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ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egésr évre . 
Félévre . • 
Negyed évre . 

4 t r t . 
2 fr t . 
1 f r t . 

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

E laD «*#dlMni illető 
kftslem^nyeft * «ierfce*et5-
aéghea, a pénekflldemények 

pedig a kiadó-hivatalhoi 
küldendők. 

Rrl 

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

HIRDETÉSI -ÍRAK: 
3 hasábos petit9orért egy-
szeri hirdetésnél 18 kr., 2 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. számíttatik. 

N Y I L T T É R 
minden egyes sora 15 kr. 

BELYEGDIJ 
minden beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek uem 
fogadtatnak el. 

járulékot, csak az esetben kellene befizetni, ha 
a tűzvész által okozott kár akkora összegre 
rúgna, mekkorát mi itt évenként egyre-másra 
felvettünk. És ezt is annyi részletben kellene 
fizetni, ahányszor tííz eset adná elő magát és 
oly arányokban, amint ezt az esetenkénti kár-

maszkodó ipari ismeretek éa gyakorlatok terjeaztésére-
Az ipar emelésének éa kifejlesztésének, mai időben 
egyik leghathatósabb emeltyűje az iparszakoktatás. 
Ennek e|nmozditá*ára állíttatott fel e í. év őszén Bu-
dapesten egy közép ipartanoda, melyben az elméleti 
éa gyakorlati iparoktatás oly módon vezettetik, hogy 
az ott tanalt ifjú onnan kiléptével alkalmas műveze-
tővé váljék, hivatásához képest az ipar egyik vagy 
másik ágában. Ezen közép ipartanodának három fő 
szakcsoportja van, melyek egyikében építészet, m.isi-
kaban gépészet, harmadikában vegy, illetőleg gyármű-
iparral foglalkozó művezetők taníttatnak, ugy azonban, 
hogy mindenik szakcsoport tanulói az általános tud-
nivalókra együtt oktat tatnak. Az intézeti tanfolyam 3 
évre szabatott meg. Ámbár az intézet szerencsés elő-
jelek köat nyílt meg, s a kezdet újdonságához képest 
elegendő tanítványnak örvend: mindazáltal a nagy 
feladathoz mérve, itt az ország minden vidékéről jövő 
éa sokkal számosabb növendéknek kell csoportosulni, 

Ne vigyük ki városunkból a pénzt 
a biztosításokért. 

(Két cikk) 

/ 11 
y Minden házbirtokosnak érdeke, hogy háza 

•5, mellék épületei a tűzvész ellen biztosittas- talanitás igényelné. 
sanak. — S hogy mégis a ház tulajdonosok- S ez a esetenkénti fizetési hányad oly pa-
nak alig 5%-a biztosítja magát, tehát aránylag rányi hányadokra oszlanék, hogy p. u. 1300 
oly felette kevés, ez onnan ered főként, hogy frt. kárnak kifizetésénél, esnék 100 frt. bizto-
a nép ezen biztosítási eszmével nincsen még sitási összeg után 5 kr. Aki tehát 1000 frtig 
egészen megbarátkozva, s ez a megbarátkozás biztosítaná épületeit, az egyes 500 frtos káru 
nehezen megy részben a biztosítási százalék tűz eset után csak 19 krt. fizetne. 
nagysága ét* amiatt, hogy az egyes társulatok j Kétséget sem szenved, hogy a fizetési há- m i l l t IDO(Jt történt, hogy ez intézet az ország ezttk igen sok tíízkárosult kárának legtöbb esetben nyad a tűzesetek szaporodásának, s az ott föl- j aégeinek megfelelőleg hathasson. Ugyanazért felhívom 
felét Bem fizették ki. - Ugyanez áll a jég merülő károk nagyságához aránylag növekszik j ^ j j ^ ^ ^ j f f i k t f ö l ^ ^ r t i 
elleni biztosításra. j vagy fogy, s amennyiben 10,000 írtnál több j értesítse a hatósága alá tartozó szüléket és gyámokat, 

Módját kell tehát ejteni, hogy bárki igen lenne az évi tűzkár, annyiban emelkednék az itt • hivja fel, ^ az ipar valamely 
J j > gj Ö j | ágára hivatást, hajlamot éreznek magokban, éa kik 

csekély díjfizetés mellett biztosithassa épületeit kitüntetett százalék, s mivel az utóubi evek j VHpy a középtanodák, vagy a polgári iskolák négy 
és termését és pedig ugy, hogy kára kártala- tűz esetei által előidézett kár évenként eddig alsóbb osztályát jó sikerrel végezték, vagy magán uton 

i i . r f\r\f\ r „ i 1 i i A i. ft szükséges előismereteket megszerezték a közép ipar niíásáról mégis biztosítva legyen. | csak 4—5000 frt. körül variál az sem lehetet- ,otwwuKJ 
Ennek módja az, hogy a tűzkár elleni len, hogy az itt kitüntetett csekélységnek is 

csak felét kellene fizetni. 
A biztosítási összes: beszedendő volna a 

halotti társulatoknál gyakorlatban levő eljá-
rási módszerint rendesen az esetenként fölmerülő 
tűzkár arányához képest. 

Ugyanily eljárás volna követendő váro-

biztositás iránt városunk minden ház és kül-
épület tulajdonosa, a jégkár ellen minden föld-
birtokosa egy társulattá szövetkezzék. 

Nézzük, hogy ha a városunkban levő ház 
és tanyai épületek biztosítása céljából ily nagy-
szerű egyesülés jönne létre, egy egy ház bir-
tokosra évenként mennyi biztosítási összeg sunk lakossága által a jégkár elleni biztosi-
esnék 

Van Szentesen jelenleg 3149 városi ház, 
a melléképületeket nem számítva és van min-
tegy 2099 tanyai laképület, itt sem számítva 

tanodába küldjék be, hogy ott tanult és ügyes iparo-
sokká miveljék magukat, nevezetesen: vagy építészekké, 
vagy gépészekké, vagy vegy, illetőleg gyárműiparosokkii. 
E célt még biztosabban és sikeresebben lehetne elérni, 
ha egyfelől a köztörvényhatóságok közköltségen kül-
denének ide a neveltetnének erre alkalmas ifjakat, 
még pedig az ipar mind három ágában, másfelől az 
egyházi főhatóságok a magok hatáskörében erro szin-
tén hatályosan közreműködnének. Hazánkban alig 
tehetünk a mai időben hasznosabb szolgálatot, a pol-
gárainknak a megé lhe tése alig mutathatunk biztosabb 
utat éa módot, mintha ifjuságunk egy nevezetesebb 
részét az ipari pályára utaljuk a ez irányban őket el-
méletileg és gyakorlatilag kiműveljük. — Idején ia 
van, hogy hazánk fiai is belássák, hogy ipar és ke-
reskedelmi pálya ép oly tisztességes és hasznos, mint 

tásnál 
S városunk lakosságának ily nagyszerű 

szövetkezése mellett kivihető volna, hogy a' 
városunkban fölmerülő tűz és jégkár biztosit- j ?z '?d.08 P>°^^iók, melyek vagyon sta-

( . , ; lentum nélköli i t jakra nezve ép oly háládatlanok, mint 
a melléképületeket Van tehát összesen —- a tatnék s a városi lakosságnak aránylag oly ftz azokban való tultömöttség a társadalomra nézve 
melléképületek számítása nélkül — 5248 ház. j csekély terheltetése, mellett melyet ön óvol- '^os éa veazélyea. Ugyanazért az ügyet nagy fontosá-

1 . • t , . , . . ' i i ur / gánál fogva a tek. köztorvényhatóság kiváló ngvel-
Vehet ük egyre-másra minden ház tűz altaljáért mindenki szívesen viselne el. Ma az én m é b o é3 l D U n k á a gondjába ajánlom. Budapesten, 1879. 
veszélyeztetett részét 500 frt. biztosítási össze- adataim szerint az évi összeg, mit városunk december hó 27 én Ticfort s. k. 
gig. itt a főépület mellett az összes mellék- lakossága tűzkár elleni biztosításba fizet, ha-

ladja a 3000 frtot és évenként alig megy 
1000 frtra, mit tűzkár biztosításba a károsul-
tak visszakapnak S 3000 frt. évi biztosítási 

épületeket is értjük. 
Ha elfogadjuk ezt a fölvételt, ugy kellene 

városunkban 2.640000 frtig biztosítani. Éven-

Világ folyása. 
Szerkesztő barátom! 

Ön ugy találja, hogy kár nekem újság-egyre-másra 1 5 - 2 0 tűz eset ada elő magát összeg mellett, a közel múltban voltak egyes a
K { 6 n a p o n W n t 

nálunk, egyre másra esetenként 500 írtnál többre evek, amikor az egész évi tűzkár nem ment e l ó - f o r ( l u l ó v á r 0 8 Í közgyűlési referálásra korlá-
nem lehet venni a kárt; igy a városunkban 
előforduló tűz esetek által előidézett kár éven-
ként 7500—10000 frt. közt varial. 

Föltéve tehát, hogy egy évben 20 tűz 
eset adná elő magát és kí kellene fizetni 10000 
frt. biztosítási kárt, esnék minden 100 frt. biz-
tosítási összegig egy egy ház vagy tanyaépü-

3000 írtra, s mikor mind oly házak égtek t o z n i okosan teszem, ha mint már egy idő-
meg melyek biztosítva nem voltak. — Ha az ben tettem — hetenként végig ladikázom a 
általam megpendített eszme valósulna, ugy világ folyását és össze böngézem a heti világ 
mindannyiónk háza biztosítva lenne, ez volna eseményeket t. olvasói számára. ^ ^ ^ 
a fohászon, a másik az, hogy e biztonság csak . zivesen. nagjon szívesen teszem, r 

. ' . , . v _ ® igaza van önnek, hogy a magyar társadalmi 
fillérnyi áldozatba kerülne és a harmadik az, p o l i t i k a i é l e t k ö z ö t t n e h é z megtalálni a 
hogy a ma évenként városunkból kivándorló j biztos válaszfalat, melyen tul lépve a társa-

let tulajdonosra 38 kr. Ha pedig csak 15 tűz j biztosítási összeg, megmaradna városunkban, sjdalmi lap világfolyásozója nyakába, a cautió 
eset adná elő magát és 7500 frtig terjedő tűz'ha csekély kárunk lenne, ennek tűzkár bizto- hiányában, könnyen sajtópert abasztanak. Hi-
kárt kellene fizetni, esnék minden 100 frt. után sitási hasznát magunk tennénk el s nem kttl- szen majd vigyázom — Egyébiránt egy sajtó-
28V kr földi társulatok. Ajánlom tehát valósitás vé- J** n e m ár.fc.a l a P n a k ' e s a k a praenumeránso-t ó / t 0 JLI. j k a t gZaporitja. Ma az a divat, hogy ha egy gett ez eszmét városunk befolyású polgárainak ] a p e l 8 f i a e t ö i t a k a r j a 8zaporitani, hát tárgyiía-

figyelmébe. K A. gosság helyett, személyeskedik, heccel, panasz-
kodik a becsületesség kihalása fölött semmit 

E szerint tehát, egy oly ember, ki épüle-
teit tűzkár ellen 50U frtig biztosítaná, kellene 
fizetni évenként tűz esetek mérvéhez képest 
1 frt 40 kr.-tól 1 frt. 90 krig. 

S mivel városunkban 1000-et is haladja 
az oly házaknak száma, hol csak 100 vagy 
200 frtig terjedhetne a biztosítás, itt a háztu-
lajdonos 28-krtól 80 krig terjedhető évi összeg 
fizetéssel, biztosítva lenne. — Ily elenyésző 
csekélységet a legszegényebb ember is szíve-
sen hozhatna — és hozn. meg áldozatul a biz-
tonság által nyújtott nyugalom fejében. 

igen természetes, hogy az itt 100 frt. biz-
tosítási összeg után kitüntetett kártalanítási 

Szülők figyelmébe 
ajánljuk ezen alább következő miniszteri rendeletet: 

Elismert tény, hogy csak azon ország számíthat 

tevéssel vádol a a munkást, tolvajnak kiáltja 
becsületest, bűnbakot keres, botrányt csinál, 
pellengérez, szól, szapul, ostoroz, szem behunyva 
rug, kapál, fenyeget, s a jámbor halandó remeg, 

szerencsés közgazdasági állapotokra mely a közgazda- ! g ] 1 0 ~ y a g o r n e t e r ü l j ö n z sebébe n y u l és 
ság főtényezőjét: a mezei gazdaságot, ipart éa ke e ] ^ Z e t 

Igen, tisztelt szerkesztő barátom, és érde-reskedelmet egyaránt fejleszti. Hazánk népessége ed 
digelé főleg a mezei gazdasággal foglalkozott, mely 
egyoldalú foglalatosságból mindenféle társadalmi, köz-
gazdasági, valamint financiális hátrányok következtek. 
Ha tehát megakar juk alapítani hazánk jóllétét, bizto 
sitani jövőjét, feltétlenül szükséges, hogy kellő gondot 
fordítsunk mezei gazdálkodásunk helyes irányban fej 
lesztéaa mellett, az ipar és kereskedés miveléaére éa 
kifejlesztésére, de mindenek telett a tudományra tá-

mes olvasóim, ez igy van. 
A nyáron Pesten jártam és egyik kopot-

tabb kabátu, — újságírással foglalkozó — is-
merősömmel találkoztam. — Kérdezem tőle, 
hogy miként honorálják a szerkesztők mun-
kásságát ? 



— Sehogy felelt emberem panaszszal. 
— Lehetetlen, hiszen ön újságírás után él. 
— Nvomorgok csak. — A szerkesztők, 

mikor munkát viszünk nekik, tárt karokkal, s 
mikor honoratióról vau szó, ökölre szorított 
kezekkel fogad ák az embert. — Ez azonban 
még csak mehet; de e héten magához hivat! 
egy szerkesztő és azt mondja: uram! szerződne-e 
ön lapomhoz állandó munkatársul? 

— Tisztességes honorátió mellett szívesen, c 
mondám neki 

— Adok havonként 200 frtot, de megkö-
vetelem öntől, hogy ugy írjon, hogy ha egy 
hó lefolyása alatt három négy sajtópert nem 
indítanak lapom ellen, ugy csak 50 frtot fog 
megkapni a 200-ból. 

— De hiszen uram ez a föltétel annyit 
jelent, hogy én örökösen pellengérezzek és végre 
becsukassam megam lapja miatt. 

— Ja, a 200 frt havi tiszteletdi at csak 
igy hozza be lapom; mert a közönségnek ma 
hecc, gyalázkodás, pellengérezés tetszik. (Kevés 
ideig igen. de hamar megcsömörlik tőle. Szerk.) 

Természetes, hogy bevágtam ezen emberre 
az ajtót, mondá emberem és azzal tovább 
ment. 

Másnap egy barátom a törvényszék vizs-
gáló termébe vezetett el; itt egy revolver-
szerkesztő állt a bírók előtt. — Ez az ur, mint 
újságíró azzal kereste kenyerét, (mert előfize-
tője annyi sem volt, mennyi lapja nyomatási 
költségének fedezésére szükséges) hogy beáll i-
tott egy nap az egyik, másik nap a másik ke-
reskedőhöz, s azt mondá: uram! adjon őn nekem 
f>o frtot 

— Hát miért adnék, mikor nem tartozom 
az urnák. 

— Mert ha nem ad ön: kiírom újságom-
ban, hogy ön hitvány portékákat árul és figyel-
meztetem a közönséget, hogy ne vegyen öntől 
semmit 

A kereskedő, egyik és másik is, féltvén 
keresetét, fizetett a revolver-zsurnalisztának, 
csakhogy a pellengérezéstől szabaduljon 

No és a botrányok újságírójának egyebek 
között még az a szerencsé e, hogy miután ő 
a becsület, a jog, igazság, közillem, és közer-
kölcsiség nevében beszél és fájdalmát kiáltja 
afelett, hogy ő pellengérezni kénytelen, hát 
könnyen csinál magának közvéleményt. 

Rosszul kellene ismernem a világot, ha 
nem tudnám, hogy ez igy van és aligha is-
merném kellőleg szerkesztő barátomat, ha nem 
tudnám, hogy ennyit ezúttal teljesen elégnek 
talál (ha soknak nem. Szerk.) a sajtószédelgés 
elméletéből. 

Hát menjünk most már tovább, szedjük 
ráncra az elmúlt hét világ eseményeit. 

Az elmúlt hét történelmi eseményt képez 
hazánkra nézve, amennyiben Rudolf trónörökös 
f. hó 8-án váltott jegyet Stefania belga király-
kisasszonynyal. 

Ez azután olyan liymen hir, mely nem-
csak a szomszéd szegvári ismerősöket, hanem 
a föld miuden népét éi dekli. 

Tudja barátom uram! a trónörökös e vá-
lasztásában az az örvendetes ránk magyarokra, 
hogy ez a Stefanía király kisasszony unokája 
H magyar nemzet előtt örök emlékre szert tett 
József nádornak, ki a magyarokhoz szító nemes 
érzelméről volt ismeretes. 

Azt mondják, hogy a belga királyi udvar 
rokonszenvez a magyarokkal, s leendő király-
nénk ily érzelemmel nevelkedett. 

Egyébiránt azt mondom én, hogy akárki j 
lenne is királynénk, rokonszenvezne az velünk, • 
szeretne bennünket, csak ide jönne közénk 
lakni és megismerne bennünket. 

Sándor cárnak is meg volt a jubilaeuma. 
A nihilisták még nem röpítették a levegőbe. 
Tudom, hogy sajnálják. A jubilaeumi ünnep 
emlékét a nihilisták megkísértették vérkereszt-
ség alá venni. Egy nihilista rálőtt a pétervári 
teljhatalmú hadparancsnok Lorisz Melikoffra. 
A merénylet azonban nem sikerült. A merénylőt 
azonnal elfogták és 3 nap múlva kivégezték. 

Valóságos rémuralom alatt van ma Muszka-
ország. A cár és környezete remeg a nihilistáktól 
és a nihilisták minden pillanatban várhatják, 
hogy rajtok tör a rendőrség. 

No de nálunk az országgyűlésen is meg volt 
ám a nagy harc. 14 napi vita után letárgyalta-
tott a f. évi költségvetés. A ház többsége 48 sza-
vazattöbbséggel megszavazta a kormánynak a 
2 7 V2 millió deficittel spékelt költségvetést. 

Igen érdekes eseményét képezte az elmúlt 
hétnek azon körülmény is, hogy Oroszország 
megkereste Franciaországot aziránt, hogy egy 
oda menekült Mayer Ilartmann nevű merénylőt 
Oroszországnak adjon ki. 

Az egész világ szeme nézett Franciaországra, 
hogy illír fog tenni. Franciaország megtagadta a 
politikai menekült kiadatását. — Hasonlóan járt 
el Törökország, midőn a világosi gyásznapok 
után oda menekült magyarok kiadatását meg-
tagadta. FgijiL 

Helyi és vegyes hirek. 
— Szeged elpusztulásának évfordulóján 

márc. 12 én í>zeged gyász ünnepet ült. Ez alkalomból 
az ország több városából részvét táviratokat küldtek 
Szegedre. Városunk polgármestere Szentes város kö 
zönsége nevében a következő táviratot kü idé : „Engedje 
a mindenható, hogy minden hazafi által szeretett vá 
rosukat, a ma egy éve ért veszedelem többé soha se 
sujtsa, s rövid idő múlva legyen Szeged ismét polgá 
jrainak és az egész nemzetnek büszkesége. 

— Kitüntetés A székesfehérvári kiállításon részt 
vett szentesi kiállítók részére tegnap érkeztek meg a 
kitüntetési érmek és disz oklevelek. Kirlettek tüntetvo 
Varga B^niámin suszter kitűnő munkájáér t ezüst érem-
mel és disz oklevéllel Kutas Imre búzájáért , Id. Csurai 
Ferenc, ifj. Csurai Ferenc versenyképes kalapokért , 
Kanász Nagy Lajos versenyképes*csizmáért , J a k ó Mi-
hály nőszabó versenyképes női ruha [;készitményéért 
bronz éremmel és disz oklevelekkel. Ezen kitüntetési 
jelvények ma délelőtt 10 órakor a városi tanácsterem-
ben lesznek a tanács előtt Balogh ^ n o s polgármester 
által a nevezetteknek ünnepélyesen kiosztva. Isten él-
tesse e derék szentesi polgárokat. 

A V í z á l l á s márc. 13 án délben 17 láb 2 hü-
velyk volt. Naponta a viz 4 — 6 hüvelyket árad. 

— Az adózó polgárok figyelmébe A^IIL 
és IV. osztályú kereseti val^mii.t a tőke kamat adó kirovási 
munkálatok a mai naptól kezdve f. hó 22 ig, tehát 8 napon 
át közszemlére vannak kitéve Babós Bálint adóügyi ta 
nácsuok ur hivatalában, hogy azokat kiki megtekinthesse 
és ha netalán igazságtalanul volna ad iva l ^terhelve, 
fölszólamlasát 8 nap alatt megtehesse. — Ez az adó-
kirovás csak az iparosokat, kereskedőket , ,ügyvédeket , 
orvosokat s általában a honorátorokat érdekli . 

— A m e g y e s z é k h á z tervéül benyújtott pálya-
művek f. hó 1(5 an leszuek budapest i^szakértők oközbe-
jöttével megbírálva. 

— H e l y r e i g a z í t á s A vadászok által rendezett 
bál jövedelmeitek novalett fordítására vonatkozólag la-
punk mult számabau hozott közleményből osztásnál 
egy sor kimaradt, s e miatt a közleméuy tévesen igy 
al l : „a hekbe l i helv. hitv. elemi iskolák szegény sor6ii 
gyermekei javára 25 frt.u — Helyesen a közlemény 
igy v a n : „a helv. hitvallású elemi iskolák szegény 
sorsa növendékeinek 30 frt, a rom, katholikus iskolák 
növendékeinek 25 frt .u 

— Schwab és Bagi urak föllebbezést adtak 
be a körgat épiiéai ügyben hozott, olvasóink által mAr 
ismert közgyűlési határozat ellen. Jobb lett volna ha 
a körgát építési költségbe fizetik, mit ezen érvényte-
len felebbezésért az ügyvédnek fizettek. 

— A Szertee-vidoki takarókpénztárnál 
Sonnenfeld Gyula urnák körünkből Pestre leendő tá-
vozása folytán megüresedett könyvelői állásra, eddig 
mint értetUltünk Széli Imre városi közpénzUrnok és 
Nagy Lajos urak fognak pályázni. Széli Imre ur meg-
választását bizonyosnak mondják. 

— A szentesi ref. papválasztási ügy. t is 
tárgyaló, t. hó 16 án Hód Mező Vásárhelyen tar tandó 
békés bánáti egyházmegyei gyűlésre a szentesi ref. 
egyháztanács részéről Bartha János és tiszt. Csák 
Máté adminisztrátor lelkész ur vannak ki küldve. — 
Eien gyüiésro azonban, a papválasztás iránti érde-
keltség az egyházközségi tagok közül is többeket fog 
elvinni. 

— Az ifjúsági iparoskör alakitása céljából 
a Kurcán luii iskolai helyiségben mult vasárnap dél-
után tartott értekezleten számosan vettek részt. — Aa 
értekezletet Balázsovich Norbert tanár ur által az ipar 
szabadságot ismertető érdekes fölolvasása előzte meg. 
— Az értekezlet Balázsovich Norbert elnöklete alatt 
egy küldöttséget bízott meg a tervezett ifjúsági iparos 
kör alapszabályainak elkészitése végett. Örülünk e 

| választásuak, mert bár Szentesen közel 300 iparos 
segéd van, s igy van kikből alakulni az egyletnek, 
mégis csak Balázsovich ur fáradhatlan odaadása biz-
tat bennünket , hogy az egyletből lesz valami. 

— A tavaszi vizsgák sorrendje a helybeli 
ref. elemi iskolaban. Marc. 14. d. u. Kovács L a j o s 

TÁRCA. 

£ GY LEÁNYKÁHOZ. 
Gondolkoztál e már kedves lány fölötte, 
Miért vagy teremtve, s tudod e, mi vagy te? 

Nemde azt gondol tad: zengő kis madár vagy, 
Hogy a természetnek daloddal kedvet a d j ? 

Gondoltad, hogy virág, nyíló rózsabimbó, 
Tündéri szépségben bájosan mosolygó. 

Gondol tad: angyal vagy, mennyből szállott angyal, 
Ki betölti keblünk reménynyel, vigaszszal. 

Mikor zöld lomb árnyán, szellősuttogásnál 
Magadban édesen el-elábrándoztál, 

Nem villant meg olykor e kérdés agyadban? 
Nem pillantál akkor kis szivedbe j o b b a n ? 

Ah, de hisz' miért is gondalkoznál r a j t a? ! 
Eu szivembe van az, nem tiedbe irva. 

Ebbe piilanték be s föltaláltam benne, 
Mi vagy te, kedves lény, s miért vagy teremtve. 

Igen, szép leányka, dalos kis madár vagy, 
Hogy az én szivembe hangoddal kedvet a d j ! 

Igen, kedves leányka, rózsabimbó vagy te, 
Abrándkoszorúim legfőbb ékessége. 

Igenis angyal vagy, mennyből szállott angyal, 
Ki betölti keblem reménynyel, vigaszszal I 

KItem lobogóján alakod van festve, 
S éo fellelkesülök e zászlót követve. 

Bátran rohanok he a harc viharába, 
A melylyel a balsors utamat elállja. 

S majd ha karom mindent győztesen elvégez, 
Hálát adni térek keblem szeutélyéhez. 

Te vagy befoglalva keblem szentélyébe, 
Mint egy Madonnának égi oltárképe. 

S mikor rám mosolyog üdvözítő arcod, 
Elfeledek minden bajt , küzdelmet, harcot ; 

Hozzád imádkozom buzgó szent érzettel, 
Hittel és remény nyel s égő szeretettel! 

Négyesy László. 

A cigány vajda leánya. 
— E L B E S Z É L É S . — 

Irta: S. F. 
Pálossy és Boriska jegyben já ró ideje nem tar-

tott soká. 
A kézfogó megtörtént, és ezt nyomban követte a 

háromszori hirdetés. 
A rövid jegyben járási idő alatt Pálossy minden 

nap kétszer is meglátogatta jegyesét, kit minél több 
ször látott, aunál szebbnek, kedvesebbnek talált s kit 
mondhatni imádásig szeretett. 

Pálossy nem volt már fiatal ember, 45 éven tul 
járt, családja szomorú sorsa és a hosszú börtöni élet 
mélyen hatottak kedélyére. Mig az a gondolat nem tá-
madt lelkében, hogy Boriskát nőül veszi, s mig az el-
jegyzés meg nem történt, Pálossy arcán mosolyt nem 
látott senki, kerülte az embereket, háza csendes, idegen 
volt mindenki előtt, nem járt hozzá seoki, s ő egész 
napon át hátra font karokkal sétált fői s alá szobájá-
ban, anélkül, hogy valamit dolgozott, olvasott vagy 
bármivel szórakozott volna. — A sok szenvedés élet-
uuttá tette. Csak a követválasztás mozgalmai alatt 
kezdett a Pálossy kastélyban élénkülni az élet. Hir-
hordók já r tak oda, kik elbeszélték a korteeélct napi 
eseményeit. 

A választók lázas érdekeltsége, tevékenysége pil-
lanatokra megsiabaditá a közönytől Pálossy lelkét; de 
ez csak addig tartott, mig előtte a kortes mozgalmakról 
beszéltek, s aztán visszaesett szenvtelenségébe. 

Pálossy lelke azonban megujult Boriska édes, 
csengő hangja hal la tára; ifjúkori erejének teljében 
érezte magát, midőn a kedves lyányka szép arcát a 
szerelemtől gyújtott rózsapir önté el, s üdvösséget su-
gárzó, kék szemeinek meunytiszta egére, jövő boldog-
ságának tündér képét festé a szerelemtől föllángolt 
képzelet. Boldog volt, s szerelme oly mély és erős, 
mintha most szeretett volna először. — Boriska szintén 
hévvel Bzerette őt és elmondá neki, hogy Gerendayhoz 
azért nem ment nőül, mert megálmodta, hogy Pálossy 
elveszi, s ő Pálossyt az első látás pillanatától szereti. — 
Ez vitte rá, hogy követválasztásra Pálossy pár t jának 
zászlót csináljon, s hogy betegágyánál hetekig virrasszon. 

Pálossy szerelmét e felfedezés csak fokozta. 
A háromszor lett hirdetés után következő első 

szerdára lett kitűzve az esküvő napja . 
Pálossy ugy akarta, hogy a háznál esküdjenek, 

Boriska nem egyezett bele, kijelenté, hogy ő az Ur 
oltára előtt akar esküdni, Pálossy azt mondta, hogy 
ne legyen semmi lakodalom, Boriska ridegnek tartotta 
az esküvőt lakodalom nélkül. — Es esküdtek a tem-
plomban és tartottak nagy lakodalmat, melybe Pálossy 
is meghitta közel és távoli rokonait és régi ismerőseit. 

Pálossy rokonai tüntetőleg elmaradtak az eskü-
vőről, egyetlen bará t ja jöt t el az általa meghitt vendé-
gek közül. — Ez a barát ja honvédtársa volt a sza-
badságharc alatt és együtt ült vele rabságot . 

Pálossy igen jól értette, hogy mit jelent rokonai-
nak elmaradása. — Keblére Bzoritotta Boriskáját és 
kinevette a családi címertől pukkadó gőgöt Akik 
pedig Boriska szerencséjét irigyelték, kárörömmel be-
szélték a fényes rokonok elmaradását . 

A falu jegyzője meg, mig az esküvőről haza nem 
jöttek, mindig azt hirdette, hogy majd csak akkor 
hiszi, hogy legyen ebből az esküvőből valami, ha a 
pap rámondta az áment. 



tanítóé. 15. d. e. Vattay V. és Papp László d. u. 
Sa jó^Sándor . 16. d e. Tordai József és Csató Sándor 
d.xU. id. Cototó Sándor. 17. d. e. Kabai András d. u. 
Körtvéiyesi Sándor . 18. d. e. Falábú Sándor és Ko-
vács János d. a. Szabó Lajos és Tergenyei 19. d. e. 
Katona Józseí és Német Lajos d. u Német Elek és 
Pap Lhjos. 

— * A kőrgát Ügyben a nagyobb birtokú föld-
tulajdonosok niuit^vasárnap értekezletet tartottak és 
elhatározták, hogy a városi közgyűlés határozatával 
szembe í fölterjesztésseljélnek a közlekedési miniszter 
hez aziránt, hogy a körgát épités terhe alól a föld-
adót fölmentő mult évi 20337 sz. rendeletét tartsa fönn 
s utasítsa el a közgyűlést azon kérelmével, hogy a 
körgát épités terhével a földadó is raegrovassék. 

— Március 15-dike emlékére városunkban 5 
helyen lesz tarsas vacsora ^rendezve: a kaszinóban, 
48 aa körben, olvasó körben, céhháznál és Rambovszky 
vendéglőjében. 

— Preabyter választás A helybeli ref. egy-
háznál f. év apni 11, 12, 13 és 14 ik napjaira van ki-
tűzve. A szavasatszedő küldöttség tagjaiul beválasz 
t a t t ak : L tizedből Kr. Nagy István és Nemes Nagy 
Sándor presbyterek, Szépe Sándor és Ugrai Mihály 
ktlltag, l iác János póttag. II. t. Fekete Foreuc és 
Szántó Damel presbyterek, Soós Antal,Vecseri Sándor 
kültag, ba jka i Sándor póttag. Ül . t. Szeder János és 
Vida István presbyterek, Kovács Mihály és Lakos 
lialiut kültag, Dcrekassi András póttag. IV. t. Soós 
Ferenc és Jósaai András presbyterek, Gyulai Sándor 
és Soós Ferenc csiatnad;*^ kültag, azabó Zsigmond 
póttag. — Ezen küldöttség elnökei tiszteletes Csák 
Máté és Bartha János főgondnok urak. A verificáló 
bizottság tagjai Kiss Zsigmond elnöklete alatt Balogh 
János, Siroa^Ferenc, Hódi János, M.'cs Balog Sándor, 
(vásárszéli.) A veritieálás ideje april 21 — 22 ik napjaira 
van kitűavo.j,— Kimondta egyszersmind az egyházta-
nács, hogy választási jogukat csak azok az egyházi 
adófizetők fogják gyakorolni, kik egvházi adóhátralé 
kukat 1876/9 ik év végéig, vagyis 1879. május l-ig 
legkésőbb a szavalásra kitűzött napokig lefizetik. 
— Figyelmeztetjük tehát azon egyháatagokat, ki vá 
laaztáfli jogaikat gyakorolni óhaj t ják, hogy esetleg hát 
ralékban levő adajokat sitssenok lefizetni. 

— A ozoctssi ccroaól járásban [a sorozó 
bizottság eljárása kövzőképen van beosztva: Március 
23 án tárgyaltaim fognak Ja$ felszólamlasi kérvények. 
Március 24 én vizsgálat alá vétetnek az állítási lajstrom 
A. és B. rovatai alatt felvett hadkötelesek, továbbá az 
1 HŐ korosctálybeliek l -ső^sorsjsaámtól , 200-ig bezáró-
lag. Március 30 án az l-ső korosztálybeliek 201 sors 
számtól 351 ig és a 2 ik korosztáiybeliek ' l - s ő sors 
számtól 60 sors számig. Március 3 l - é n j a 2-ik- korosz-
tálybeliek a 61 sors számtól 362 sors számig. April 
1 -sőjén a 2 ik korosztáiybeliek 363 sors számtól 368 ig 
éa a 3 ik korosztálybeliek l-ső sors számtól 296 sors 
számig. April 2 án a 3 ik korosztálybeliek 297 sors 
számtól egész végig, továbbá az elmaradottak, a hou-
védcim vesztettek és az idegenek. 

— Megáldotta isten. Városunk egyik legöre-
gebb asszony at Molnár lgnácnét temették el f. hó 9 én 
91 éves korában. Az elhunytat 85 unoka és dédunoka 
gyászolja. 

— Dáni Ferenc Szeged és Hód-Meaő-Vásárhcly 
volt főispánjának lemondása folytán a békési és csongrád-
megvei lapok azon bírt eresztették szárnyra, hogy il-
letékig körökben Dáni utódjául Kende Kanutot, Hort 
váth Gyulát, Rónay Lajos Csongrádmegye főispánjá-
és Belicai Istvánt csauádmegyei^főispánt emlegetik.J— 

S hogy a jegyző uram aggságoskodásának is 
vége legyen, hát Pálossyt és Boriskát 1865. aug. 5-én 
délután 3^órakor az Ur oltára előtt az öreg Gerenday 
megeskettette, rá jok adta á ldását .^ a frigyre rá mondta 
az ámont. 

Esküvő után a vendégsereg*a templommal átellen 
álló Pálossy kastélyba ment át. 

Pálossy kastélya egy térűs park közepén ál l t ; 
az utcától a kastélyig rózsa jbokrokka l szegélyezett ut 
vezetett a parkon át. 

Pálossy koron fogva vezette elől szép raenyasz 
szonyát, B utánok jöttek a vendégek. 

— Milly kellemes illat fűszerezi itt a léget, mondá 
Boriska Pálossyhoz simulva, midőn as utcáról a parkba 
léptek. 

— Ezután neked fogo t t illatozni minden virág* 
felelt a boldog vőlegény. 

A t éveken át csendes néma 'kas té ly szobáit per-
cek múlva vig kedélylyel zajongó vendégsereg tölté be. 

A gazda saerepét a kastélyban Gazsi György 
vitte, volt rá gondja, hogy mindenkinek jusson egy 
pohár, melynek velőt izgató tartalmát jó kedvvel di 
csérték a vendégek. — Már tudniillik^ a vendégek 
közül azok, kiknek a lakodalmakban a bortól gyön 
győzik jó kedvök, as öregek; mert a fiatalok jó ma 
gyár zene mellett vígan jár ták a világ legszebb táncát 
a csárdást. 

Pálossyt azonban Boriskájával nem találjuk a 
vigan lejtő párok közt. A szerelem magányt keres, 
távol a zajtól, emberek szemétől. Ott látjuk őket a 
park kacskaringós utain sétálni, most egy lombsátor 
áital takart gyepppadra ülnek le, Pálossy kezében 
tar t ja a vele saemben ülő Boriska j kezét, s mint a 
madár dal cseng a szép menyassiony hangja, s a be-
szédet Pálossy aaerelemittasan hallgatja. 

Menjünk, hallgassak mi is. 
(Folyt, köv.) 

Ezen hírekkel szemben mi ugy ©rtesülllnk, hogy a 
legnagyobb valószínűség van Stammer Sándor megyénk 
alispánjának kinevezésében. S ezen combinato a mult 
tavaszi árviz alkalmával szerzett érdemekben találná 
főokát. — A hód-mező vásárhelyiek azonban mint egy 
ottani lapból olvassuk, semmiféle combinátióval 
nincsennek kibékülve. Több városi képviselő értekez-
letet tartott és elhatározták, hogy a közgyűlésen indít-
ványt tesznek aziránt, hogy H. M V. külön főispánt 
kérjen, mert Hod Mező Vásárhely érdekeivel ellenke-
zik, hogy akár Szeged akár Csongrádmegye főispánja 
által kormányoztassék. Ha ezen kérelem nem teljesít-
tetnék, akkor a h. m.-vásárhelyiek Csanádmegyo főis-
pánját Belicai Istvánt kérik főispányokul. — Ez a 
csanádmegyeieskedés igen föltűnő H.-M.-V. több kép-
viselőjétől. 

— Orosháza községe, mint lapunk f. év 2 ik 
számában jeleztük, a belügyminiszter által elutasittatott 
azon 2205 frtra számított megtérítési költség követelé-
sével, mely összeget a mult tavaszi vizvész alkalmá-
val fölsőbb hatósági rendelet folytán Orosháza Szentes 
városa védelmére fölfogadott napszámosok és fuvaro-
soknak fizetett. — Az elutawitó miniszteri rendeletnek 
indoka az volt, hogy az 1871. X L ik t. 29. § a illetve 
az 1844 IX. t. c. 20 § a értelmében a vizveszélylyel 
fenyegetett város védelmére a szomszéd községek köz-
ereje is kirendelhető, s az igy nyújtott segítség a vész 
multával a vészszol fenyegetett város rovására be nem 
számitható. — E/.en törvény értelmében lett segítsé-
günkre kirendelve az orosházi közerő, törvényen ala-
pul tehát a miniszteri rendelet, mely Orosháza közsé-
gét követelésével elutasítja. Most azonban, mint az 
„Orosházi Közlöny" bői olvassuk, Orosháza községe 
még egy végső kísérletet próbál meg, folyamodik 
Csanádmegye főispánjához, hogy ez já r jon közbe a 
belügyminiszternél aziránt, hogy elutasító rendeletét 
vonja vissza, s tegye Szeutcanek kötelességévé a 2205 
frt. megtérítését; mert uijy mond: „egy vizvéazszel 
fenyegetett város védelmére minden beszámítás nélkü[ 
a fönnebb idéaett törvény értelmében a szomszéd köz-
ség közerejét kirendelni csak akkor lehet, ha már a 
feoyegetett város összes közereio igénybe van véve 
s ennek alkaimaaása célhoz nem vezet. Szentes városa 
pedig mondja a folyamodás: köstudomásilag ily érte-
lemben közerejét nem alkalmazta." Hát hiszen azt 
megértjük, hogy Orosháza községe követeli a 2205 
frtot, de aat már nem ért jük, hogy egy Orosháza köz-
sége akár még 2205 frt. miatt is, hogy blamirozhatja 
magát oly „köatudomásunak" jelaett állítással, mely 
e^y valóban „köztudomásu" valótlanságot tartalmaz. — 
Hogy igénybe vette e Saentes saját közerejét? ezt meg-
mutatják a vész bigo'tsági iratok. — Igénybe vette 
bizouy, nemcsak, de még a kormány 500 katonát is 
küldött segítségére. Iiy tényekkel szemben tehát nem 
egy községhea illő komolyság „köztudomásúnak" jel-
zett hiedelmekkel bizonyítani. 

— Csongrádról azt kérdezik a megyei közigaz-
gatási bizottságtól, hogy törvényes e, 8 rendjén van-e, 
hogy ott a rendezett tanácsi szervezetből fönnmaradt 
iskolaszék, most a köaség kormányzási rendszer vál-
tozással nem lépett vissza? — (Kérdezzék meg önök 
a tanfelügyelőt. Szerk . j 

— „Az öreg Szilágyi" város cseléd í. hó 
l l - én meghalt. Régi saolgája volt a városnak, ismerte 
a városban minden ember és ugy hitta mindenki, bogy 
az „öreg Szilágyi." Nyugodjék békével. 

— É r t e s í t é s e k . Ringvald Józsefné örökösei III. 
tized 42 számú házuk^ felsőréti földjük, és bökényi 
árterük eladó. — Aigner Imre örököseinek házuk eladó. 
— Tisztelendő Balassa János ur háaánál I. t. 248 sz. 
a. két szoba és ahoa tartozó helyiség árendába kiadó. 
— Vida Mihályné III . t. háaa saabad kézből eladó. — 
Nagy Imre sasi lelkésznek néhai Sarkadi Mihály féle 
háaánál több rendbeli lakás, bolthelyiség, magtár, góré 
stb. a nagyhegyen egy hold szőileje, Sz. György nap-
tól kezdve haszonbérbe kiadó, Teési tanyáján egy 4Va 
öles kazal és egy külön álló 1 öles kazal széuája eladó, 
értekeani lehet Szentesen Varga Béniáminál a Hadzsi 
féle házban. — Mányai József féle ház eladó, vagy 
haszonbérbe kiadó, értekezhetni Nánási N Juliannával . 
— Derekas András III . t. háza kedvező feltételek 
mellett, ugyanott egy tova szállítható 300 köblös mag-
tár, és asztalos mesterséghez való szerszámok vannak 
eladók. — Simon Mihály felsőpárti háza, kukorica 
szára, és kukorica haj van eladó. — Berényi Mihály 
házánál egy külön lakás van kiadó. — Kamocsay 
János háaa és fábiánba gyepszénája van eladó. — 
Nyiri István örökösöknek II. t. 427 sz. házuk, zalotai 
11-od osztályú föld, és felsőréti egy részlet fölűjök 
eladó, alkut lehet tenni Nyiri Sándor házánál. — Fülöp 
Alajos háza kedvező feltételek mellett eladó. — Ila.nza 
János háza eladó. — Kánvási Tót Jánosnak több 
holdra menő földje felszántva, dinnye alá pénzért ki-
adó. — Saékt ly Istvánnak a régi rakodó kertben két 
boglya szénája van eladó. — Id. Nagy Ferenc örö-
köseinek B. ecseri veresegyházi tanyaföldjei, és hét 
részlet árterük eladó, értekezni lehet 11. t. 154 sz. háznál. 
— Özv. Kanfi Horváth Józsefné ecseri szélmalmába 
egy molnár szükségeltetik. 

C S A R N O K . 
A fővárosból. 

Legújabb irodalmi esemény, hogy Arany ("persze 
nem Laci, mert ő csak talmi) lefotografiroztatta m a g á t 
Ezerszer meginstálták, kunyorálták, nyakára jár tak az 
u jabb időkben tudósok, költők, fény-képéssek, hogy: 

engedje, csak még egyszer, utoljára! Szegény, csak 
hogy végre meneküljön, azt mondta r á : nohát jól van. 

Szilágyi Sándor fiakkerbo vágta magát, rohant 
Ellingerhez, Ellinger rohant, összeszedte a cókmókját , 
műszereit, guckereit, üvegeit, azután mindketten rohan-
tak a szegény öreghez, s ott ültőhelyében lekapták, 
j obban j semike l l . j 
V.; T Pár percjjmulva Ellinger Kdiadalmas mosolylyal 
nyújtotta elő a j féuyképe t , az öreg ur élethűen talált 
arcképét. 

— TesBékl 
— íme barátom, kiált Szilágyi, meg vagy örö-

kítve! Itt az arckép. Sikerült arcképed. Lá tod? 
— Nem látom|!*felelé*az^öreg szerényen. 
Ésí igazán f !mondta . Az ősz költőnek szembflja 

egyre nő, ugy hogy már finomabb tárgyakat, sőt is-
merős arcokat is alig bir megkülönböztetni. Rogyott, 
beteges, ideg gyönge, izgékony. Szemei beeBvék, hom-
loka redős, arcai sápadtak, haja fehér, mint a leesett 
hó. Szakállát nőni^hagyta. Tán szerencséje szegény-
nek, hegy rosszul lá t : nem ismerne magára az agg-
ságot, éa halandóságot hazudó tükörből. 

S ezt az arcképet fogják rövid idő alatt kezeik 
közt^forgatni, nézegetni azok, kik pár hóval ezelőtt aa 
üde, örök-iíju és örök szép költeményét a 7oldi szerelmét 
olvassák. Mily megdöbbentő ellentét lesz az! 

Nekünk azonban nem lesz az. Mi annnyira tisz-
teljük az irodalmat, hogy oly könyveket, mint a minő 
a „Toldi szerelme," nehogy elrongyolódjanak, meg sem 
veszünk. Majd kölcsön kérjük a komám uramtól, sógor 
uramtól" olyikat* [ 'Máramarosból, folyikat Pozsonyból. 
Vagy majd ugy kikérjük lassacskán mind a harminc-
ezren a £—g kaszinói ^könyvtárból. Ha ugyan ott is 
meglesz ? 

Igy aztán azzal photographiával is keveset fog-
nak törődni. — Hja, mi már ezt igy szoktuk. 

Hanem itt , b e z z e g ' m á s k é n t van ám a dolog, 
uraim. Eltekiotve a „ToldiJ[szerelmé"-től, mely egy 
hét alatt két kiadást uyert, a költőuek az arcképe is 
ugyancsak keresett. Pedig még most a beavatottakon 
kivül is kevesen tudják , hogy az öreg ur, leíényképez-
teté magát. A fénykép niucs Bem könyv- vagy mű-
árusoknál, sem kirakatokban, azért már keresik a 
képet a képes vállalatok szerkesztői, mint a tűt. Jár -
nak Ellingerre, Szilágyira, a kik azouban vállat von-
nak minden kérésre. Magát az ősz költőt is ostromol-
ták. — Kapta ő magát aztán, hogy megmeueküljön 
tőlük, felajánlotta az arcképe-jövedelmét jótékony célra : 
az irói segélyegylet javára . Igy most már egy fény kép 
sokszorosítási jogának megszerzése a t. szerkesztő 
urakuak száz kerek forintokba kerülne. 

Nos, hanem hát ezen mysteriosus eljárásnak az 
öreg ur arcképével meg van a maga oka. Az akadémia 
fennállása 50-edik évfordulóján (tehát még ez évben) 
egyebek közt azzal is eaielni fogja az ünnepélyessége-
ket, hogy valamennyi rendes és levelező tagjának arc-
képeiből egy akadémiai disz albumot állíttat össze. 
Az lesz az album! A patent-tudósok, költők a lbuma! 
Milyen körülbelől 300 van. Az lesz az ár, a melyet 
azért az albumért kell leszúrni! Legalább is kétszáz 
forint. Hogy két vevője akad, valószínűnek tar t ják. 
Hogy az a kettő azonban ki lesz: még eddig nein 
sejthetik. 

Egyéb újsággal alig untathatom szives olvasómat. 
Matinéek, soiréek, hangversenyek jár ják most a far-
sang után újra egész az — unalomig. Olvasóim na-
gyobb része pedig azt hiszem, többre becsül egy friss 
csárdást minden matinéénál és concertnél. A költség-
vetési vitának és szóbirkozásnak vége, A kormány 
negyvennyolcas lett. Tudniillik 48 szavazattöbbséggel 
fogadták el budget javaslatát. A megye kérdést Tisza 
Kálmáu ugy döntette el, hogy : biz o nem megy. Pedig 
a 48 ás párt és a habarékok szívesen vették volna 
távozását. No de hiszeu, ami késik, nem múlik. 

A jégzaj lásnak is vége. Nem kell félni a pesti 
szépeknek,fchogy chignonjokat elviszi az ár. Az árviz-
bizottság örömében megereszti a vízvezeték csapját és 
vízzel kocint. Az ősz Duna ez évben jól viselte magát. 
Csak a csallóköziek meg a pressburger Hausherrek 
fürdöttek egy kicsit. A „Pesti Hírlap" árviztéri tudó-
sítója nemyveszett el. Egyéb baj nem történt. 

A tavaszi napsugár kicsallja már a£ járó-kel l ket, 
„a zöldbe." Most ugyan még nem^ zöld, de "itt elég 
zölden mindig igy hívják. Kezdődnek újra a Ringl-
spielek, bolondraalmok, bohóc-bukfencek, majomkomé-
diák, virsli falások és sör mulatHágok a városligetben. 
Rövid időn ott szórakozik majd újra fél Budapest. 
Robogó kocsik, mágnás-kocsirozók, délutáni séták, 
rondeau stekkerezők, csolnakázók, nyekegő verklik, 
nyifogó pincsek, nyafogó gyerekek. . . . Januárbaj i még 
betörött ablakok, utcai harcok, röpülő golyók, ad arma 
szurony-roham . . . 

Igy változik ia világ. Sic transit "glória mundi. 
Mi, boldog pestiek 1 . . . 

Csáktornyái. 

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

Végeladás. 
Értesítem a t. közönséget, miszerint ?a ré-

gebbi üzletből megmaradt összes porcellán, üveg, 
tükör és edény készletemet 2 0 % - k a l a g y á r i 
áron alul eladom, i 

Ugyanott a bolt-j az utcai lakhelyiség azonnal 
kiadó. * 0 B L A T T J. 



H I R D E T É S E K . 
Hirdetmény. 

A szentesi kir. járásbíróság hivatalos helyi-
séereinél létező á r n y é k s z é k e k kitisztítása és 
ezeknek három éven át leendő tisztántartása 
árlejtés utján rendeltetett biztosíttatni. 

Értesíttetnek a vállalkozni kivánók, misze-
rint az e részben e ltartandó árlejtés f, 1 8 c S 0 . évi 
máicius 31-ik napjának d. e. 9 órájára a járás-
birósági iroda helyiségében fog megtartatni. 

Kelt Szentesen, 1880. 

Hirdetmény-
Szentes város tulajdonához tartozó Kurca-

vizében a halászati jog 1. é. ápril 1-től 
1881. ápril l-ig, f é. március 22-én d. e. 9 óra-
kor a városi tanácsteremben nyilvános árveré-
sen haszonbérbe fog adatni. 

A kikiáltási ár 250 frt. Haszonbérelni kí-
vánó tartozik ezen összegnek az árverés előtt 
10%-át letenni. 

Az árverési föltételek addig is alólirtnál bár-
mikor megtekinthetők 

Szentes, 1880. március 9-én. 
Sima Ferenc, 

tanácsnok. 

H i r d e t m é n y . 
A nagyméltóságú m. kir. honvédelmi mi-

nisztériumnak magas rendelete folytán a lovak 
létszámának összeírása és osztályozása ez évben 
is elrendeltetvén, felhivatik a lótartó közönség, 
hogy lovainak létszámát Ónodi Lajos jegyző 
hivatalos helyiségén a városházánál; minden be 
nem jelentett ló után a törvény által kiszabott 
10 írt birság terhe alatt f. évi mártius hó 7-ik 
napjától kezdve 27 ig okvetlen bejelentsék. 

Az osztályozás ideje midőn a lovuk vizs-
gálata történik, annak idejében köztudomásra 
fog hozatni. 

Szentesen, 1880. mártius 4. 
Balogh Járos, 

polgármester. 

É R T E S Í T É S . 
Bárdos Flóri vendéglős a csizmadia ipertár-

sul at helyiségénél f. évi márc. 13- én halász 
ái tal íőzött tárc&£ halvacsorát rendez,' 
inely alkalommal paprikás hal, sült hal, tészta sii-
teménynyel és egy üveg borral a leg tisztességeseb-: 
ben eilátva, — személyenként 1 írt o. é. belépti- j 
dij fizetés mellett. — Kezdete 8 órakor leend, 
melyre a t. c. urakat tisztelettel van szerencsém 
meghívni. 

Szentes, 1880. március 13-án. 

Bárdos Flóri, 
vendéglős. 

:íf 

© 
i 

P á l y á z a t . 

A Szentes vidéki takarékpénz* 
tárnál , Sonnenfeld Gyula ur lemon-
dása folytán üresedésbe jött 

könyvvezetőt állásra. 
Evi fizetés 1000 frt., azaz egyezer 

forint és a nyereség után l°/0-tóli ju-
talék. 

Pályázni kivánók a kettős könyv-
vezetés és magyar levelezésben! teljes 
jártasságukat igazoló bizonyítványok-
kal felszerelt folyamodványukat toíyó 
évi á p r i l hó l - i g az alólirt; igazga-
gatósághoz benyújthatják. 

Előnyben részesülnek, kik a né-
met nyelvet is bírják — és hasonló 
pénzintézetnél már működtek. 

A leteendő bíztositék Összege a 
fizetéssel egyenlő. 

Szentesen. 1880. március hó 8 án. 
A Szentes vidéki takarékpénztár 

igazgatósága. 

H i r d e t é s . 
Alól írott tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, miszerint üzletemben tavaszi 
idényre a legújabb divatú és szilárd készü-
lettí férfi, női, és gyermek topánok 
a legjutányosabb ár mellett kaphatók, nem 
különben megrendeléseket gyorsan és pon-
tosan jutányos ár mellett készítek. 

Vidéki megrendeléseknél 
lábbeli beküldése kéretik. 

A n. é. közönség becses 
továbbra is kérve 

egy [viselt 

pártfogását 
tisztelettel 

Varga Béniámin, 
cipész mester. 

Piactéren Kadzsí-féle házban. 

© 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város közvagyonaihoz tartozó, a 

Széchényi kertben levő g ő z f ü r d ő h e l y i s é g , 
a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt 1880. 
ma). 1-től számítandó 3 egymást követő évre, 
tehát 1883. maj. l-ig, f. év marc. 15-én déle-
lőtt 9 órakor a városi tanácsteremben tartandó 
nyilvános árverésen haszonbérbe fog kiadatni. 

Az évi haszonbéri kikiáltási ár 300 írtban 
állapittatván^meg, bérelni kívánó az árverés al-
kalmával ezen összegnek 10()/0-át, tehát 30 frtot 
tartozik letenni. 

Az.árverési föltételek az árverési határna-
pig alólirtnál bármikor megtekinthetők. 

Szentes, 1880. február 24-én. 
Sima Ferencz, 

tanácsnok. 

Férfi-, no-, és gyermek lábbelik. 

Erogle J. és Miilier 
gép- és ros ta- lemez gyára 

Budapesten 
a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z i t 

Trieur&ket (konkoly választó) 6 külön-
féle nagyságban. 

Trieur hengereket malmok számára. 
Kőplatókat , 
Szelelő rociákat, 
Szi tákat és rostákat cséplőgépekszá-

mára. 

A hosszú téli idény és munka szünet idő-
ben a legjobb munkás segédekkel dolgoztattam 
és összehalmozott munkáimból nagy választék-
kal szolgálhatok Szentes és vidéke tisztelt kÖ-. 
zönségének ; anyag és munka jóságáért kezeske-! 
deui s a lehető legjutányosabb áron kaphatók. 

Más kereskedésekben netán hibásan vásá-
rolt lábbelieket illő ráfizetéssel becserélek. 

A rendeléseket kívánat szerint azonnal tel-
jesítem. 

Üzlet helyiségem a régi helyen van az 
evangélikus templommal átellenben. 

A tisztelt közönség eddig is irántam tanú-
sítóit bizalmát nagyra becsülve 

ajánlom magamat , 
T Ó T H J Ó Z S E F , 

csizmadia mester. 

Hirdetés. 
| v « 

Van szerencsém a mélyen tisztelt 
sík hölgyek becses figyelmébe ajánlani és 

arról értesíteni, hogy 

1 noi divat ibietemben 
H| a tavaszi idényre a legújabb divatú ta-

t!í5 vaszi és nyári öltönyök megérkeztek, ugy-
rS mint: eső köpenyek, fekete és szi-

nes kabátok, manül lák , usryszinte 
:úü színes és fekete selyem és bár-
ttíi s o n y - k a b á t o k , ugy kis leányok, mint 
ĵjii felnőttek részére és a legdivatosabb fran-

cia m i d e r e k jutányos áron kaphatók, 
tíií valamint ezután is mint eddig a legdi-
MW vatosabb ruhák it gyorsan és pontosan 
FÖ elkészítem, kívánatra egész kiállítással is. 

A t. hölgyek becses pártfogását 
$$ és megrendelését kérve, maradok 
üd mély tisztelettel 
m J 

Zsoldos János, 
női ruha-készitő. 

Üzletem: Dobray Sándor kereskedő ur 
házában, 

íii3 .JL.ÜTTj'.íTC„'.'251^rC-.XL^. jjg 

Főtörzsorvos dr. Schmidt 

FÜL-OLAJ 
megjavítva dr. Deutsch M. által 

minden süketséget meggyógyít, hanem veleszületett baj, azon-
nal megszünteti a nehéz hallást és a fii 1 zúgást. 

Bizonyítvány: Ezer és ezerszeres köszönetet mondok 
a küldött fül-olajért, melynek többszöri használása után Is-
ten segítségével teljesen elveszített hallásomat ismét vissza-
nyertem. Oly süket voltam, hogy a templom narangjait sem 
hallottam, dacára annak, hogy lakásom az egyháe mögött 
van, holott most már a zsebórám ketyegéseít ia hallom, 
mintha síiket se lettem volna. Ezer szívélyes üdvözleteim 
kapcsában maradtam a tek. uraságod. 

Steiner Dávid, oki. lotanitó Babócsa 1 frt 40 kr. pos-
tai utalvány melletti b e k ü l d é s után a fülolaj bírraentesen 
küldetik a használati utasítással együtt a központi f5rak*árból 

Graetz Gyula, 
Bécs, II. Praterstrasse 49. 

Eredeti SINGE3, HOWE, ANGER, WHELER é3 WILSON varrógépek nagy raktára. 

> Sé 
ilh t l N 

<f 1 3 

Tisztelettel alólirottnak már 8 éve fennálló óra-üzletemben négy évig volt szerencsém a legjobb és eredeti 
eredeti sfINGER, H O W E , ANGER, WHELKR és WILSON varrógépekkel szolgálhatni a u. é. közönség telj©8 

kielégítésére, amiért is bátorkodom a múltra s a n. é. 
közönség eddig bennem helyzett bizalmára hivatkozni, 
a midőn jelenleg a nálam nagy választékban raktáron levő 
eredeti nagy varrógépeket, valamint, kis kézi-
v a r r ó g é p e t illő áron méltányos feltételek és havi részlet-
fizetések mellett tisztelettel a n é. közönség becses ügyei-
mébe ajánlom, ugy a varrógépekhez való legjobb 
minőségű tü cérna, olaj, valamint minden a gép-
h e z m e g k í v á n t a t ó r é s z , mely használat folytán meg-
romlott, készen és azonnal kapható. 

Nagyobb javításokat is gyorsan és pontosan teljesítek. 
Midőn a n. é. közönség bieses támogatásáért esede-

zem, mély tisztelettel értesítem még hogy mindennemft var-
rógépeket házi használatra csekély havidíj mellett kölcsönzők. - - — • -•- - ^ 

F E L S E N B Ü S Q B. 
órás és varrógép-raktár tulajdonos. 

Az evang. templom épületében. 

Elünyös feltételek és legcsekélyebb részietüzetések mellett. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880 




