
S z e n t e s , 1880. mároius 22. 11-ik szám. T i z e d i k é v f o l y a m . 

E L Ő F I Z E T É S I Á R : 
Egésr évre . . . 4 i r t . 
Fé lévre . . . . % f r t . 
Negyed évre . . . 1 f r t 

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

H I R D E T É S I Á R A K : 
3 hasábos petitsorért egy-
szeri hirdetésnél IS kr., 2 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. számíttatik. 

E laD HEttlIaioi rénr.ét illető 
közleménye* a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 

pedig a kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

A vasatügyhöz. 
Csongrádról. 

Örömmel r üdvözölj ük innen a szomszédból 
a mozgalmat, 'melyet Szentes város közgyűlése 
a vasutügyben megindított, s amily örömmel 
látjuk és kisérjük figyelemmel e mozgalmat, 
épugy elszomorit bennünket a tudat, hogy 
S z e n t e s ;városa*e*nagy fontosságú ügyben vá-
rosunkkal, Csongráddal nem karöltve halad. 
Mellőzte tésünket e kérdésben nem akarjuk 
anaak számítani be, mintha Szentes bennünket 
téjísinyelne vagy kétségbe vonná komoly törek-
vésünket, áldozatkézségünket a vasútépítés cél 
elé, hanem ezt oda magyarászuk, hogy Szen-

tesen lehetetlennek tartják a Csongrád-orosházi 
szárnyvonal létesithetését. 

E hiedelmet az eddig tapasztaltak után nem 
tartjuk egészben jogosulatlannak; mert az 
osztrák állam-vaspálya társulat örökké hitege-
tett, biztatgatott bennünket, Csongrádot épen 
ugy mint Szentest ; de soha nem tett semmit, 
ugy hogy van rá elég okunk, ha kétségbe 
vonják ezen társulatnak komoly szándékát 
ezen kérdéses vonal kiépítés iránt — Es kü-
lönösen jogos oka látszik erre Szentesnek, 
melynek az osztrák állam-vaspálya társulat 
mindannyiszor Ígéretet tett, valahányszor Szen-
tesen komoly mozgalom indult meg a Szentes-
szaioli vonal kiépitése iránt. — Ezek az ígér-
tek azonban eddig csak oda látszottak irányulni, 
hogy Szentes az örökös remélgetés mellett 
várjon az osztrák állam vaspálya táisulat után 
és más irányban komoly eredményre vezető 
lépéseket ne tegyen. Igy állván a dolog, mi 
ezek figyelemmel tartása mellett nem tekintjük 
jogosulatlannak Szentes azon hiedelmét, hogy 
az osztrák állam-vaspálya társulat soha nem 
épiti ki a Csongrád-orosházi szárnyvonalat. 

Egy körülménynyel azonban ugy látszik 
nem akarnak Szentesen ezen vasútépítésnél 
komolyan leszámolni. — Azzal ugyanis, hogy 
utóvégre is az osztrák állam-varpálya társulat-
nak felette nagy érdeke, hogy a Szentes-szajoli 
szárnyvonal ki ne építtessék,az orosházi-csongrádi 
pedig kiépíttessék. Ugy hogy ezen vonal léte-
sítése épen oly érdeke az osztrák állam-vaspálya 
társulatnak, mint Szentes és Csongrádnak, s 
igy a dolog valósága az, hogy nem a komoly 

N Y I L T T É E 
mindeu egyes sora 15 kr. 

B É L Y E G D Í J 
miuden beiktatásnál 30 kr. 

szándék hiánya, hanem egyéb akadályok mellott 
pénz viszonyok gátolták az osztrák állam-

vaspálya társulatot ezen rég tervelt vonal ki-
építésében. Nem látszik továbbá Szentes ezen 
társulat iránti bizalmatlanságában megszámolni 
azon igen fontos körülménynyel, hogy az áta-
lános pénzbőség kedvező helyzete ma közös, s 
igy az osztrák állam-vaspálya társaság is ma 
van leginkább abban a helyzetben, hogy e 
vonalat kiépítse különösen azért, hogy saját 
vonala számára biztosítsa ezen vidék által biz-
tosított nagymérvű forgalmat, mely teljesen 
elvész számára, ha a most már egészen komoly 
alakot öltött Makó-, Hód-Mező-Vásárhely,Szentes, 
szajoli vasútépítési terv valósittatnék. 

Ezen körülmény nagy mértékben gyakorol 
nyomást az osztrák állam-vaspálya társulatra. 
Nem volna tehát rossz a jó alkalmat megra-
gadni és megkísérteni vele az ügyet. 

Azt nem tartom szükségesnek bizonyítgatni, 
hogy Szentesre utóvégre is előnyöseid) volna, 
ha ez irányban létesíttetnék vasúti összekötte-
tése. — Azért fogjon Szentes kezet Csongráddal 
és együtt e két város tegyen lépéseket az 
osztrák állam-vaspálya társaságnál. — Eríís 
hitem minden eddigi sikertelen kísérletek után 
is, hogy Szentesnek hamarább lesz erre vas-
útja, mint az által ujabban fölkarolt irányban. 

Sohhja Antal. 

Esküdtszék vagy rendes bíróság? 
Dárday Sándor, kormánypárti orsz. képviselő, 

hazánkban egyike az első rangú jogász-tekintélyeknek, 
a képviselőház jogügyi bizottságában megtette az in-
dítványt, hogy a magánbecoület kérdés feletti bíráskodás 
az esküdtszékek hatásköréből vétessék ki a utasitassék 
a rendes bíróságokhoz. 

Az indítványból, melynek anyagi érdeme'és célja 
a lapok hasábjain pro és contra eléggé meg lett már 
vitatva, két egyszerű kérdés következik: 

"Képes-e megfelelni az esküdtszék jelen szerkeze-
tében a maga feladatának és specitice: megvédi-o eléggé 
az esküdtszék a magánbecsületct vagy nem? 

Ha nem védi meg, okvetlenül az következzék-e 
ebből, ;hogy az esküdtszékek hatásköréből a magán-
becsületsértések feletti bíráskodás joga kiragadtatván, 
az a rendes bíróságok elé legyen utasítva? 

Az első kérdést függőbeu hagyván, sietünk a má-
sodik kérdésre megfelelni. — A legliberálisabb álla-
mokban is tagadhatatlanul ugy van. A sajtói magán-
becsület sértések felett ítéletet nein az esküdtszékek, 
hanem a rendes biróságok mondanak. Kivéve Angliát; 
de ott sem azért, mintha azt veszélyes suppremátiának 
tartanák a szabad vélemény-nyilvnnitásra nézve, hauem 
mert Angliában az esküdtszéki intézmény elfoglalva 
tartja a polgári- és büntető-igazságszolgáltatás egész 
terrenumát. 

Nagy kérdés azonban, hogy e változtatás illenék e 
éppen most a mi viszonyaink keretebe f Nagy kérdés, 
hogy oeui látszanék e ez éppen most veszélyes inicia-
tivának a vélemény nyilvánítás szabadsága ellen? Nagy 
kérdés, hogy nem fejlődhetnék e ki ez éppen most a 
hatalom reakcionarius supprematiájává a gyakorlatban? 

En azt mondom, hogy „igen!a 

Az „igenu szó kulcsát pedig könnyű megtalálni. 
Élő tanúi vagyunk, í . ^ y as utóbbi idők! a ná-

lunk a közmorál óriási eséseket mutat. Magyarország 
a botrányok szintere lett. liégi jellem és becsület a 
pénz ördögi vásárán áruba bocsátja magát s el*dja 
ráadásul a közérdeket. Hivatal, hatalom, befolyás, ciin 
titkos árverésre kerül B gyakran lett azé, a ki legtöbbet 
igért érte. Társadalmi, politikai fekélyes viszonyainkra 
ujjal mutat a művelt Európa és méltán botráuykozik meg. 

Ezzel szemben van a régi, romlatlan, tiszta ma-
gyar erkölcs, mely a poshadt viszonyok fölött meg-
döbbenve áll a annak égető orvoslását sürgetve várja. 

Ennek képviselője, ennek hangadója most a sza 
had szeilemű hírlapirodalom. Erre van hivatva most 
kiválóképen a szabad sajtó. Lerántani a titok leplét az 
undok sebekről, sürgetni kíméletlenül azok orvoslását, 
sőt orvosolni kiméletleuül, ha — kell. 

Pedig kell! Oly tényekkel, oly üzelmekkel szem 
ben, milyenekek közélet és sajtó egy idő óta napfényre 
hoz: kíméletnek nincs, nem lehet helye! 

Dárday pedig csak ezt akarta. Dárday javaslatá-
nak Ünnepélyes tógája alól ez a lóláb látszott ki. Darday 
ezt nem magától indíttatva tette. — A kitől pedig in 
ditva lett, az nagyon jól tudta, mit akar. • . 

A nélkül, hogy politizálni akarnáuk, mi is tudjuk, 
hogy mit! Hiszen caak meg keli nézni kiket, milyen 

Bérmentetlen levelek o e n 
fogadtatnak el. 

merényletnek a sajtószabadság elles, tagadhatatlanul 
reakciouárius szagú. 

De egyes cikkezők a Dárday-féle indítvány előtt 
már azt bizonyítgatták, hogy a m; <»eküdteink a rágal-
mazókkal szemben nem szigorúak tyiben 1372. 
és 73 ban 75%, 1874 ben 70% mentetett fel akkor, 
midőn az esküdtek csaknem valamennyi esetben ki-
mondták, hógy az inkriminált cikk rágalmat foglal 
magában. 

Jól van uraim. De akkor sem ugy kell a bajt 
orvosolni, hogy levágjuk az egész tagot. Teremtsék 
önök újjá az esküdtszéki intézményt, adjanak helyesebb 
esküdtszéki szabályzatokat, megfelelőbb eljárást kell 
alkalmazni, revideálni, megbőviteni a gyakorlat által 
rosszaknak bizonyult intézkedéseket. „ . . 

De az esküdtszék jog-körét megszorítani, meg-
csonkítani, megnyirbálni nem lehet, nem szabad! 

Figyelmeztetésül az adózó polgá-
rokhoz! 

A szentesi adókivető bizottság által az 1876. 
évi XV. t. c. alapján a szentesi adóhivatal te-
rületén lévő városok, községek 18^0. évi III. 
IV. oszt. ker. tőke kamat, nyilvános számadásra 
kötelezett egyletek és vállalatok adójának meg-
állapítására a következő sorrend és napok ál-
lapíttattak meg. 

IS80. évi március 27-én. 
Mágocs, Királyság és Derekegy ház. 
30-án. Csany, Fehértó és Felgyő község. 
31-én. Te és és Fábián-Sebestyén község. 
1880. april lió 1-én. 
Szegvár köz 
2 án. Mindszent község III és IV. osztályú, 
3-án. Tőke kamat adó, idézések s takaréktár. 
5-én. Csongrád városa III és IV. oszt. 
6-án. III. és IV. usztályu. 
7-én. Tőke kamatadó s takaréktár. 
8. és í)-én. Szentes városa földbérlők. 

10-én. Sermérő és korcsmárosok. 
11 én. Vegyes-, fűszer- és vaskereskedők. 
13-án. Ludkereskedők és asztalosok. 
14-én. Sertés, birka, lókereskedők és ku-

pecek. 
15-én Mészárosok, sertés, juh és húsvágók. 
16-án. Csirke kofák, kutséber, szappanosok, 

karton kereskedők, szatócs és kisboltosok, ko-
vácsok, érckoporsó árusok, bőrkereskedők, 
ruhaárulók és idézések. 

17-én. Gőz, szél, vízi és szárazmalmosok. 
18-án. Kir. közjegyző, ügyvédek, orvosok, 

mérnökök, lapszerkesztők, sóraktár és állator-
vosok. 

20-án. Gabna kereskedők, toll kereskedők, 
delicat összeköttetésekben álló embereket, melyik párt, l f f f t j vál lalkozók, személyszál l í tó és fuva-
csatlósait kellett a sajtónak, mint a tarsadalmi bunok ; ° 
és corruptió felfedezett faktorait hasábjain hajoknál K hal iak 
fogva meghurcolni!? Hogy ezek közéleti szerepléseiknek 
megvilágítása végett magánéletükbe is be kellett nyúlni, 
mely kettő különben is annyira Össze van forrva, az 
csak természetes dolog? 

A képviselőház jogügyi bizottsága azonban az 
indítványt Dárday Sándor pártoló szavazata ellenében, 
pártkülönbség nélkül, egyhangúlag elvetette. 

A jogügyi bizottság látta a háló szálait, a jog-
ügyi bizottság jól tudta, hogy mit cselekszik. Mert a 
föntebb mondottakhoz még azt is tehetjük, hogy egy-
felől a mily végtelen feladat lenne párhuzamot vonni 
a felett, hol kezdődik a magáu becsület sérelme, más-
felől annyi jogi, elvi és alaki nehézségek forognak e 
tárgyban fenn, hogy az kiszámitbatlan zavarok és 
visszaélésekre adna okot. 

Eddig is állt, de mai viszonyaink szerint még 
erősebben áll. hogy: minden sajtóvétség csak egy fórum, 
az esküdtszék elé tartozik. Nálunk, mert mi még sem 
„CuitursUat,44 sem „Gerichtsbtaut" nem vagyunk, a 
sajtószabadság ez idő szerint és 6ok ideig még ebbon 
leli létföltételét. Az esküdtszéki intézmény kizárólagos 
sága sajtószabadságunkkal ugy össze van forrva, mint 
az alkotmány nyal a sajtószabadság. E szellemben ho-
zatott a korszak alkotó 1848. 18. t. cikk, e szellemben 
adatott ki az 1867. május 17-én kelt miniszteriális ren-
delet. S minden kísérlet, mely az esküdtszékek, e 
liberális B ugy szólván lelkiismereti iutézméuy jogkörét 
csonkítani akarja, ha neoi nevezzük ia standé pede 

rosok, s bábák. 
21-én. Kéj hölgy tartók, hajhászok, csizma-

diák, idézések és hirdetések. 
22-én. Casinós, vendéglősök és kávésok, só 

és szalonnamérők, órások, kőmivesek, fürdő 
bérlő, fürdő szolgák és gyógyszerészek. 

23-án. Téglaszállitó vállalkozó, kurca halá-
szok, bognárok, ecet és szeszgyárak, divatáru-
sok. nő- és férfi szabók, schuszterek, karmester, 
révbérlő, rongykereskedők és árulók, faszerszám 
árulók, keményítő gyáros, itcés és italmérők, 
Szentesi első takarékpénztár, Szentes vidéki ta-
karéktár és önsegélyző egylet. 

24-én. Kéményseprő, cukrászok, mézeskalá-
csosok, könyvkereskedők, nyomdász, üvegke-
reskedők és üvegesek, borbélyok, kalapkereske-
dők. szűcs és ruharaktár, piacbérlő, regálejog 
bérlő, fogyasztási adó bérlő, szikvizgyáros, 
aranyművesek, pékek, fényképész, kötélgyártok 
és ponyva árulók. 

25-én Postamester, Szentes városi és egyéb 
tisztviselők. 

26-án. Tőke kamat adó, I. és II. tized. 
27-én Tőke kamat adó III. és IV. tized, 

idézések és kihirdetések. 



28-án Lezárás és jegyzőkönyv hitelesítés. 
Megjegyeztetik, hogy a tárgyalások a mér-

tékhitelesítői hivatal helyiségben mindenkor 
8 érától déli 12 óráig tartatnak meg. 

Szomszédból. 
Csongrád, 1880. márc. 10. 

Megvagyunk még mi is, rettegve szüntelen az 
árvíztől. 

A., kormány gondoskodott rólunk annyiban, hogy 
Nagy Ödön mérnököt kiküidto hozzánk, ki azzal kö-
szöntött be, hogy neki azounal 4 —500 ember és 20—25000 
frt. szükségeltetik, hogy a védezési munkálatot meg-
kezdhesse. 

Nohát igen szép ez, köszönjük is alázatosan a j 
magas kormány atyáskodó jóakaratát és figyelmét, de , 
biz ott elég vakmerők voltunk a mérnök urnák ki-
mondani, hogy nekünk egy kra jcárunk sincs e pilla-
natban, hogy 4— 500 embernek a napszámait fizetbes 
sük, már pedig még nincs itt az idő midőn a törvény 
szerint a kényszer munkához foghatnánk. 

Nem annyira mérnökre lett volna nekünk azük-
ségünk, mint pénzre, mert ha pénzünk van, tudunk mi 
védekezni. 

Egy küldöttség jár t is legközelebb a minisztéri-
umnál segélyt kérendő, indokolta a kérvényt azzal, 
hogy nagy vizár e,setén, ha Csongrád város alatt e via 
elszabadul. Szegednél áll meg ismét, elborítván eí jában 
vagy 200,000 hold termő földet. A m i s z t é r i u m n á l 
félig-meddig lett caak a küldöttség biztatva. 

Különben egy évbea sem volt rr.ég e ráros^ugy 
ellátva a hely szinére hordott védelmi anyagokkal 
mint most, de még parancsolva lett volna 10,000 két 
Öles karó beszerzése. Hiszen annál nincs köriynyebb, 
mint valaki zsebére parancsolni, de aligha gondolta 
meg aki ilyesmit parancsolt, hogy 10,000 ily na^y 
karó 10,000 írtba kerül. Aacnbati mintegy 4—5000 
ily fajta karót még is elő tudunk áliitani. 

Kpen e pillanatban indu!, egy küldöttség Szol-
nokba, hogy pár ezer frt. áru fenyőt vásároljon, hogy 
ha a szükség kér.yszerit, azonnal a védelmi szerekhez 
az ezekből szükségelt anyagot előállíthassa. 

Féltünk n rendkívüli téli kemény fagy követke 
zée&ől, de u rettegett huj nem teljesedett bo, mert az 
őszi vetések a kevés hó áltel védve, nem vesztek ki. 
A bo noai takart szőiők szenvedtek, de e gyümölcs-
fák rügyei — kivévén a körtét — terméssel biztatnak, 
bár sok jeges eső érte a fákat. 

Egyik szomszéd. 

Világ folyása. 
Szerkesztő bará tom! 

Az elmúlt héten héifőa volt d á r ® . 7.5, mikor 
dicső tettek nagy napjának emlék ünnepét ülte a 
magyar nemzet. 

Polgári jogegyenlőségünk kivívásának nagy napia 
ez, melynek említésére méltán dobban meg miuden j 
igaz magyarnak sxive. — E nap dicső emlékének ha- • 
tása alatt föltámad lelkem elolt a leaajlott mult, s e 
múltnak na^y tettekért lángoló hősi fiatalsága, mely-
nek tett ereje rázta föl a százados elnyomatás alatt 
megbénult nemzeti érzést proklamált a magyar nem 
ztit kívánságé* a hatalommal, « avulva roskadó korral 
szemben a hirea 12 pontú nemzeti imát. A korszelem 
acélt adott a nemzet test izmának, lánghevet a haza-
fiaa akaratnak, s az önkény uralom alatt rőU nemzeti 
fiatalság kifejezést adott n nemzet kívánságának. 

„Kívánjuk a sajtó aaabadságát ,* oeuzura eltörlését-
Felelős miniszterinmot Bpeaton. 
Évenkénti országgyűlést Pesten. 
Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási te-

kintetben. 
Nemzeti őrsereget. 
Közös teherviselést. 
Esküdt széket, képviseletet egyenlőség alapján. 
Uroéri viszonyok megszüntetését. 
Nemzeti bunkót. 
A katonaság esküdjék meg az a lko tmányra ; ma-

gyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket 
vigyék el tőlünk. 

Végül uniót Erdélylyel . 
Aztán legyen béke szabadság és egyetértés". 
Ezeket kívánta a magyar nemzet ezelőtt 32 év 

vei. E 12 pont egyré*ze ma már valóságot képez, éa 
ami még nem teljesedett, teljesedni fog, mert a nem 
zet kívánja küzd érte. S oly nemzet melynek ily fiatal-
sága ily dicső múltja vau, ne féljen, nem veszhet ol, en-
nek jövője van és iess egy jobb kor, mely után mint a 
költő mondja : 

„Buzgó imádság epodea 
Saácozrek ajakán.* 

Én azonban e nagy nap emlékezetén a nemzeti ima 
12 poníjáhoa egy kívánságot csatolok, ruciy a n"ras?t 
kívánsága, bogy : „éljen Kossuth !u Egyik 

Helyi és vegyes hirek, 
— S z e m é l y i h i r e k . Rónay Lajos megyénk 

főispánja t. Ló 17 én vároounkha j;Jtt Stcmmer alispán 
ur névünuepe alkalmára, 18 án távozot körünkből . 
Kovács Pál ur a „Szentes éa Vidéke" szerkesztője f. 
hó 17-én Nagy Körösre ment, távollétében a lapja kö-
rüli teendőket Gunszt La jos helybeli izraelita hitköz-
ségi jegyző ur fogja végezni. 

— „Eifordílá isten karaját rólunk" 
Ma egy éve e szavakból kezdtük lapunk vezércikkét. 
K a var évforduló napja, hogy a Szegedet, A Igy őt és 
Tápét borsaasiólag megsemmisítette vizvész után, a 
mult évben nálunk a gátvédelmi közerő kirendelése 
beszüntettetett. A víz 2ö láb 3 hüvelykről 23 láb 4 
hüvelykre apadt le, szélcsendes idő á!!t be, s a rette-
gett vész elvesaté fenyegető jellegét és 22 napi élet-
halál harc után, n vésztől lett menekvés tudatában 
hála imával hagytuk el a gátat. Szeged gyászünnepet 
Ült elpuH£tuiácánuk évfordulóján, mi e napon öröm-
ünnepet ülhetnénk és méltán mondhat juk el a zsoltár-
iróval, h o g y : „hála és diesőség az erős istennek.44 

— Ztfnayen bánnak velünk. A mult évi 
vízkár városunknak 9000 írt adóleengedésre ejolgált 
vo ln i alapul a károk fölvétele szerint és c pénzügymi-
nisztérium o cimen cnoh 2180 frt 91 kr. adó leiract orige 
dett. — E tárgyról jövő számunkkan bővebben szólunk. 

— N a ^ y r i e r b c a keltett érdeklődést a tűz el-
leni biztosításra néavn lapunk mult számaiban hozott 
két rendbeli cikk. Több tekintélyes polgártársunk járt 
nálunk, kik azon működnek, hogv oz ügyben legközelebb 
egy népes értekezlet tartassék. Örülnénk r*jta, ha ezen 
általunk megpendített eszme valóságra ju tna . 

— A v a a u t ü g y i szükebbköru bizottság tagjai. 
Balogh János polgármester ur eí;»okiot« alatt Kiss 
Zsigmond, Abaffy Zsigmond és Banyai Jóasef ur:;k a 
vasút és kör^át ügyben f hó 18 án utaztak íöi P is i re 
a közlekedési minisztériumhoz. 

— A épitési tervéül beér ke 
zett pályaművek birálatat Ney Béla és I lauszmann 

Alajos budapesti szakértek f. hó 17 én fejel ték be. 
Véleményük nem a legkedvezőbb a beküldött pálya-
művekről. — Egy sincs köztük mely némi javítás 
nélkül épitési tervül elfogadható volna. Az első dijat 
a „Csongrád Szentes" jeligéjű pályaműuek véleménye-
zik odaadni. A székház épitési bizottság e héten vala-
melyik, nap ülést íog tartani. 

— A szentesi ref papválasztási ügry a t. 
hó 16 áa tartott egyházmegyei gyűlésen mint értesül-
tünk aképon intéztetett el, hogy kimondta az Egyház-
megye, miszerint a papváíasztáát egy évnél tovább el-
halasztani nem lehet. (& szentesi rer. egybáztanács több-
sége 3 évre kérte az elhalasztást). 

— H i : n ! o i á r v á ^ y n3gyobb mérvű terjedésé-
nek moggátlása céljából városunk egészségügy bizott-
sága f. hó 17-éo tartott ülésében elhatározta a himlő 
eileui védoltásnak mai nap délután leendő megkez-
dését. Minden szülőnek kötelessége apró gyer-
mekeit beoltatni, s miután a tudomány hita szerint a 
himlő elleni védoltás hatása az emberi test eaervozetre 
caak 10 évig tart, a 10 éves kortól kezdődő gyerme-
kek 21 évoa korig miud be fognak oltatni. De hiszen 
ekkor a teljes foganaioeaág kedvéért az ember kort 
értüket is mind be kellene oltani; rnoefc az utóbbi idő-
ben ezek közül is többen estek himlőbe. Szerk.) Az 
oit.ia a városháza tanácstermében délután 2 órakor 
íog eszközöltetni. 

— A i ecseri cioos^rsaáritó társulat 
szabáfyait a közmunka közlekedési miniszter vissza-
küldte a tá rsu la tnak; miután ez kellőleg fölszerelve 
nem volt, n e a veit ugyanis csatolva mellé átnéaeti 
térkép, mely kitüntette volna as épitoadff gát terveae-
tét ée a via leíolyás i rányát ; nem volt továbbá benne 
kifejtre, hogy cson földbirtokosok, Kiknek földjére 
ezen társulat gátjai által viz szorittatik, miképen kár-
pótoltainak. — A társulat ezen hiányok pótlására 
utasíttatott. 

— E ü í n d s s o n t e n , mint bennünket ounan levele-
zőnk értesít, a közerői már kirendelték a gátak jó -
karba helyezése iránt. A viz ugyan még nem oty 
nagy, hogy már veaaélytől lehetne tartani. *« előre 
átás azonban megköveteli a jó előre való intézkedést. 

Helyeseljük Mindszent község ezen el járását . 
— A Bokéfi^-ISindfzent tiaze^jahályoaási 

társulat f. hó 27-én az az e héten szombatou d^íclotl 
9 órrvkor közgyűlést tart, a társulati kölcsön fölvétele 

| ós az ártérfejjesztés tá rgyában. 

— Az arany bilbüáacük megjelent második 
ítlzcto iá kei remek képpel, melyek egyike is többet 

1 ér, mint a füzet eiőficetéei ársu Az egyik kép „Agár 
ja, pusztában,44 másik r J á k o b futása,* A fflaet eíófizo-
] tési ára 1 frt. 20 kr. E műre elő lehet fizetni Méhner 
; Vilmosnál Bpesteo. 

— A acsaet j é ft&earataak foga fehérét rau-
' lógatja i rányunkban Bécs, az osztrák sógorok fová-
j rosa. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy as os i t rákok 
| nemcsak iparcikkeikkel, de hiíváuy irodalmi terméke-
ikkel is eláraazíják 'v3agyarors»í^ot. — iií aonki-
nek sem jutott eddig essébe kitiitani a hitvány iro-

: dalini lirhc.k»t aa országból, s ewt az elnéiéat a bá-
csiek az»al fi-iftik visaft^, hogy Rautmann kiadásában 
megjelenő nOrbnég Világ44 cimű magyar saépirodalmi 
füzetes kiadásnak árulását nem engodték meg. — Azt 
tuopd j i ugyanis a r«>ndőr»ég, hogy az árulásra naz 
engedély meg usm adható, mat magyar kiadoány<>król 
van szó mert lkíh elég osztrák kiadó, kikat a* ofstrik 
hatóságuknak támogatniok kell, e így kaloíSIaicLl^ci 
hasonló engeddy semmi körülmények közt meg nem ad-
ható.* Bécs i hát Magyarorszagot Uültölduek tart ja 
Gyönyörű duaüamus. ío*z a magyar raudőrható-
ságokuak is j ebban fölnyitni «zemóket eaenícira éa 

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

Irta: S. F. 
(Folyt, köv.) 

— Édes apámnak rosszul esett, hogy a maga r )ko 
nai ol net^ jöttek lakodalmunkba, mondá Boriska. 

— Nekem meg jól esett, felelt ir'alosay. 
— Édes apám azt mondta, hogy ezzel azt akar-

ják kitüntetni, hogy Önru h a r a g s z u n k ; mert engem 
vett nőül, és engem mint egyszerű polgárleányt, mint 
egy féLyes családba nem illőt, lenéznek megvetnek, — 
De én erre azt mondtam, hogy csak maga ezeressen, 
a gőgös rokonokkal nem törődöm 

— Lelkem lelke, édes szép Boriskám, hagyjuk a 
zok szót, szerelmünké, a m«myorsaágé legyen most 
minden gondola tunk; nézz szemembe hűvös két sz3 
meddel, ha-id égjen lelkem ennek láncoló tűsében, 
Így, igy, a mosoly tiindérivé teszi arcod, rooaolyojg. 
hüdd csodálom kel lemedet Így, igy, a eaép^k saép 
királynéja vagy. menyországa, üdvössége életemnek, 
nyújtsad bibor a jkadat . — Pálossy lázasan karolta át 
inenya szonya derekát és emelte mint gyermeket ölébe 
és elcsattant a házas élet első édea csókja. 

A menyasszony egy perc múlva elvonta magát 
férje karjaiból. — Mit szólnának susogá, szemérmesen, 
ha valaki meglátna bennünket? 

— Hát mit szólnak a napsugárnak, midőn issza 
hévvel a reggeli harmatot, s a madárnak, ha kéjelegve 
csipog pár ja fü lébe? és mit törődik a szerelem az 
emberek irigy szemével? Jer karomba lelkem szép 
világa, h«<id zaklassa vérein szived dobbsnása, égi kej 
ez, minőt csak ae istenek éreztek az Olympuson. 

Boriska mint virágszál hajolt a roáraoriltae férj 
keblére és szerelemmel nyuj tá csókra ajkát . 

Pálossy percekig hévvel szoritá keblére meny-
asszonyát s kéjeigett ennek csókjában. 

Egyszer Boriska elsikoltá magát és kebléhez 
kapott . 

Fohér atlasz ruháján, a mellén, egy vércsöpp 
nyoma látszott. 

Mi lelt? — kérdé ijedten Pálossy, s rémülve 
látta a vércsepp nyomát. — Mi sértett meg? 

Borif.ka egy fekete selyem szálon egy szivalaku 
arany emiékjeit hordott nyakán s Pálossy ölelésében 
ez aérté meg mellét 

Boriska kivetto kebléből az emiékjeit. 
Ez vérzett meí», mcr.dá és egy gyémánttal kira-

kott, drága mivű ékszert mutatott Pálossynak. 
Pálossy csen emlékjel láttám halálsápadt lett, 

szédelegve kelt föl helyéről és remegve vette kezébe 
az ékszert. 

— Hol vettétek ezt Biíriskám? kérdé remegő 
hangon sápadtan a vőlegény. 

Boriska rémClre néaett Pálossyra, 8 ennek tekin-
tete oly lesújtó volt rá, hogy pillanat alatt kicsordult 
szeméből a köny. — Mi lelte önt? kérdé és félénken 
közeledett hozzá. 

— Hol vettétek ezt az omlékjel t? kérdé ismét 
Páloasy, miközben igyekezett art fölnyitni, a midőn 
fölpattant, egy miniatűr alakban saját ifjúkori arcképét 
látta benne. 

Mi J*lte önt az istenért? esdeklctt Boriska. 
— Hol vettétek ezt? 
Mióta ess*™ tudom, mindig nyakamon hordom, 

felelt remegve Boriska. 
— Szüleid nem mondták, hogy hol vet ték? 
— Soha. 
— Nétd csak gyermekem, szólt csillapulva Pá 

lossy : látod ezt a képecskét, tudod e kit ábrázol ez? 
Boriska csodálta, hogy az emiékjeit föl lehet 

nyitni! mert ő ezt soha nem kisértette meg, nem id 
gondolt rá, hogy ez képet rejtsen magában. — Nézte 
a képecskét ; do nom ismert benne aenkire; mert Pá-
lossy azóta nagyon elváltozott. 

— Ez a képecske engem ábrázol 20 crea ko-
romban. 

— Ea hogy jutott ea hozzánk? kérdé zavarral 
Boriska. 

— Ez a kérdés kínozza lelkem is. — En ezt 
vőlegény koromban a jándékba adtam első j e g y e s e m -
nek, ki első feleségem lett, s véletlenségből vcíe nem 
temettetett el és akkor egyetlen Joányoa e j a h á b a 

i akasztottam, kit 7 hónapot korában nagynénjével együtt 
48-ban a rácok meggyilkoltak. 

Boriska tántorodva hallgatta Pálopsy fölfedezését 
és egyszer megragedá ennek iiarját. 

— Menjünk föl a kastélyba, anyám vagy apám 
fölvilágosít bennttnket. 

Boriskát űzto megzavart lelki nyugalma, Pálossy 
alig bírta követni. 

A zene elhallgatott, a táncolók rémülve álltak 
meg, midőn Boriska halálsápadtan a terembe lépett, s 

j utána jött Páloasy. 
A iegboraasatóbbro, a házaspár ösaaesaóiaiására 

I gondolt mindenki. Gazsiné ijedten sietett lányához, ki-
nek szemében köny ragyogott. 

Perc alatt az egész vendégsereg a táncteremben 
voit, ott állt Gmzm György Í3 leánya előtt. 

— Hol vettük mi ezt az ékszert? kérdé Boriska 
apja és anyia elé tartá a gyermek kora óta nyakán 
hordott eralekjelt. 

Gazsi György az egész vendégsereg meglepotésére 
elsápadt e kérdésre. 

— Hol vettük, az istenre kérlek szól ja tok?! 
— Ott ahol téged gyermekem, szólt Gazsiné. 

Midőn 1848 ban Körtvéíyes fa lv i t a rácok fölégették, 
lakosaágát legyilkolták. Mi másnap a falun keresztül 
mentünk és ott találtunk téged és nyakadon viselted 
ez ékszert. 

— Ugy volt, mondá Gazsi György. 
— Borzasztó végzet! kiáltott Pálossy : igy kelljen 

elvesztett ieáuyomraal találkoznom. 
— L e á n y a ? ! mondák rémülve a vendégek. 

(Vége köv.) 



kitiltani a basánkban szerte barangoló osztrák kolpor-
töröket. 

—* Üzleti értesítés, liendkivüli időjárásunk 
van, íagy, szól, hózivatar egymást éri. A tavaszi szán-
tás mint minden mezei munka a folyton tartó rosz 
időjárás miatt ez ideig háitérbe van szorulva, gazdá-
ink aggódva várják az idő kitavaszodását, féltve a 
megsemmisüléstől repce, és kés»»i buza vetéseiket. Eb-
ből következtetve üzlettink sem tud semmi életjelt 

J2.50 — Árpa, kukorica,,zab C3r,k fogyasztásra vá-
Bároltatik köböl szán;ra. Árpa köble 5 — K ikorica 
6.60., Z'ib 4 80., Szalonna uitrm. 46 frt. 

— É r t e a i t é s e k Vidu L. jo-nak 1. t 321 száma 
háza és nagyhegyi 1180 négyszög öl szőleje Kedvező 
feltételek mellet;. ela ió —- i jzv . Dinyés Mihályaé II. 
t. 469 számú ház* eladó. — Marázni József IV. t. 17 
számu háza és 3 részlet alaóréti földje szabadkézből 
eladó. — Nagv Józsefné I. t. 402 sz. a. házánál az 
udvar hátulján levrt épület egy db. portával s kijárás-
sal eladó. — Szépe L-jos 1. t. 2<X) sz. háaánál egy 
lakhely kiadó, B bodnár mesterséghez való szerszámja 
van eladó. Ri-i^vaid j6/.sef/»é örökösei 112. 
tized 42 saámu bá^uk, frUőréti földjük, és bőkénv 
árterük eladó. — Aigner Imre örököseinek házuk eladó 
— Tisztwlendő Balassa Jáíios ur hazánál 1. t. 248 hí. 
a. két szoba aítois tartozó helyiség Árendába ki/vdó. 
— Akik a Jurenák Ede és Sarkadi Nagy Ant.íl urak 
tul a kurcai földjeiből Szántó Jánosnál vetemény íol-
det jegyeztettek, legyenek szívesek a bérleti összeget 
nálla f. év april hó l ig lefizetni, moly után fog a 
föld kimuteatui. — Újhelyi ur háaa töldje eUdó mely-
ről ertek^ani lehat tizanthö Jár.oa közvetítővel. Tőkén 
18 hold löid, vekerzugba -V2 !jo'd t*iiy«vföíd első osz-
tálvu 16 hold buz.i vetés * A Ecsereu 94 hold told 
melybői 60 hold szántó 34 legel* kaszáló. A vásárál-
láson két jó készülő-fi ház. Á Betlehem utcába egy 
ezegánvea rke*elfl olcsó h*z *;lad >. Szolnokon tul 
700 hold föld 6 va^y 10 évre haasonbérbo kiadó, ér-
tekezni lehet iiiiiid vekről S:- i.tó Jmoa közvetítőnél. 
— Bariba Jáoos hr!yb. kir. fcljárásbiró kurcaparli hóná-
nál azudv.nrrakét oadojt szuba, konyhhval, éléskamrára!, 
tüzrevalóssal, pidUann', utcára ismét két padolt 
szoba, konyhával, tfUravalóssal együtt í. év 
a p r i l 24 tői ha^zonb rbií kiéiuíVi Cakó Imre na^-y-
tőkis! 2 fertá'v íőldie, ec; rvi 35 hold Miánió és katzál-

Já-

Nagy Imre, a neroueti ssinMa első hfls saersl-
meso vo!t®a férje. Végtelenül imádták egymást. Min 
dig ott volt neje drága holteteménél. Nem sírt, nehogy K o v á c s 
egyik szerepének gondolják. Pedig a szegény színész 
nek is csak van talán szive! 

A népszínház és nemzeti színház mir:t tostü'et 
sincs egymással jó kollegialitásban. Tagjai még ke-

; vésbbé. Az irói körben is nem egyszer vagyok tanuja, 
szórnak egymasra. A nem-
kis öklöcuuyi bzioi tanodái 

szerepet k*p, lenézi a né 

N y i l t - t é r * ) 
Pál urnák a „Szentes éa Vidéke * 

szerkesztő i ének. 
ön lapja 11-ik számában rólam azt irta, hogy én haza 

jöttem hivatalt keresni, hanem a hivatalnál a skandalumokat jobban 
keresem, miután az ön gyalázó közleménye szerint Szépe Imre 
korcsmajában a napokban néhány embert olmos bottal levertem 
és kötni való furfangból egy békés polgár ablakát bezúztam. Önnel 
szemben, ki ed«Iig lapja minden számában keresett seandalnmokkal 
és mások gyalázásával mulattatja olvasóit, nem érzem ugyan 
magamat erkölcsileg utalva, hogy nevemet gyalázó közleményo 

k o m é d i á s b ó d é n a k t e k i n t i túlemelkedő eI,en •édclmezzem, mindazon által magam és a közönség iránt 
magassága önhitt tudatában. A népszínház pedig — 
már csak ezért is — a hol lehet, ollendetnoslrációval 
él. így történt Jaltán, hogy szegény Benza Ida kopor-
sójára uem .akartak koszorút küldeni. Vitatkoztak, 

tartozó kötelességből kijelentőm, hogy az ön nevemet gyalázó köz-
leménye nem egyéb rigalomnál, mint majd ezt annak idején 
a helybeli rendőri kapitányt hivatalnak itétetével is beigazolandom. 
Én Szép Imre korcsmájában soba nem voltam, s igy ott senkit 

v e s z e k e d t e k , ő k n e m k ü l d e n e k , k ü i d j ö u , a k i n e k t e t s z ik ! n e m verhettem, hanem a napokban őzen korcsma előtt pár jó 
Rákosi azután mikor ennek neszét vette, fogott b a r á t o m m a l elmentem és ezen korcsmából kijövő részeg emberektol 

i r t á a m a g a n e v é t s o d a - ^ j r támadta t tam, s ba magamat nem v«*dem, a végi 

lója éa kuké nos, aí'ra vüu idó. —• Ifjú Bar-
nősnek 2 — 3 ev<*s ftttelni való megyfái darabonként 5 
kriav»l, éa egy tVj róz.ia dir.ku ültetni való «?.<>!lő 
ves8aoj« van -.<arankiiit 3 írtjával uUdó. — Gólya 
Pálnak kirftőkn t.irya öídî  10 hold földje r 
6 kai méh»* ekd<>. — Surkadi N^gy Ferenc ujáu^a 
H g&rög fgyház sdv rábao mért jó nitifcégi nagy-
váradi mécsét, kfiphMó .Vmebb nagyobb menoyiségb *v. 
mázsaja 3 frt. 40 — Balogh Istvánnak házinál 
több rendbeíi ki tdó. — li le János vekorlaposi 

egy gyüjtőivet, legfölül odairtá 
tette sorban mindeu demonstráló tisztelt ta^ elé. 

Azok P^lig sorbait i o g t á l * t f e l t a t és szép ciun-
deson, meg sem mukkanva — sorban aláirtak. 

így kapott Nagy né Benza Ida a népszínházból 
koszorút . . . A koporsójára! 

« 

Hanem hát ne ítéljük meg hamarjában a nép-
színház tagjait. Részéről oz csak szouioiu visazatorlas 
akart Ieuni. Mert mikor Csej/rejki Ferencet, a kiltinő j 
népssinműirót temették, a nemzeti színház setn magát! 
nem képviselteié, sem koszorút nem küldött, sem a f 
gyászlobogót nem tűzte ki. 

Pedig Osepreghytöl darabot is adíak a nemzeti 
színházban a ^Ma^ynr tiák B':üsbentt ca. vigjutékot. 

Pedig Csepreghy a Rákosi sógora volt. 
Rákosi nemesen viszonozta a nemzeti szinház 

neveletieoségét. 
, . . Nosza iöl éhes, rongyos, egyetlen kab^tú 

magyar iról Int a Cf preghy példája! Írj, dolgozzál, 
fáradj, fűtetlen saobubau, togvacogva, garasos gyertya 
mellett téli éjszakákon! Adj halhatatlan müveket ha 
zádnak! Tapsoltasd ineg őket a lőváros eiső szinha 
zában! Meglesz az elisneréí:, im'glesz a hála! 

Milyen ez a hála? . 
Mit kérdezed? Ott 

nemzeti színház! 
vau Csepreghy, ott van a 

tanyáján 24 k^s mr.~ f 
BZZÜKZZZZvl u^EHET. 

Mindszent. A 9Mudri cigány haíáia.44 ügyesen 
van irva, jönni íog. 

fi> varosból. 
Budepe&t, 1880. mártius 

a halottak napja. 
itt, alusznak oti; temetőkben ia. % t*vnc 

Hansenröl »« szólhatunk, a hire.3 delejeaőről. Páz 
mándy lett a gardo de mousieurje. VMZÍ őt eatéiyekre, 
előkeíő társaságokba. Táu Hanem által akar magának 
jobb nevet szerezni. 

Egy adomát beszélnek most a nagy raagnetiseur-
ről széltében hosszában. 

Megy — éppen Pázmándyboz — át a lánchidon. 
Ott megállít egy natal emberi, ki éppen jó médium-
nak mutatkozott, s tüzet kórt tőle. 

A fiatal ember udvariasan átnyújtja égő szivar 
ját, de Han*-*n azalatt ledclejozi saépen ujjáról a gyü 
röt s a gyűrű e«s»k, le, egyenesen ÍN Dun&ba. — Mit 
volt mit tenni V a gyilrü vissaahoahaUtleuul oda volt. 
A fiatal ember vigasztaihatati^a. Mit tesz ő most már 
u — záloghazba?! 

Mást.ap aaonban, mikor éppen ebédel B Pannó-
niában, jön — megismerte! — Hansen, ieül veh ?tom-
ben cs étlapod kér. 

A fiutzl enibo.r abban a pillanatban lekváros pa 
lacsintát hozutott. Hidegvérrel vf»ssi kését és villáját, 
szétvagja . . . és . . . . No3# képzeljék önök, mi volt 
abban a lekváros palacsintában V! 

végre el nem me-
nekülök, ezen emberek által leverettem voln^ Ez az eset, ami 
velem történt, amiből Kovács ur piszokmfíbelye a gjalázó közle-
ményt gyártotta. Ez az ügy a rendőr főkapitányi hivatal vizsgálata 
alatt* áll* b ezen vizsgálat által be lesz igazolvaj hogy Kovács ur 
közleményo egy semmirekellőnek hitvány rágalmánál nem egyéb. 
Ennyit szólok a közlemény érdeméle magára. Kovács urnák pedí-j 
azon gúnyos megjegyzésére, melylyel gyalázó közleményét bevezeti, 
hofcy ugyanis én hivatalt jöttem haza keresni, c«aV az a megjegy-
séaem, hogy én szentesi polgárnak fia vagyok inkolákat végeztem 
hogy ha oly állást keresek saját városomban, mire tehetségem, 
szerint képesítve vagyok, sem rám, sem városomra nem oly 
ezégyra — mint az i'.u botrány újságírása. Mindennek dacára én nem 
hányom önnek szemére, hogy ön mint szinlaphordó becsavarogta 
az országot 6 miután ebből megélni képes nem volt, haza jött 
hivatalt keresni s föllépett kétszer, háromszor, 6 megbukott ugyan-
annyiszor, mert miután ön már volt hivatalnok, hivatalra a tapasz-
talat után érdemesnek nein találták. Mondom, hogy akkor, mikor 
ön lapja botrány csarnokában kétes jellemű állatai között kellene, 
hogy ön magát fesse le legelőször is, kár és majd meg fog ártani 
a nagyhangú crkölcsbiráskodás, mire Önt előélete legkevésbbé jo-
gosttja fel. Engem azonban botrányos támadása feljogosít arra, 
hogy kipuhatoljak önnek egynehány (mert nem cj>ak egy van) oly 
cselekményét, melyek önt, ha kötélre nem is (mint ön nekem 
mondja) hanám arra érdemessé teszik, hogy ön minden tisztességes 
társasságból kilökessék és koterbe kerüljön. Végzem és zárom 
kényszeritett fél*zóllalásoruat azzal, hogy legközelebb bo fogom 
mutatni a közönségnek Öat ugy amilyen, s majd akkor finnek 
érd-mes olvasói látni fogják, hogy újságjában az a legnagyobb 
botrány, hogy benno ön beszél a becsületről. 

I f j . Kolumban Imre. 

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

É R T E S Í T É S . 
Alulirott értesiti a t. c. közönséget, ho^y a 

kik a Jurenák Ede, vagy Sarkadi Napry Antal 
ur:tk tul a kurcti földjeiből vetemény földet 
jegyeztettek, legyenek vivőnek a bérleti öszve-
get nállu, fo lyó évi april hó l - ig lefizetni, mely 
után fog a fold kimutattatni. 

Szentes, március hó 1880. 

Szánthó János, 

IS, 
is. 

temetetlenül is! Es 

Nnp-y nffp 
Csakhogy 
Alusznak 

töld>en is, temetőkön kivid 
élők ? . . . Aiu*sn«k azok 

Csak aiudjinfck! On guny volna e napot a hit 
tagadóknak. a» epigonokntít ünnepelni A lidérc mely 
niagánoa éjféltájt egyedül bolyong az elfeledett siro 
kon. égő tű^aeí vécédnek pirulni nem tudó arcúikba. 

Ez e r.ap »etn az élőké. Ez a nap a halottak 
napja. Saont halottainké! 

Nem jeÍEs fejra, ne?x» mondja kő: kik ezek s 
ezent halottak? 

De mi felírjuk nev iket a zászlókra, melvek alatt 
meghalunk, ha kell. Vegyetek el a zászlót tőittnk, olt 
lest aa a levegőben, & kés«aoritá»ban, az ujj-hegyen . . . 

S föltámad nak majd a halottak, kik szent harc 
ban elhullottak; a napolt napjainak végén lesz egy 
pásztor, egy akol . . . 

Addig pedig e nagy ri3pon meg meggyújtják fák-
lyáikat a sírok fölött szent papjaik: a köitők és az 
itjuság. Behintik fölöttük o ir.artyrjaik fölött ékes vi 
raggal a virá^t.iian földet és arccal Kboruiva magáid-
ják áidott poraikat, — porait a szent halottaknak: 

Testvériség! Egyenlőség !Fü£getlonség l 

Nagy Imrénét Benza Idát is eitemetíük. A roa-
ar szinószet és cpera boruilan áll koporsó 

janál. Európa minden kiváíó n.'.i:ipada tanítja volt dia 
dalaiuak, mi is mindig csak kosaorukkal adózhattunk 
neki, még legutolszor is — csakhogy ezt már kopor-
sójára kellett tennünk. 

A ki őt ismerte: feledheti-e? Még az sea , a ki 
nem ismerte. Mert a kik ismerték, emlegetni fogják 

Perszo 
gyűrű I 

egész társaság fölkiált: a gyuru, 

Nem, uraim és hölgyeim! 
Hát rciV MiV Ugyan mi? 
Hat . . . lekvár ! 

* r 

lil e g fe i v á 
Alól írott f. hó 29-en, a lielybeli második 

zenekar közreműködése mellett a c s i z m a d i a 
i p a r t á r s u l a t n a g y t é r m ó b e n p o l g á r i 

c fó/Ddvigalmat rendez, melyre a. é. közönséget 
tisztelettel meghívja ^ B á r d o s FlorL 

Beléptidíj 60 kr. — Kezdete 8 órakor. 

mindig, mindvégiglon. Pámtfan mftvée^nő, 
asszonyka, áldott feleség, kedves osaládanyo 

Nem tudóit elvinni az a vén knszáe 
a sokak közül, kik vs^yn&k a sirha?! 

d r á g a jó 

helyette! 

Mikor Balázs Sándor lapot indit. 
(S mikor nem indít?! 

Balázs Sándor — mint örömmel halljuk — Upct 
indit, (Pesti flirlap.) ^ j ^ 

Balázs Sándor nTolvnju címmel lapot indit, s a j '.g? 
lej;hireacbb tolvajok arcképeit fo^ju közölni, ideje v o l t i g 
vttlőban, hr>í>y már egy ilyen hézagot pótló Jap mog ; 

induljon l (Pesti Napló.) t . 
Baláss Sándor „Tolvaj* címmel lapot iűfóií, a 

párizsi „Voleura mintájára, mely közleményeid éiind 
más lapból veendi át. (Egyetértés.,) 

Balázs Sándor nTolvuju cimű napilapját egy 
párt nciküli konzorcium adj» ki. (Iluu.) 

Dementik. 
— A másik héten. — | <l 

Balázs Sándor lapját nem pártnélküli consortium 
adja ki. (Hon.J 

Balázs Sándor lapjának cime nem „Tolvaj" ha 
noro wM»^yar PúsUu iesz, s miudennap megjelen. 
(Egyetértés.) 

Balázs Sándor „Magyar PAs'a" címmel indítja 
meg lapját, mely nem szépirodalmi napilap, hanem 
egy ^ósta és távirdai heti szakkozlöny lesz. Iíolyesen. 
Nagy szükségünk van neklink, dilettantismusra hajló 
népnek, jó szakközlönyökre! (P^eti N»p u . ) 

Balázs Sándor nem n ' Hm círcmol s 
nem is a párizsi „Voleurtt mintájára inoit lapot. (Fü^g. 
Hírlap.; 

Balázs Sándor — mint örömmel halljuk — sern 
miféle lapot nem indit. (Pesti Hirlap.) 

Hirdstés« m m 

I 

E boldog megnyugvásban hagyva olvasó közön-
ségünket, — a viszontlátásig ! 

Csáktornyai. 

Van szerencsém a mélyen tisztelt 
hölgyek becses figyelmébe ajánlani és 
arról értesíteni, hogy 

női divat Metenikon 
a tavaszi idényre a legújabb divaÉi ta-
vaszi és nyári öltönyök megérkeztek, úgy-
mint: esö köpenyek, íekefce és szi- ^ 

i ) aes kabátok, maati l lak, ugyszinte yjf 
fjjí szines és fekete selyem és bár- "M 
"p soay kabátok, ugy kis leányok, mint íp 
fy felnőttek részére és a legdivatosabb fran- ^ 
rij cia m i d e r e k jutányos áron kaphatók, fe-ÜÍ 

valamint ezután is mint eddig a legdi-
vatosabb ruhákat gyorsan és pontosan 

fijj elkészítem, kívánatra egész kiállítással is. f í j 
^ Vidéki megrendeléseket gyorsan teljesítek. 
jjy A t. hölgyek becses pártfogását 

és megrendelését kérve, maradok ^ 
mély tisztelettel 

§ | Zso ldos János , ^ 
nöi ruha-készitő. 

Üzletem: Dobray Sándor kereskedő ur / k 

IL , H~H?' M ^Jf 
#> L rov̂ K»au közItJttekért E felelőssé a beküldőt terheli. 

Szerk.) 



H I R D E T É S E K . 
Hirdetmény. 

A szentesi kir. járásbíróság hivatalos helyi-
ségeinél 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 eltartandó árlejtés f, 1880. évi 
március 31-ik napjának d. e. 9 órájára a járás-
bíróság iroda helyiségében fog megtartatni. 

Kelt Szentesen, 1880. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartóz^ Kurca-

vizében a h&lászati jog l é. ápril 1-től 
1880. ápril* l-ig, f. é. március 22-én d. e. 9 óra-
kor a város? tanácsteremben nyilvános árveré-
sen naszoubérbe íog 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 bökény-mindszenti tiszaszabályozási társulat által ezennel 

közhírré tétetik, miszerint Szentesen folyó évi március hó 27-én 
délelőtti 10 órakor Kambovszki József nagy vendéglője termében 
társulati k ö z g y ű l é s fog tartatni, melyre az érdekelt ártéri bir-
tokosok azoa figyelmeztetéssel hivatnak meg; miszerint az alap-
szabályok értelmében a szavazásra szükséges, és birtok mennyisé-
güket kitüntető szavazati lapukat, Mikec Eerenc társulati pénztár-
noknál, — a gySlést megelőző bárom napokon — szokott hivatalos 
órákban átvehetik. 

T á r g y s o r o z a t ; 
1. A nmlt. m. kir. közmuuka és közlekedési minisztériumnak 

mult évi december 18-án 18022. sz. a. kelt rendelete, mely szerint 
a társulat vezetésével megbízott kormánybiztos működése egy évi 
idő tartamra mcghosszal'bittatik. 

2. Ugyanannak mult évi oktober 15-én 15067. sz. a. kelt 
rendelete a társulat kebelében eszközlondő ártér fejlesztésre vonat-
kozólag, és ezzel kapcsolatban ugyancsak nevezett minisztériumnak 
folyó évi január 7-én 18613. sz. a. kelt rendelete, az ártér fejlesztés 
alapjául szolgáló vizszin magasság megállapítása tárgyában. 

3. Ugyanannak folyó évi március 5-én 4084. az. a. kelt 
rendelete a társulat által igénybe vett állami előleg egyéni kiveté-
sének közgyűlésileg leendő felterjesztése iránt. 

4. A belviz szabályozási mflvoletekuek & társulat alapsza-
bályában leendő felvétele iránti intézkedés. 

6. A 'nml t . m. kir. közmunka éa közlekedési|miniszteriuranak 
mnlt évi november hó 22-én 19551. sz a. kelt intézménye a tár-
sulat által 1878. évben igénybe vett 8000 frt állami kölcsön vissza-
fizetésének módozata iránt. — Kelt hzegvárt, 1880. márc. 14-én. 

Gtammer Sándor, 
.kormánybiztos. 

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 törvéuy által kiszabott 
10 frt birság terhe alatt f. évi mártius hó 7-ik 
napjától kezdve 27-ig okvetlen bejelentsék. 

Az osztályozás ideje midőn a lovak vizs-
gálata történik, annak idejében köztudomásra 
fog hozatni — SzenteBen,J1880. mártius 4 

Balogh János, 
polgármester. 

Férfí-jtfnő> és gyermek lábbelik. 
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-
dem 8 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 tanu-
sitott bizalmát nagyra becsülve 

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

csizmadia mester. 

P á l y á z a t 
A Szentes vidéki takarékpénz-

tárnál , Sonnenfeld Gyula ur lemon-
dása folytán üresedésbe jött 

könyvvezetői állásra. 
Évi fizetés 1000 frt., azaz egyezer 

forint és a nyereség után 1 °/0-tóii ju-
talék. 

Pályázni kivánók a kettős könyv-
vezetés és magyar levelezésbeni teljes 
jártasságukat igazoló bizonyítványok-
kal felszerelt folyamodványukat folyó 
;vi ápri l hó l - i g az alólirt igazga-
gatósághoz benyújthatják. 

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

A leteendő biztosíték összege a 
fizetéssel egyenlő. 

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

igazgatósága. 

= 1 = 
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Msghivls. 
A Szentes vidéki takarókpénztár 

Szentesen, a városháza tanácstermében folyó 
1880. april Ló 4-én (vasárnap) délelőtt 9 órakor 
tartandó 

reoglifrüli ttözgjEílésére 
a részvényes tagok, az alapszabály 27-ik §-ban*) 
foglaltakra figyelmeztetéssel ezennel meghi-
vatnak. 

Szentesen, 1880 március hó 17-én. 

j. Bartha János, 
elnök. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. A könyvvezető választása. 
2. Az alapszalály 30., 73., 83. és 84. §§-&i 

módosítása. 

i í j -

*) Kivonat az alapszabály 27. § ból. 
A részvényes, ki szavazni kiván, az erre 

szükséges igazolványt a közgyűlést megelőző 
8 nap alatt a hivatal helyiságében átveheti, 
ha magát a közgyűlés előtt legalább 3 nappal 
saját nevére irt részvénynyel igazolta. 

Figyelmeztetés: 
Az igazolvány kiadatik a hivatalos órák 

alatt 9—12 óráig, március hó 27-tol kezdve bezá-
rólag april hó 3-ik napja déli 12 óráig. 

A közgyűlés megtartása napján igazolvány 
nem adatik ki. 

E 1 r cl e t é s. 
A nagy gőzmalomban 

T Ű Z I F A 
(agác) van ölízámra eladó. 

H i r d e t é s . 
Alólirott tisztelettel értesitem a n. é. 

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

Vidéki megrendeléseknél egy viselt 
lábbeli beküldése kéretik. 

A ü. é. közönség becses pártfogását 
továbbra is kérve tisztelettel 

Varga Béniámin, 
cipész mester. 

Plaotéren Hadzsi-féle házban. 

Kalap-raktár. 
Van szerencsém Szentes város és 

vidéke nagyérdemű közönségének becses 
tudomására hozni, hogy 

kalap°raMáromat 
a tavaszi idényre újból berendeztem és 
nállam a legújabb divatú, legjobb mi-
nőségű férfi* éa gyermek ka lapok, 
a legközönségesebbtől, a legfinomabbig, 
a legjutányosabb áron kapható. 

Tisztelettel 

kalap-gyáros. 
Üzlet helyiség: Neumann Jakab ur há-

zában a piactéren. 

HIRDETES. 
Alulírott bevásárlási ntatnból visszatérve, előnyös 

összeköttetés által sikerült több éren át folytatott 

férfi- és női raha-raktáramat 
oly dúsan fölszerelni, hogy izlésteljes k é s z ÖltÖZÓ-
f i e f t m m e l minden kívánalmat kielégíthetek és J u t x -
nyossagra nézve bármely haaonió üzlettel ver-
senyzők. 

Midőn ezt a t. közönség tudomására hozni bátor 
vagyok, egyszersmind megemlítem, hogy h e l y b e l i 
•lsöroaád sz&b0se.ezterrel összeköttetésben va-
gyok, s hogy bármely megrendelést leggyor 
•abban éa kitünöon kiállíthatok. 

FérfL-kalap-raktiram 
is mindenkor az utolsó divatcikkekkel 

van dúsan ellátva. 
Téli öltönyök nyári gondozásra elfo-

gadtatnak. 
A n. é. közönség pártfogását kér! 

Purjesz Dávid. 

Eredeti SINCtEK, HOWE, AXGEB, WHELEB és WILSON varrógépek nagy raktára. 

5 á 1 « 
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Tisztelettel alulírottnak már 8 éve fennálló óra-fizletemben négy évig volt szerencsém a legjobb és eredeti 
eredeti felNGER, HOWE, ANGER, WHELER és WILSON varrógépekkel szolgálhatni a n. é. közönség'telje3 

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 é« havi részlet-
fizetések mellett tisztelettel a n é. közönség becses figyel-
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 becses támogatásáért esede-

eem, mély tisztelettel értesitem még hogy mindennemű var-
rógépeket házi használatra csekély havidíj mellett kölcsönzök. 

F E L S E N B U R 8 B. 
órás és varrógép-raktár tulajdonos. 

At evang. templom épületében. 

Előnyös feltételek és legcsekélyebb részletfizetések mellett. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cheriier Jánosnál 1880. 




