nem esznek, jó kenye-
ret nem látnak. 

Hát mindez nem újság és sz sem újság, 
hogy orosz országban a nihilismus emelgeti fe-
jét. Régen megírtuk, hogy békóban születik a 
szabadság és igy a bókok országában, a nemes 
muszka nép közt leghamarébb fölüti fejét a nép 
elégiilet'enség, ez tért követel magának a szá-
z tdos szolgaság után és Oroszország lesz Fran 
ciaország után a legelső európai állam, mely 
kikiáltja a köztársaságot. 

Angolországban a parlament egy része fe-
lelősségre kívánja vonatni a ministeriumot; mert 
ez a parlament megkérdezése nélkül háborút 
kezdett az afghanok el len; nálunk ez alatt be-
bizonyítják az országgyűlésen, hogy a magyar-
ország gyűlésnek, a magyar nemzetnek semmi 
kö/.e ahoz, h*>gy Boszniát elfoglalták, hogy erre 
100 milliót elköltöttek és ezrek és ezrek vérét 
kiontották. 

Azonban mindez nem újság, csak politikai 
variario, nos azután ott van a szegény török nemzet, 
ez az isten és emberek által elhagyott nép, lá-
zong, elégedetlenkedik, összeesküvéseket forral, 
mig azután a szultán Mahmud Dumát basát, a 
török nemzet erkölcsi sülyedésé iek ez egyik fŐté-
nyezőjét, a muszka befolyás egyik eszközét szá-
műzi. Régen kellett volna! 

Hát Csernajev Alexinác hőse, a nagy had-
vezér, kiről oly régen hallgat a krónika, 0 be-
szédeket tart és biztogat bennünket, hogy a ta-
vaszszal a hercegovinaiak háborút fognak kez-
deni ellenünk. A nagy hős a béka-egér harc 
meséjét idézi tol emlékünkbe, 

No de ha Csernajev nem hazudik, akkor 
be fogjuk látni, hogy a bosnyákok nem nagy 
segítségünkre lesznek. Egyik. 

legluvas. 
A bánfalvnvídéki méhészegylet kiállítással 

összekötendő 4-dik nagy gyűlését az 1879. év-
ben junius 3 án Orosházán tartja UKg, ugy 
azonban, hogy a kiállítást már 2-án megnyitja. 
— A kiállított tárgyak megbirálására válasz-
tandó küldöttség jelentése után a jutalmak fog-
nak kiosztkttni. 

A részletes s o r r ^ d későbben közöltetik. 
Felhivom azért egyletünk tagjait, hogy az 

1 h7S évre eső tagsági dijaikat e hó végéig, az 

„Dacara tiszteletes urain ármánykodásának e 
•ereg itt azt bizonyítja, hogy preceptor uramnak j ól 
uiegyeu dolga. Fogadja e népuek bizalmát szívesen, 
mind közönségesen !* 

Miután B :rcsök Márton uram megállt, s a sereg 
egy éljent kiáltott, a preceptor a következőleg vála 
szolt a népnek : 

„Édes felebarátaim! G.ilata ref. egyházának szo 
retett hívei! kik e jöttek horz 'm, hogy jelét adják, 
miszerint szeretnek engem. Miért tagadjam ? szivemből, 
/étkemből örülök e bizalomnak és midőn őszinte kö 
szttuetet mondok érette, nyújtom kezem a barátság 
inegpecáéte'éséíil kézszoritásra s azt kivánom. hogy az 
úristen önöket, raindnyájokat sokáig éltesse! Es béke 
legyen közöttünk! 

— Es irtsa ki Í.Z isten közü'üuk a gonoszt! kiál 
tott egy hant% melj-t a sereg éljen kiáltása nyomott el 

A preceptor azutln a kezet szorított sorba a je 
leulevőkkel, és behitta őket az iskolába, hol folytatta 
a U n i t á r . 

S?abolc»iné és leánya pedig a fogadás jelenetéi 
örömtől könyüző szemekkel nézték. 

Szabolcsiné és leánya szorongó kebellel várták 
n presbiteri gyűlés kimenetelét, s midőn meghallották 
l - v y a pap mint sült föl ármányos tervével, s mint 
\ >llott gyalázatot, a c>apás melyet a preceptor fejére 
ft '.ánf, mint esett vissza saját fejére, az anya és leánya 
ti íymás nyakába borultak 8 hálát adtak az urnák, ki 
a ro^za t j:«vokra forditá. 

Midőn a nép eloszlott, Endrédi Ferenc, lelkében 
büszkeséggel, szivében örömmel; do a meghatottság-
tól halványan lépett a szobába, hol imádotta imát re-
begett és arcáról öröm könyűt törölt. 

— Mondtam ugy-e hogy az isten nem hagyja 
el az igaz ügyet. 

— „Legyen álldott szent neve éret te"! rebpgé 
az anya. 

— Ne örüljetek még, mondá gúnyosan a pap. 
ki épen e pillanatban lépett a szobába. 

Mint mikor a vásott gyermek kezo a virág kej 
bén édelgő pillangók közé csap le, s ezek szerte röp-
pennek; igy röppent el a pap váratlan megjelenésére 
a szobában levők édes boldog álma, melyet az elmúlt 
percek bizaiom költő gondolata szült. 

Mintha a'z öidög ke2e csapna az oltárról párolgó 
illatos fii t felé. 

— No ne rémüljenek meg önök asszonyom, 
mondá gúnyos mosojjul a lelkész: távol le^yeu tőlem, 
hogy önöknek keilemetleoséget csináljak; uem azért 
jöttem, Endrédi Ferenc segédtanító urat kerestem az 
iskolában, ott ugy mondták, hogy itt van, tehát kény-
telen voltam ide jönni. Jó napot uram! folytaU, a 
preceptorfelé fordulva: ön itt van, tehát vegye tudo 
másul amit mondok: megtiltom önnek, hogy az ön 
által eddig vezetett s a i én főfelügyeletem alá tartozó 
iskolába betegye lábát, s ha ön tilalmam dacára ezt 
merészelné tenni : a kis bíróval fogom önt onnan ki-
löketni. Ön okosabban te.^z ez időszerint, ha beül s 
itt mulattatja a kisasszonyt, nemdo nagysám? Nos 
megértett ön engem? 

— Megértettem uram, mondá a preceptor, egy 
lépéssel közelebb lépvo a paphoz: nem tagadom, 
önnek joga van megtiltani, hogy éu RZ általam eddig 
vezetett iskolábau tovább taníthassak; do megtiltom 
önnek azt, hogy i't illetlenül viselje magát, s haszon 

| fcdan embernek nevezem Öut, ba elégfctelt nem ad 

uekem azért ; mert e háznak asszonyát és leányát je-
lenlétemben megsértette. 

— Uram, mondá a pap, minden zavar nélkül 
öntől nem veszem rossz néven, ha gorombáskodik it 
velem. — Az iskolába ne tegye lábát! Ajánlom magam 
hölgyeim és megfordult sarkán, elhagyá a szobát. 

Endrédi Ferenc nem tette lábát sz iskolába; 
délután a pap az általa Debrecenből megl itt segédta-
nítót bevezeté az iskolába és meghagyá neki, hogy 
rendesen tanítson. 

Ez az eset egy félóra alatt az egész falu tudtá-
val volt. Börcsök Márton uram volt az első, ki e hir 
hallatára legelőször káromkodott egyet és föl ment a 
faluházához, azt mondía a bírónak, hogy ezt az álla-
potot szüiitesse be. A biró kijelenté, bogy: ez egyház 
ügy, neki semmi köze hozzá. Börcsök röktön elment 
Ballagó András uramhoz az egyház főcurátorához; de 
ez nem volt otthon, bent volt a városban. 

No hát jól van! majd teszek ekkor én, La senki 
nincs, aki tegyen. 

Elment a falu házához és a kisbirónak megfize-
tett s ez kidobolta a faluban, hogy a nép gyűljön 
össze a templom előtti szabad térre azonnal. 

Egy negyed óra alatt az egész falu népe, apraja 
nagyja ott állt a templom előtti szabad téren. Ott 
voltak Börcsök Márton, Jordán Álmos, Gödrös Bálint, 
Csúnya Márton, Békási Tóth Mátyás, Sándor János 
presbyter nrauiék is 

(Folyt, köv.) 



1879. évre esőt pedig martius hó végéig befi-
zetui siessenek. 

A dtC'-mber 2-án tartott választmányi g j ű -
lés meghagyásából közli Bánfalván 1878. dec. 6 

Kagry Z s i g m o n d , 
rgyl. titkár jegyző. 

Közönség köréből. 
N y i l a t k o z a t . *) 

Fölföldy György mindszenti aljegyző éa Wimmer 
Karoly ur közö'.t a „Szentesi Lap 4 hasábjain lefolyt 
polémia alkalmából aíóliiottak, mint a kik a kérdéses 
polémiára okot szolgáltató eseményt — előzményeivel 
együtt — mindeu részleteiben tüzetesen ismerjük, in 
dittatva érezzük magunkat a következőket kinyilat 
koztatni: 

Ugy ezen polémia, mint ennak előzményei, mig 
egyrészről szorosabbra fűzték a tisztelet és rokonszenv 
azon kötelékeit, melyek bennünket 6 az itteni közvé 
leménynek minden — erkölcsi és szellemi tekintetben 
számbavehető — alkotó és irányadó tényezőjét Wim-
mer Károly ur személyéhez eddigelő ia csatolták; 
addig másrészről tetemesen fokozták azon visszatetszést 
és megrovást, melyet Fölföldy ur előélete és itten' 
rövid szereplése már ugy is mértéken tul provocált. 

Kinyilatkoztatjuk továbbá, miszerint Wimmer 
Károly ur nyilváuos szereplésének minden mozzanatá 
ban iáradhatlan tevékenységgel s lankadatlan buzga 
lommal működött a közjó érdekében; mint ilyen, pol 
gártársainak osztatlan bizalmából emeltetett az általa 
teremtett s e mai napig is kitűnő szakértelemmel vezetett 
takarékpénztárnál az igazgatói, s az iskolaszéknél az 
elnöki állásra; s ugy ezeu minőségben, mint egyátalá 
ban a köztigyek vezetésében tanúsított tapintatossága, 
6zeplőtleu becsületessége kötelességünkké teszi, hogy 
e lapokban elleue iutézett témadás után mellette szót 
emeljünk. 

S részünkről is hangsúlyozni kívánjuk, hogy jelen 
fö'szólalásunk korántsem a Fölföldy ur személye iránti 
tekintetből, hanem csupán azért történik, hogy Wim-
mer Károly urnák, Fölföldy ur támadásával szemben, 
nagyrabecsülésünk és rokouszenvünk kijelentése által, 
a nyilvánosság ítélőszéke előtt, erkölcsi elégtételt 
aoj'iuk. — Minds/ent, 1878. dec 6 — Pintér Oyula-
Ilubacack Pál, Szalay Miklós, Zsotér Mihály, Koncz 
Lajos, Vida Mihlly, Mihily János, S imu István, IL? 
vesy Károly, Oálik György, Lavicska Pál, Schönteld 
Testvérek, Elekes Pál, Vereb Jáno9, Balázs Lajos, 
Kis Lukács, Goldman Ignác, Zsombó Márton, Z imbó 
Károly, Kontz Menyhért, Alexovics János Stcrn Mór, 
Sehlebinger Juda ' Úrban János, Sturuj Silamon, R< x 
Vilmos, Burger Alajos, Haga Jakab, Boaó Bódi János, 
Dr. Ksjliíiger Zsigmond, 

Helyi és vegyes lurek. 
— Molecz Károly helybeli kereskedő ur K 0 3 S U t h 

L a j O B nagy hazánkfiának, ki több idő óta beteges, 
gyomorgörcsbeu szenved, néhány üvog egri vizet kül-
dött, melyet ő gyomorgörcs ellen több alkalommal 
nagysikerrel használt. Adja isten, hogy hazánk nagy 
fia hasonló sikerrel használja e hazafias emlékezetből 
származó orvosságot. 

— Ny lt kérdés cimmel több mindszenti polgár 
aláirásávsl egy közlemény küldetett ba lapuokba, rn*ly 
a következőkből áll: „A községi törvény azt rendeli, 
hogy a községi képviselő választások befejezése után, 
a szolgabíró a képviselő testületet a z o n n a l hivja 
egybe, éa megalakultnak nyilvánítsa. Községünkben a 
kepv. választás még f év okt. G án megejtetett, s a 
választás ellen felszólamlás nem adatott bc; azonban 
az uj képviselő testület még ez ideig nem lett egybe 
hiva. Minthogy pedig az uj képviselő testűlet egybe-
hivását immár több fontos községi ügy elintézésre 
sürgeti, azt vagyunk bátrak kérdeni a főszolgabíró úr-
tól, hogy mi okból nem hitta össze eddig Mindszent 
képviselő testületét és mi oknál fogva odázta azt el 
eddig? 

— A ref. egyház község részéről a papvilssztás 
érdekéből tartandó hitfelekezeti népgyűlés nem f. hó 
22 én lesz, mint az lapunk mult számában közölve 
volt, hanem jövő 1879 év jan, 7 én délelőtt. 

— A szentesi jótékony nőegylet a helybeli ka 
azinó helyiségeiben 1879 évi január 6 ik napján táncz 
mulatsággal összekötött közvacsorát rendezend; be 

+) EMD figy t•feje*é»eül Tettük föl • nyilatkozatot. 
6ierk.) 

lépti j«gy ára l frt. 60 k r , mely összeg már a va-
csora, bor, zene és a belépés dijja is benfoglaltatik. 
£ közvacsora a kisdedóvoda alap gyarapítására ren 
d»>»tetik, miért is tisztelettel í - 'kérjük a n. é. köiö.iseg 
tömeges pártfogását. 

— A nHódmezö Vásárhely44 49 ik számában, miut 
megjegyzi, nem h a l l g A t h & ^ a e l ifj- Cscjtei Antal 
szolgabiróvá lett választása alkalmából lapunk által 
mondott azon szavukat, hogy: „nekünk feltűnő, hogy 
mikor saját törvényhatósága területéről alkalmas és 
képzett egyének pályáznak, akkor Csongrád megyo 
oly egyént választ a megye egyik főtisztviselőjévé, ki 
nem tartozik Csongrádrnegye kebelébo.u Ezen jogos 
észrevételüukie azt mondja nerezett laptársunk, hogy 
az ellenszenv nyilatkozata. Mi meghajtunk Csejtei ur 
képesség© előtt, melyre laptársunk hivatkozik és soha 
nem jutott eszünkbe a meg választása elleo, ezt tekintve 
kifogást tsnni, de már engedjen ra*g a kollega, amit 
mondtunk minden e l l e n s z e n v n é l k ü l , annyival 
mindenesetre tartoztunk saját törvényhatóságunk keb -
léből adófizető pályázóknak. Es nekünk soha sem fog 
feltűnni, ha „Iiódmező Vásárhely44 nein h a g \ j a szó 
nélkül, midőn uti Ilodmező Vásárhelyen választatunk 
meg helybeli adófizetőkkel szemben tisztviselőnek. 

— Kéry János ur sövényházi n gybirtokos, vá 
rosunk szülötte 16 frtot küldött városunk polgárm*»s 
teréhez, hogy mint levelében megjegyzi : szülő városá-
ból mozgósított katonák hátramaradt legszegényebb család-
jai -özőtt karácsonyi ajándékul kiosztassék. Köszöuet a 
nemes adakozónak, a szűkölködők nevében. 

— A szentesi jótékony nőegylet ki<d"dóvodája 
alapjának javára tombolával összekötött bálját 1879 
évi ft bruár 8 ik napjáu tartandja m<*g; tisztelettel {el-
kéretnek a nőegyleti tagok, hogy a tombola nyere-
mény tárgyakat a bál napjáig Ozv. Cukor Adolíué 
Cukor Róza úrhölgynél átszolgáltatni sziveskedjonek. 

— Szabó Ignác és Mezei Ferenc gyűjtő bizottsági 
tagurak gyűjtő ivén, a Boszniába mozgósítottak sze-
génysorsu családjainak felsegélésére adakoztak a kö 
vetkezők: Buzi István 4 kr. Mikec Zsigmondné 4 kr. 
Dancsó György 10 kr. Martok I tván 20 kr. Rác Já 
nos 4 kr. Tornyai János 4 kr Dömsödi Imre 10 kr 
Fazekas Pál 20 kr. Szepesi Józsefné 5 kr. B irtuc 
Imréné 4 kr. Fekete Mihály 10 kr. Sípos József 10 
k r Molnár Ferenc 4 kr. Cele Szabó Pál 10 kr. Nagy 
János 20 kr. Jankai András 4 kr. Orosz Bálint 10 
kr. Törőcsikué 15 kr. Orosz Ferenc 50 kr. Gombos 
Ferenc 5 kr. Törőcsik Jószef 10 kr. Török Vcudelné 
30 kr. Oyuricska Péter 10 kr. Mucsi János 10 kr. 
Grecsó Má»yás G kr. Özv. Rác Ferenené 4 kr Pótra 
Fehér Márton 8 kr. Jámbor János 4 kr Szikszai Mi 
hály 30 kr. Molnár J 'zs - f 50 kr. Dósai M. András 
20 kr. Lengyel Mihály 20 kr. Jószai András Németh 
Vendel 4 kr. Judik István 4 kr. Borysslavszky Lf?o 
20 kr. Vigh Mihályné 10 kr. Valkai Mihány 10 kr. 
Kotymáu József 8 kr. Pósa Sándor 10 kr. Sipos Imre 
14 kr. Sajtós István 20 kr. Farsang Jánosné 30 kr. 
Á^ám Istváa 10 kr. Lhák János 5 kr. Marton Imre 
10 kr. Kovalik Jázsef 42 kr. Farsaug József 10 kr. 
Varga Borbála 14 kr. Kórógyi József 40 kr. Kocsi" 
Gábor 10 kr. B irtha Mihályné 2 kr. Szabó Imre 10 
kr. Özv. Dckány Júlia 5 kr. Martok Mátyás 2 kr 
Csávás János 10 kr. Brezvai Viktor 10 kr. Molnár 
Imréné 15 kr. Turi József 40 kr. Pataki Itnre 10 kr. 
Sipos Andrásné Kálmáu Bálint 5 kr Gránic János 3 
kr. Horváth Örzse 2 kr. Balázs Imre 20 kr. Kiss Ist-
ván 4 kr. Csákó Mihály 20 kr. Kanász Julianaa 10 
kr. Szabó János 5 kr. Gáál Imre 5 kr. Lcugyel Mi-
hály 10 kr. Byrkó János 30 kr. Halász Imre 20 ösz 
szeson 9 frt 12 kr. 

— Eérjx ki nejét keresteti. Z. Zsigmond, jelenleg 
nevezetes orvos Bécsben, 1833-ban tanulmányait elvé-
gezvén, Nyitramegyében fekvő Privitzére ment, s ott 
letelepedett. Itt megismerkedett egy csioos nővel, a 
még ez évben nőül vette. Alig néhány napi házasság 
után a fittel asszony összepakolta férje otthon nem 
létekor az összes holmit és megszökött egy — kőmű-
vessel. — Azóta napok multak, sőt hónapok és évti 
zedek, de a megcsalatott férj mit sem hallott nejéről, 
kiről különben annál kevésbé óhajtott hallani, mert 
megszökése után értesült annak erkölcstelen előéleté 
ről. Egy év előtt megismerkedett az azóta 74 éves 
kort elért orvos egy fiatal özvegygyei és ezt most 
nőül akarná venni, de akadályt képez az, hogy nem 
tud ja : é le , hal-e, vagy hol van a szintén msgas koiu 
— 73 éves — nejo, és e célból a lelkészi hivatalokat 
elárasztja kérdéseivel s igér annak a papnak, ki tele-
sége halotti levelét neki megköldi, értékes emlék tár 
gyat. Eddig azonban az eltűnt asszonyt sem az élők, 
sem a halottak közt nem találták. 

— Istent imádni mulatva is lehet. Ezt az elvet 
követik a praktikus amerikaiak, s minthogy különben 
igen vallásosak, mindent elkövetnek, hogy a néppel a 

templombamenetelt megkedveltessék. Egy Marray nevfl 
bosztovi leikési, több kereskedővel és tőkepénzessel 
szövetkezve most egy óriási templomot építtetett, mely-
ben a hivők minden szükségleteiket, óhajaikat és 
vágyaikat kielégíthetik. Reggeltől estig ott folytonosan 
tart a prédikáció, a papok minden órában felváltják 
egymást, az unatkozó hivők pedig a melléktermékben 
kedvük szerint szórakozhatnak. Az egyik teremben a 
legkitűnőbb zenekarok f fváltva a legkülönbözőbb da-
rabokat adják elő, a másik terem lövöldének van be-
rendezve, a harmadik egy haldus tavat tüntet c!ő, hol 
a halászat kedvelői elégíthetik ki passziójukat. I la 
valaki már megunta a szent beszédet, egy negyedik 
termet keres fel, hol a legbájosabb hölgyek kitiáiják 
meg a legjobb italokkal, s ha megéhezik az ember, a 
karzaton a legkitünbb élterem áll rendelkezésére. 

— A leggyorsabb lőfegyvert, melylyel percenkiat 
40 —50 lövést lehet tenni, mint a „II.44 irja Virtz Já-
nos váci órás találta föl. Találmányát már régebben 
bemutatta a hadügyminiszternek, s ettől kapott meg-
bízás folytán most elkészité az első Virtz puskát, mely 
egészen kézi munkával van kiállítva s ezért egy két 
fonttal nehezebb ugyan a most alkalmazásban levő 
f gyvereknél, de ha a fölösleges suly lecsiazoltatik, 
köunyűüég tekintetében is ki fo^ja állni azokkal a 
versenyt, gyorsasága jóformán fölülmuihatlan. Princí-
piuma az óra ütőjétől van elesve. A töltények lánc-
szemekkel vannak egymáshoz csatolva s kezelése a 
lehető legegyszerűbb. A Virtz fegyvert már bemutatta 
feltalálója a magyar hadügyminiszternek. 

— Leányrabló cigínyok. Margitta körül nemrégi-
ben öt szekér czigány táborozott s a papfalvi e rdő ' 
ben elraboltak 3 makkszedéssel foglalkozó leányt. 
Két leány megszökött tőlük, hanem a harmadik, Ros 
tás György papfalvi lakos 12 éves leánya, Ilona, nem 
menekülhetett meg, s miut pesztra vándorolt velük. A 
napokbau egy szekér cigány Sólyom községe határára 
érkezett, vj lük volt a kis leány is, a kit a malomba 
küldött a cigány népség. A gyermek Petegd községét 
kikerülve, Kocsuba k ö z e g é b e érkezett, itt a biróuak 
előadta sorsát. A biró megkereste a bélfenyéri jegyzőt 
Thamkó Jánoa urat, minek folytán az egy szekér la-
milia elfogatott s már a tenkei járásbírósághoz beki-
•értetett. A kis leány azt beszélgeti, hogy a cigány 
karaván Rojt mellett kirabolt és megölt egy embert^ 
iuncn Aradnak menvén egy aradtnegyei faluban fel-
tört egy boltot, azután kerülő uton Sólyom község 
határába, a hol egy öreg vak cigány asszonyt a ka-
raván egyik tagját nyárssal ölték meg, azt állítván 
róla, hogy boszorkány. A kis loánynak as volt mondva, 
hogy viselje gondját a purdéknak, majd hogy ha 
megnő, vesznek neki szép ruhát és eladják. A leány 
Be'feny éreu maradt. 

— Regényes gyilkosság Az orosz fővárosban nagy 
izgalmat keltett Bozobtazof Gergely szabadságolt had-
nagy bünpere, ki Kovaltsikof Kkarkovi orvost meg-
gyilkolta — fiatal feSeségeért. A szép asszony ugyan 
„szalma özvegyeskedett" s a haduagygyal viszonyt foly-
tatott, de a lovagnak, szerelmén kivül férjének va. 
gyonára is fájt a fopa s ezért betegnek színlelve magát, 
az orvost hivatta s azt, uiidőu a rendelvényt irta oly 
erősen sújtotta f jbe, hogy azonnal szörnyet halt. A 
gyilkost elfogták s a vizsgáló biró előtt csakhamar 
mindent bevallott. Kedvesét egészen ártatlannak állitá 
bár a bűntett elkövetésének előestéjén álnév alatt in 
tézett sürgönye terhelő gyanú okot képezett. A tör-
vényszék felmenté a nőt, a haduagyot pedig a szibé-
riai bányákbau teljesítendő tizenegy évi kényszermun-
kára ité te. 

— Szerkesztői üzenet. Antal Sándor 
urnák Nagykörös. Az ígéret szép szó, ha megadják 
igen jó.Tehát karácsonnál tovább nem koll várakoznunk ? 

— C s á k t o r n y á i L. urnák Bpest. A leveleket várjuk. 
— Egy rom. kath egyház tagnak, helyben, liitűnk 

szerint, a uép kupacitáiásra a nyiiváuosság tere, a szel-
lőztetni kivánt ügyben, többet árt mint használ. Más 
eszmét kell a javasolt társulatok alakitála céljából 
felvenni és több fogsnata lesz. Különben meg az a 
nép elem, mely a beküldött cikben meg van róva 
tudatlanságáért, ha ön magában alakit társulatot, ezzej 
nem lesz okosabb, hanem alakítsanak társulatot azok^ 
kik népmivelés szempontjából ennek szükségét felfogni 
képesek éa szellemileg megértek rá, hogy a felvilágo-
sodás íákjáját lobogtassák és ezek vonják körükbe 
azokat, kiket hitök szerint a lelki setétségben látnak 
botorkálni. Aki igaz gyöngyöt akar szedui, annak le 
kell menni a tenger fenekére, s aki a népet tanítani 
akarja, annak el kell menni a nép közzé. Olyan Ugy 
ez, hol a talajt előbb társadalmi uton kell elkészíteni, 
s csak aztán veszi bo a sajtó ekéjét. 

— Kistelek R H. urnák. Levelét vettem, neve. 
zett ügyvéd urakkal beszélni fogok. Egyébb ügyét 
megkísérlem gyorsan elintézni 



— Egy szédelgő és mágnese. Prága egyik elegáns 
szállodájába érkezeit néhány hóval ezelőtt egy ifjú 
p á r : finom előkelő ur a férfi, s elragadóan szép hö'-
gye. Az idegenek névsorába mint S. bajor királyi 
kapitány és neje iratkoztak be. Modoruk, s egész 
maguk vis« iete olyan előkelő volt, hogy rövid időn 
sikerül nekik az arisztokraták társaságába bejutni 
Minden estélybe, társaságba eljártak, s egy alkalom 
inat — revnneheképen — ők it meghívták magukhoz 
az előkelő ifjak nagy csoportját, — s e célra kedve 
ten berendezett kis lakást bérlőit a kapitány. Az es-
té.'yek sűrűbbek lettek, t nemsokára majdnem min 
denaposak. A kapitánynál gazdag, fiatal mágnások, 
főtisztek, előkelő kereskedők találkoztak naponkint 
S. ur neje volt a vonzó mágnes, s a társaság nem 
vette észre, hogy vonzódik ki zsebükből a banknóta. 
eleinte osupa szórakozásból, — mint az szokás — 
játszottuk kicsibe; később néhány gavallér megko 
pasztva ment haza, mások a házi úrtól kértek kölcsön 
a u»'gy szükségben, ki azonban két uzsoráshoz uta-
sította őket, hol szörnyű kamatok mellett kaptak pénzt. 
Néhány tiszt a napokban levelet kap Münchenből, 
melyben tudtukra adják, hogy S. kapitány becsület 
beli dolog miatt volt kénytelen r&rfjáról lemondani, 
s egy gyanús élető Özvegy asszonnyal megszökött. 
Ez figyelmessé tevé S. barátait, s azt is észrevették, 
hogy S. ur szoros összeköttetéuben van a két uzso 
rással, kikkel osztozik a busás kamatokban. Minthogy 
pedig az igy befonottak kerülni akartak minden bot-
rányt, a legjobban megkoppasztot gavallérok és tisz-
tek csoportja ellátogatott egyszer kora hajnalban S. 
úrhoz s ott — előszedve luvagvesszőt, szijkorbácsot, 
derekasan elpáholták a bajor királyi kapitányt. Más-
nap üres volt a kedvrs fészek, — a kapitány és ezép 
mágnese kiröpültek. Ki tudja, hol vendégszerepelnek 
most ? 

— Üzleti érteistés. Az időjárás öt nap óta egész 
téli alakot öltött, nem csak hogy az unalmas ssrtcn 
gert felszárította a fagy, hanem még gyenge vetése 
inket egy kevés hólepel is fedi. ö a b o a üzletünk foly-
vást pang, melyet részint a járhatlan útnak, részint 
pedig az általános üzleti pangásnak tulajdonitható. — 
Buza piros: £.30. 7.60 — Árpa kukorica a multheti 
árakon. Első hízott sertések —• az élet leszámitása és 
4% tóli kihagyása mellett bécsi fontja 17 — 19 kron, 
vétetik, —• mely hogy ily olcsó azt it uagyrészbeu a 
rósz üzleti viszonyoknak, és a járhatlan roáz utaknak 
lehet tulajdonítani. 

- Értesítések,. A kinek 3 - 4 holdnyi s«ö!őföldje 
— fekete talajú — van eladó, aki a nagynyomáson 
el akarna árusítani egy első oszt. szántóföldet j e ont-
keí-zen Szánthl Jánossal. - Az alsó réten 14,20° hold 
vízmentes jómiuőségu föld, - Tőkén 2 fertály I. oszt. 
tanya löid, — a bogarasba 10 hold kitüno talajú 
szőlő löld. — A szarkás utcában egy jó alkotású haz 
és Pap Ferencnek Lapistói földje szabad kézből e l a d ó 

— értekezhetni lehel mindegyikről Szánthó Jánossal. 
Seres Lajos boltjában lévő mindenféle áruk ma délután 
szaöadkézből önkéntes árverésen, el fognak adatni.— 
— Lévai József cipész mester I. t. 485 sz. háza sza 
badkézből eladó. — A felső csürhejárátra egy szá 
madó kanász szükségeltetik, jelentse magát Csákó La 
jos bérlőnél. — Rác Lászlónak a felső réten 13 hold 
iöldje felszántva apró vetemény alá kiadó. — Pás* 
tor Jánosnak kajánon saját termésű jóminőségíí bora 
van akószámra vagy nagyobb mennyiségben is eladó. 
— Veres Ádám nagyhegyi 1 és fél hold szőleje és 
Te éten 1 kazal szalmája van eladó. — Pap Imrének 
háza eladó. — P^cs Jánosnak háza eladó. — Bor-
bély Imre nagyhegyi 1 és fél hold szőleje eladó vagy 
több évekre kiadó. — Szeder János a!s«'réti 7 részlet 
iöldje 3 tagban, és teési 12 hold here földje eladó. — Alóiirt 
tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy kinek eladó, 
vagy vevő szándéka van házra, földre vagy szőlőfek-
vőségekre tetszés szerint te^ye magát érintkezésbe 
alulírottal, a legcsekélyebb dij mellett eszközlöm a 
közvetítést 8 a körülményekhez képest a legpoctosab 
ban, tisztelettel Szánthó János. — Buzi Mihály örökö 
söknek felsőréti egy részlet átterük eladó. — Kupccib 
János háza eladó. Simon Mihály háza eladd, vagy földér 
elcserélendő. — Kerekes István háza eladó. — Kiídús 
Nagy Györgynek a nagyvölgyparti régi temotőbe 2 bog 
lyaszénája van eladó. Varga Benjámin I. t. 30^.számu 
házánál egy bolt helyiség és egy szoba azonnal ha 
szonbérbe kiadó. — Szépe Lajos I. t. 200 *>z. a. háza 
eladó. — l la jduska Albert 1. t. 473 sz. ai, lakos, az 
újvárosi pusztára jószágot vállal teleltetésre. — Czuci 
Mátyás örök. házuk eladó, — Sarkadi N. Istvánnak 
nagytőkéi et_'y sersió földje kedvező feltételek mellett 
eladó. — Erdöháti N. János örököseinek l>élyva.M tö 
rek árpa és buzaszalmájuk van eltdó. — Özv. Öröm 
Józsefné háza e l a d ó . — Stammer Sándor alispán ur-
nrtk a szegvári usztatónál 7 öl repce szalmáj i eladó, 
értekezhetni a házánál. Tőkén 2 fertály első osztályú szán-
tóföld felső réten 12 hold legjobb minőségű szántó 
föld tanya épülettel szentlászlón 50MO° öles szántótöld 
tanya épülettel szabad kézből eladó, értekezhetni 
Szánthó Jánossal. — Borbély Jánosnak tuUkurcán a 
Sonenfeld gőzmelma mellett 14 hold földjo dinnye alá 
felszitilva holdszámra vagy kvadrát ölenként kiadó 
— Özv- Kutat Mihálynénak 25 akó bora és tűzrevaló 
venyigéje van eladó. — A ref. egyház kurcaajji kert-
jébe többféle nemesitett gyümölcsfák vannak eladók, 
a vevők a gondnoki hivatalmái jelentkezzenek. — 
Mikec Ferenc és Farkas Jusztinának Fábiánban, 25 
hold földjük eladó. — Pápai Lajos I. t. 769 sz. a. 

háza eladó, értekezhetni i . t. 739 sz. a. — Kovács 
Sándor mészárszékében bőrös pecsenyét kolbászt és 
szalonnát 24 krért mindenkor kapható. — Kalpagos 
Sz*bó Ferenc II. t. 13. szám a. háza oladó, alsóréten 
a 6 ik düllőbcn sulymostó parton lábon nádja és 500 
kéve tiszta cyékénye van eladó. — Bazsó István nagy-
hegyi l hold szőleje eladó. Molnár Franciskának háza 
és hékédi szőbje eladó. — Juhász Jánosnak 200hold 
fele szántó fele kaszáló földjo eladó. — Öreg Sarkadi 
Nagy Istvánnak nagytőkéi egy sessió földje kedvező 
feltételek mellett eladó. Halász Szribó Jánosnak a vásár 
szélben 648 sz. a. igen jó lugas szőlő vesszei 
vannak eL dók. Lukács Pálnak a vásárszélbea levő 
1. t. 599 sz. a. háza eladó. 

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

** Megújított nagy győzedelem a „Singer 
Manufg. Co.u-nak mely az általunk gyártott kitűnő t 
fölűlmulhatlan varrógépeikért sok más kitüntetések 
mellett, már Bécsben 8 Philadelphiában a legmagosbb 
dijjal jutalmaztatott, újólag a Párisi világtárlaton az 
a r a n y é r m e t nyerte. A „Singer Manufacturing Co,a 

a világ legrégibb, legnagyobb s leghiresbb varrógép-
gyára, melynek működése 1850-ben keltezett; ezen 
gyár legelőször hozta a bajócska-szerkezetű varrógé-
peket forgalomba — azon szerkezetet, mely minden 
irányban mint legcélszerűbb elismertetett s immár a 
legtöbb varrógép gyárak által utánoztatik. Amaz idő 
óta a „Singer Co.u nem mulasztotta el, folyvást uj 
cél- s korszerű javításokat gépeiken alkalmaztatni, 
mely törekvést azon rendkívüli eredmény koronázta, 
bogy ma — eladásai után Ítélve — gépeik a Ieg s 
legkedveltebbek, — évenkint több mint egy negyed 
millió gép lesz eladva. Ezen példátlan sikert a „Sin-
ger Mfg. Co.u mindenek előtt készítményeik fölülmul-
hatlanságának, de nem kevésbbé a jutányos áraknak 
s végkép azon fizetési könynyebbitéseknek köszönheti, 
melynek folytán minden személy tzen, a családban 
mint műhelyben nélkülözhetleu s e g é d m u n k á s t ma-
gának megszerezheti. Hogy a nagyérdemű közönség 
kényelmesebben juthat egy eredeti amerikai „Singerg 

varrógép birtokába, a „The Singer Manufacturing Co.* 
Budapesten, Debrecenben, Temesváron és Szegeden 
saját üzlet-helyiséget nyitott; Szentes és környékének 
a raktár Felsenburg B. órás urnái létezik. Minden 
valódi amerikai „Singer" varrógép, mely más váro-
sokban kereskedők által ajánlatba boaatik egy „G . 
Neidlingeru aláírásommal ellátott i g a z o l v á n y n y a l 
bir, ellenkezőleg az illető gép csakis az eredetinek 
utánzása. 

II 1 R D E T E S E K. 

A s z e n t e s i K O V Á C S I F J Ú S Á G 
folyó 187S. évi december 26 án, 

a helybeli zexi*-liar közreműködése mellett 
a C S I Z M A D I A I P A E T Á H B U L A T n a g y t e r m é b e n 

f i n a i l @ A I . I i T 
rendez, melyre 

n. é. közönséget tisztelettel meghívja 
a kováot ifjúság. 

Belépti-dij személyenként férfi 1 frt., - nő 60 kr. 
Kezdete 7 órakor. 

Steiner Adolf 
István főherceg szállodája 

Budapesten 
ffltp* uj alakított szobái 7 0 kr-tól 2 ft. 

6 0 krig. I g m 
Küldöttségeknél tetemes árleengedés. Hónapos 

szobák megegyezés szerint. 

H i r d e t é s . 
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 

közönséget, hogy a h a j f é s ü l é o t alapos oktatás 
mellett elsajátítottam, képességemről bizonyít-
ványom is van. Kegyes pártfogásukba magamat 
ajánlva, maradtam kész szolgájuk 

Sientes, 1878. dee. 13-án. 
Kirechner Jolán, 

lakik I. t. 256. sz. a. 

(mm $ 
t ; 
t i 

önkéntes birói árverés. 

a i 
i 

n § 

Alólirottnak K is Szénás és szarvasi határok közt fekvő 2700 holdas 
Cs&b&OBŰd-Szőrhalmi nemesi birtoka 74 parcellára fölosztva (a legkissebb 
parcella 24, a legnagyobb 110 hold) — önkéntes birói árverésen el fog adatni. 

Bánatpénz mindenik parcellára a becsár 10°/0-ja; — a vételár 4 rész-
letben egy év alatt lesz kifizetendő. 

A megvett birtok hivatalból fog tehermentesen a vevő nevére átíratni. 
A kijelölt parcellák a helyszínén megtekinthetők, ugyauott a majorban 

mindenre nézve értesülés, fölvilágositás nyerhető. 
Az árverés f. december hó 28-ik és következő napjain a helyszínén 

fog megtartatni. 
Kelt Szentesen, 1878. december 6. 

Csukás Benjámin. 

% i i 

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

Ereűeti Singer varrógépek 
áriclemelés nélküli eladás 

10—15 frt előleg s hetenkinti 1 frt 50 kr. részletfizetés, 
irásilag 5 évi jótállás mellett. 

A varrógépekhez magyar használati utasítás is kapható. 
Egyszersmind ajánlom a t. helybeli és vidéki közön-

ségnek karácsonyi ajándékul mindenféle ingó- és zsebórákat 
jótállás és részletfizetés mellett. 

Felsenburg Benedek, 
órás, Szentesen. 
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