
ILÓFIZZTilZ ÁR : 
Egéaz évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . , 1 frt 

M E G J G L E N 
minden, varórnap. 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények A szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI ÁRAK: 
3 hasábos petit<orért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr , 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik* 

NTTLTTÉB 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
egy beiktatásnál 80 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

I 

Gátat a veszélynek! 
Az állami és felekezeti intézkedések a 

tanmódszer és vizsgarendszerek megváltoztatása 
tárgyában egymást érik; tudós enqettek, hír-
lapi eszme-cserék foglalkoztatják ugy az intéző 
köröket, mint a közönséget. Nem elég, hogy 
jogi cursust felsrófolták s még azonfölül nyolc 
vizsgával és a kényszer-doctorsággal megrak-
ták (ugy, hogy a juris-doctorok 9/I0 ed része 
botcsinálta doctor!), most a jogakadémiák reduc-
tióját veszik célba A bölcsészeti tanfolyam 
három évről négyre emeltetik, s kimondatik, 
hogy a tanárképezdébe való felvételre csak 
jeles érettségi bizonyítvány tarthat jogot. — 
Nem is szólunk a technikai és orvosi cursus-
ról, melyek szintén vizsgákkal, szigorlatokkal 
s azoknak borsos dijjaival vannak túlterhelve. 
Protestáns hitfelekezeti intéző-körökben méltat-
lankodni kezdenek, hogy classificatio és clas-
sificatio között a papválasztásnál a gyakorlati 
egyházjog semmi különbséget, semmi megszo-
rítást nem tesz és sürgető kívánalmakkal lép-
nek fel. A praeparandiai tanfolyam meghosz-
bitásáról is komolyan gondolkoznak, azt hozva 
fel okul, hogy sok a tananyag: noha a mi-
niszter éppen legközelebb rendeletileg hangsú-
lyozta, hogy csak a legfőbb tantárgyakra — 
irás, olvasás, számvetés — forditassék a főfi-
gyelem . . . Mit bizonyít mindezj? Talán egy 
erős, alapos készültségű, európai miveltségü 
hivatalnok osztályt s intelligenciát teremteni, 
— ez a tendenciája a kormánynak, törvényho-
zásnak és felekezeteknek? De hát miért ily 
egyszerre? ily rohamosan? mikor azt nem le-
het erőltetni, mikor bárminek fejlesztésében a 
természetes fejlődés arányait figyelmen kivül 
hagyni nem szabad, mikor non est saltus in 
na t ura. 

Első tekintetre belátjuk, hogy nem ez itt 
a cél, nem javítás. Hanem cél — a intellek-
tuális pályáknak megnehezítése! 

Mi ennek az oka? . . . Hiszen az állam-
polgárnak egyik ősjoga állapotának szabad 

megválasztása, tehát az államnak nem lehet 
célja ezen jog mesterséges korlátozása; sőt in-
kább — a kellő qualificatio szükségének szem-
meltartásával — megkönnyítése a módnak, mely-
lyel e jogát érvényesítheti! 

Ennek eyyenes oka az intellektuális pályák 
tultöm'óttsége; hogy ifjúságunk mind az értelmi, 
hivatali kenyérkeresetre tódul, egyébb kenyér-
kereseti pályáknak ijesztő elhanyagolásával. 
S a mi fő: e tiilos szám teljességgel nincs 
arányban a népesség igényeivel és szüksé-
geivel. 

Vessünk ennek történeti kifejlésére és oka-
ira egy futó pillantást. Két korszakot kell 
megkülönböztetnünk. Az 1848 előttit és utá #;, 
mely fordulási pontja nemcsak a politikai de 
szellemi életünknek is. 1848 előtt szemben ál-
lott egymással — nem harcban — a nemesi 
és nem-nemesi osztály, középütt a honoratio-
rok. — A politikai, közéleti intellektuális pá-
lyákra nem ugyan kiváltsága, de jövője a ne-
mesi osztálynak volt Csakhogy akkor még — 
ez levén egyszersmind a birtokos osztály s jö-
vedelmét zsiros földeiből patris ad exemplum 
húzván, a mechanikus ténykedéssel összeforrott 
hivatali pályákat szivesen negligálta, sőt álta-
lában a „tintanyalást" méltóságán alulinak 
tartá. Innen van, hogy az intellektuális pályák 
közül — melyhez még a nemesség politikai 
szereplésének hagyományossága is járult — a 
nemesség csak a legfőbb egyházi- és ország-
hivatalokat, dignitásokat és még a megyei köz-
élet levén a nézete szerinti méltó szereplésével 
összeférő: annak hivatalait, állásait igyekezett 
kezében tartani. S itt aztán konkurrenciától 
nem is félhetett. — Ezt mondhatjuk — bár 
nem oly tág értelemben — azon pályákra, 
melyek a jogvédelemre és igazság szolgálta-
tásra hivatvák. Ila közszereplésről van szó, a 
lófuttatási- s egyéb sport-vállalatokon kivül a 
48 előtti nemességet csak itt és csak itt talál 
juk meg. Zöme azonban maradt kastélyában, 
kúriáján; élt urasán, gondtalanul, ur volt. 
húzta földje jövedelmeit; vagy ha e szép szót 

ezzel meg nem sértjük, mondjuk hogy — gaz-
dálkodott. 

Egyéb intellektuális pályák akkori elha-
nyagoltsága, vagy inkább a közszükség akkori 
csekélyebb igényei mellett teljesen elég volt 
az a számerő, melyet az elszegényedett nemes-
ség, a hétszilvafás, továbbá az iparos elem *s 
hulladékképen a földmivelő-jobbágyi szolgál-
tatott. Ugy, hogy csaknem elmondhatjuk, hogy 
az állam és állami hivatalok a nemesség, a 
közéleti s közigazgatási hivatalok pedig eme-
zek kezében volt. 

Most mindez nagyon másként van! Óriási 
átalakulások és uj viszonyok ! Az 1848: »5, 8, 9, 
t. cikkek a jogi különbséget a nemesek és 
nem-nemesek közt megszüntették. Az 1868-iki 
törvényhozás kimondta a zsidók emancipáció-
ját. Okszerű reformokat léptetett életbe föld-
mivelés, ipar, kereskedelem és jog terén; a 
földbirtokot felmentette láncaitól. Az avult vi-
lág kiváltság-romjain egy uj, erős, anyagéivies 
élet virágzott fel. Maga a korszellem változott 
meg. 

S e korszellem azt hangoztatá hatalmas 
szavával: lássátok be végre, hogy egyenlők 
vagyunk, s hogy minden ember egy tőke, 
melynek kamatoznia kell! S kiki sietett és 
siet még ma is gyermekét oly pályára adni, 
hol az magát a legbusásabban értékesítheti. 

De nemcsak ez a cél, mert a magyar nem 
kalmár nemzet; hanem a tekintély s méltóság 
szerzés is Mióta a politikai élet megváltozott 
s állami önnál lóság unkát (mint mondják) újra 
visszanyertük: az önértékesitési köztörekvés, 
ujabb tápot nyerve, a hagyomány feléledt ere-
jében, indítja a szüléket arra, hogy gyermeke-
iket jó remény fejében az intellektuális pályák 
óriási konkurrencia-tengerébe dobják. A nemesi 
osztály nem maradhat e versenyben hátra. 
Birtokát, melynek fele már váltón nyargal, 
ott hagyja, vagy azért, hogy azt hivatali szol-
gálattal megreperálja, vagy hogy egyúttal az 
állami functiókban való szereplése által hiva-
tását látja betöltöttnek. Szóval most már ez 

T Á R C A. 
Kert végében öreg méhes... 

Kert végében öreg méhes . . . 
I t t pihenni olyan édes! 
Álmodozva fennvirasztva 
I t t töltöm az éjszakát. 

Virágok még mindig vannak, 
Odafönn is ragyog csillag. 
. . . Néha egy-egy kurogó darv 
Száll a holdas éjen át. 

Fű , fa alszik, hang se hallszik; 
Már a tejút szerte foszlik; 
D e a fecske sem csicserge, 
S csügg a rúzsa szép feje. 

Haragszom a napsugár ra ! 
Oh csak mostan késne, várna, 
Oh csak minden igy maradna, 
S ne viradna sohase! 

Szivein is most i lyenforma: 
Dics, hiuság nem zavarja, 
Tiszta, mint a csillagos ég, 
Csöndes mint az éjszaka . . . 

Kit szerettem, mit szenvedtem: 
Valamennyit elfeledtem. 
S elfeledtem azt a dalt i s : 
„Megvirad még valaha." 

J o b b is az így! Ne viradjon! 
Legyen szivem, mint a templom, 

Mint valami üres templom, 
Melyből a nép haza ment. 

Melyből földi szenvedelmek 
Gyarlóságok tovatűntek 
S nem maradt más benne, csak az, 
A mi igaz, ami szent! 

Csáktornyai Lajos. 

A SierraMorena nemesei. 
— B E S Z É L Y . — 

Irta: Dumas S. 
Fordította: SZALAY M I K L Ó 8. 

Az óra fél tizenkettőt ütöt t ; don Bernardó még 
félóráig já r t fel s alá, miközben nagy erejébe került 
magát egyenesen tartani, a vért megállani érezte erei-
ben. Végre elérkezett az éjfél. 

A mint az óra első ütése elhangzott, don Ber-
nardó azonnal beledugta a kulcsot a zárba és kinyitotta 
az ajtót. 

Nagy volt azonban a lovagbámulata: a templom 
ki volt világítva, a kar nyitva, az oszlopok és a menyezet 
feketével behúzva, s a gyászkápolnában ezer gyertya 
égett. 

A kápolna közepén emelvény volt, melyen egy 
fehér ruhába öltöztetett apáca feküdt, kinek fejéről 
hosszú fehér fátyol nyúlt le, melyet egy fehér rózsából 
font koszorú szorított homlokához. 

Különös sejtelem szorította össze a lovag szivét. 
Közelebb ment az emelvényhez, lehajolt a holttest fölé 
s a fátyolt felemelve rémitő kiáltást hallatott. 

E holttest Niebla Anna volt. 
Megfordult s keresve körülnézett, hogy megkér-

dezhessen valakit s megpillantá a sekrestyést. 
— Micsoda halott ez? kérdé, 

— Niebla Anna, — felelte a derék ember. 
— Mióta van meghalva? 
— Vasárnap reggel óta. 
Don Bernardó újra érezte növekedni a hideget, 

mely csaknem jéggé fagyasztá testét s kezével homlo-
kához nyúlt. 

— Tehát tegnap éjfélkor már meg volt halva? 
— Mindenesetre. 
— Tegnap éjfélkor hol volt? 
— A hol most van, csakhogy a templom nem 

volt behúzva, a gyertyák csupán a koporsó mellett 
égtek s a kar rácsozata be volt zárva. 

— E szerint az, a ki tegnap ugyanezen órában 
Niebla Annát hozzá közeledni látta, csak lelket látott 
volna? — szólt a lovag, — az, a ki vele beszélt, ki-
sértettel beszélt volna? 

— Isten oltalmazzon minden keresztényt ilyentől! 
de hát kísértettel beszélt volna, lelket látott volna? 

Don Bernardó tántorgott. 
Világos lett előtte minden: lélekbe lett szerelmes, 

kísértettől kapott csókot. 
Azért volt e csók olyan hideg, azért futotta át 

egész testét a hideg borzongás. 
„ E pillanatban visszaemlékezett, hogy miért emii-

tették előtte scjál halálát a lakatos, az asztalos, a pap 
és a sírásók. 

Egy órakor már halva volt, miként mondták. 
Ugyanezen órában kapta a csókot Niebla Annától. 
Halott volt vagy élő? 
Bekövetkezett volna már a léleknek elválása a 

testtől? 
Csak a lelke lett volna az, mely a szeplőtlen fo-

gantatásról nevezett zárda körül tévelygett, mialatt meg-
halt teste Bejár kastélyban feküdt? 

Zisszalökte a fátyolt, melyet a halott arcáról fel-
emelt s kirohant a templomból. 



De a középosztály még inkább ; az apa már 
kisdedós fiának igy menydörög: „légy különb 
apádnál!'4 Aránylag azonban legtöbbet ad az 
iparos és gazdaelem Mert ez I 8 4 S előtt gyermeke 
ki taníttatására csak a legkivételesebben vállalko-
z o l .. Valamennyit kábítja nem is annyiraaz 
anyagelviség,hogy gyermeke álláshoz jutva meg-
élhetését uri módon biztositandja, hanem a 
tévelygő ábránd, hogy ezen állás a legfénye-
sebb lesz. Ismer-e valaki csak egy apát, ki 
első gymnasinmba járó gyermekében már leg-
alább is a jövő minister-elnökét ne látná?! 
Eliez járul még az intelligens szülők nevetsé-
ges sőt kárhozatos ál-szégyene, melynél fogva 
pirul fiát „alacsony" foglalkozásra már-mint 
kereskedésre, mesterségre) adni. Csak ha már 
a fiu szekundákkal megrakatott s képtelensége 
kétségtelenné lett, határozzák el magokat a 
szülők a „keserves" lépésre. — Ne feledjük 
még azt, hogy az uj „alkotmányos" aera alatt 
a zsidók egyenjogosittatván, ők szintén a so-
rompóba lépnek. E szorgalmas, kitartó, szívós 
elem az újdonság ingerével rohanja most meg 
az intellektuális pályákat s lepi el a közép-
tanodák, az egyetemek padjait, elcsípi a ki-
tüntetéseket, elviszi az ösztöndijakat, elárasztja 
a városokat, falvakat, pusztákat sat. S jól te-
szi. Ez a polgári szabadság és egyenjogúság 
folyománya. 

El vannak árasztva tehát az intellektuális 
pályák módfelett. A kabátos proletarismus 
ijesztően terjed s megértük immár azt, hogy 
egy iskola-szolgai állomásra 23 ügyvéd folya-
modik. A hivatalnyerés a legkétségesebb. Alig 
ürül egy hely birónak, papnak, tanárnak, ta-
nítónak sat. A beruházás, melyeket a szülék 
évek hosszú során a gyermekre tesznek gyü-
mölcstelenill pangani kénytelen évek hosszú 
során át. De azért a láz egyre tart: mindenki 
tanittatja, mindenki ministerpraesident akar 
boglyas fiából nevelni, tekintetbe sem akarja 
venni annak hajlamát, képességét. S ha akad 
egy erélyes, fenkölt szellemű, szabadelvű, bölcs-
belátásu apa, ki fiát kereskedőnek, gépésznek, 
nyomdász-inasnak akarja adni, a mama röktön 
ájuldozik. 

Jól van ez igy? Nemcsak, hogy nem jól 
van, hanem valóságos vétek. Vétek a nemgaz-
dászati munkamegosztás, vétek a természeti 
igazság, vétek a társadalmi rend. vétek önma-
gunk ellen. Miért? Mert ez egyenesen a többi 
tisztességes és fontos életpályák elhanyagolá-
sával történik Nagyiparunk, gyáriparunk, ke-
reskedelmünk, erdészetünk, bányászatunk, ha-
dászatunk husosfazekához a magyar nem jut. 
Német és zsidók veszik körül. De vakságai — o 
van az megverve ki e miatt a zsidót és né-

TTöTjJtoE magatokat! Vá'íol-
juk magunkat! az élhetetlen, politizáló, urizáló, 
az intellektuális pályákon és a föld turkálá-
son kivül minden más fontos érdekeinket köny-
nyelmííen idegen kezekre játszó magyar ele-
met! . . . Fáj magunkat verni, de — megér-
demeljük. 

Azért jól teszi állam és felekezet, jól te-
szik mindenütt az intéző körök, ha az intellek-
tuális pályákat minél jobban megnehezítik. Jól 
teszik, ha hosszura szabják, ha minél több vizs-
gával megrakják, ha minél érzékenyebb pénz-
áldozatokba kerítik. Az a nép, mely saját ja-
vát, előnyét, nemzeti érdekeit be nem látja, 
méltó rá, hogy abnormis módokkal arra ráve-
z e s s é k ; méltó rá, hogy kormányzati gyámko-
dás alá vegyék! —s. 

Városunk közgyűléséből. 
(Tartatott G—7-ik napjain.) 

Szépen megtelt a tanácsterem, ugy hozta 
ezt magával az írnok választás iránti érdeklő-
dés és csakis ez; mert mig az első nap — 
mikor az írnok választás volt — alig fértek a 
képviselő urak a gyűlésteremben, a második 
nap csak alig voltak 10—12-en Mindamellett 
ha nincs is okunk nagy elismeréssel emlé-
kezni meg a közügyek iránti érdeklődés ezen 
sajátságáról, de arról mindenesetre örömmel 
emlékezünk meg, hogy közgyűlési tanácskozá-
sainkban mindinkább meghonosul a komoly 
tárgyilagosság, távol minden személyeskedéstől. 
Ervelés és nem a sértegetés kezd a tanácsko-
zás fegyvere lenni 

Komoly higgadt tanácskozás mellett a két nap 
letárgyaltattak a tárgysorba vett következő ügyek: 

1. Pénzügyi szakosztály jelentése a pénztárak 
vizsgálásáról, nielyszerint ugy a községi, s árva, mint 
az adópénztár példás rendben találtattak. 

2. Az országos tiszvölgyi társulat központi bizottsága 
által a Tiszaszabályozás körül fölmerült hibák elenyészte-
tése végett egy a magyar törvényhozó testületnek elfoga-
dásra ajánlandó törvényjavaslatot dolgozott ki, nielyszerint 
a központi bizottság a Tiszaszabályozás bajait azzal akarja 
orvosolni, hogy jövőre a gát fontartás és védekezés az 
egész Tiszamentén egységes vezetés alá helyeztessék, 
s eliez képest a társulati mérnökök jövőre a ministe-
rium által neveztessenek ki és ezek a minisztériumtól, 
vegyék az utasításokat intézkedéseikre nézve. Erre a 
városi tanács azt mondta, hogy kormány által kineve-
zett mérnökök a társulatok bajain nem segíthetnek és 
az egységes vezetés nem elég, a társulatok el vannak 
adósodva, ezeken nem az által segítünk, hogy a kor-
mány nevezze ki neki a mérnököt, hanem azzal, ha 
anyagi támogatásban részesittetik, mire jogosan is tart-
hat igényt: mert a Tiszának szabályozásában nemcsak 
a közvetlenül érdekelt társulatnak vau haszna, hanem 
az országnak is, amennyiben a Tiszaszabályozás által 
közel 3 millió katasztrális hold föld mentesittetett, s 
ezen földektől — miután viz járta hasznavehetetlenek 
voltak — semmi adót nem fizettek, mig ma évente 

"közel 10 millió frt adó fizettetik. Azok tehát kik ezt 
a hasznot adták és biztosítják az államnak, joggal tart-
hatnak igényt az ország támogatására, miért a tanács 
hosszú erőteljes érvelés mellett javasolta, hogy a 
közgyűlés oly törvényjavaslat kidolgozása iránt te-
gyen indítványt, nielyszerint mondassék ki, hogy a 
Tiszaszabályozás részben országos érdeknek tekintes-
sék és a Tiszaszabályozással járó költségnek fele 
az állam pénztárából fedeztessék. A közgyűlés Udvardi 
Sándor és Szeder János képviselők ellen indítványa 
folytán a tanács javaslatát mellőzve oly törvényjavaslat 
kidolgozásának indítványozását határozá el, hogy a 
Tiszaszabályozás egészben országos érdeknek mondas-
sék ki és az összes költség az állampénztárból fedez-
tessék. Hanem ezen indítványra azt fogja mondani az 
ország, hogy ezek azután tudják mitől döglik a légy. 

3. Többrendbeli számadás megvizsgálásáról//a 
számvevő jelent. Fölsőbb hatóságilag leendő megvizs-
gálása végett Csongrádinegyéhez felterjesztetni liatá-
roz tátott. 

4. í rnokká 12 pályázó közül Vutsák Sándor vá-
lasztatott meg. 

5. A gazdászati szakosztály jelent a város tulaj-
donához tartozó gógányi, epreskerti, alsó esürhejárási, 
szőlők melletti és szentlászlói földek bérbe adásáról. 
A jelentés szerint ezen földek, melyek a lefolyt G év 
alatt 2488 frtért voltak aérbe adandva most ujabban 
6 évre 3128 frt 20 krért, tehát 640 frt. 20 krral töb-
bért lettek kiadva. A közgyűlés az árverést jóváhagyta. 
Egyszersmind ezzel kapcsolatban a rom. kath. egyház 
kérelme folytán elhatározta, hogy bánháti temetőhöz 
vezető ut — melyen eddig a kiséri csorda is járt — 
jövőre csak a temetőbe járásra fog használtatni és 
a csorda számára a temető és gát között fog ut je-
leltetni ki. 

G. A gazdászati szakosztály javaslata folytán|]az 
elromlott zsupi komp eladása elhatároztatott és he 
lyette egy nagy dereglye fog a zsupiak közlekedhetése 
céljából készíttetni. 

7. Abbafty Zsigmond mérnök jelentése folytán 
az útjavítási vállalatnak ujabban G évre leendő kiadása 
elhatároztatott és kimondatott, hogy a Széchényi útra 
két utjavitó less alkalmazandó. 

8. Fölvétetett a helybeli iparos ifjak egyletének 
kérelme az iránt, hogy az egylet által a bécsi iparki-
állitás megtekinthetése céljából kiküldendő két segéd 
részére uti költséget szavazzon meg a közgyűlés a 100 
frt. megszavaztatott, azon kikötéssel, hogy az egvik 
kiküldött ne segéd, hanem Önálló ifjú iparos mester 
legyen. Hallgató. 

A hangversenyről. 
Szentes, 1880. szept. 7. 

Még most is hallóin, amint Váradi Krisztinka k. a . 
a zongorából madárhangokat csalt ki s Megyeri a zon-
gora játékával elénk varázsolja azon jelenetet, midőn 
Gounodnak Faust operájában Mephisto a híres borda-
lával elnémítja a zajongókat. Bajos volna előszámlálni 
mind azt, ini ez élvezetes estéről emlékemben (tán 
mondhatnám: mindnyájunk emlékében) fenmaradt. 

Igen kevés est volt a színkörben eliez hasonló, a 
midőn ennyi s ilv szép közönség hallgatta volna végig 
az igazán élvezetet nyújtó műsort. A páholyok mind 
eladvák, a körszék még kevés is volt, amennyiben még 
az orchestruniba is kénytelenek voltak támlásszéki ülé-
seket adni. 

Egy óra volt. 
Lehorgasztott fővel, nyomott kedélylyel ment don 

Bernardó a templom udvarra, s a nyitott sir mellett 
elbotorkálva eloldá lovát a fától s a nyeregbe pattanva 
hirtelen elsietett Bejár kastély irányában. 

Ott fog előtte a rettenetes talány megfejtetni, 
vájjon élő-e vagy halott. 

Azonban megfoghatlan okból érzései csaknem meg 
szűntek. Alig érezte, hogy ló van alatta, mely őt vitte; 
egyedüli érzése a növekedő hidegség volt, mely mint 
a halál lehellete folyton erőt vett rajta. 

Hajtotta lovát, mely ugy tetszett előtte, mintha 
kísérteties ló lenne, mintha sörénye meghosszabbodott 
volna, mintha lábai nem érnék a földet, és nem hal-
latszanék ügetésének semmi nesze. 

Hirtelen minden zaj s ugatás nélkül jobb és bal-
felől mellette termett két fekete kutya ; szemeik szik-
ráztak, torkuk vérszínű volt. 

A ló mellett futottak égő szemekkel és nyitott 
szájjal; ép oly kevéssé látszottak érinteni a földet-
mint a paripa: paripa és kutyák ugy úsztak tovább a 
fold felszínén, mintha nem szaladtak, hanem repültek 
volna. (Folyt, köv.) 

— B E S Z É L Y . — 

Irta: S. F. 

Bodoki Kuti Sámuel és menye Emilnek neje kis 
gyermekével együtt ez esemény után örökre elhagyák 
Feketeházát. Eladták birtokukat és Nyitram egy ében 
vettek Körháton egy csinos pusztai birtokot, s ott em-
berektől félre húzódva élt gyászban az apa és szép 
fiatal menye, ki hiába vonult gyászával az emberektől 
el, szépségének mégis hamar elterjedt a hire az egész 
megyében és alig laktak Körháton egy negyedévig, 

midőn Sugáry Ilonkát a vidék egy tehetős uri embere 
megkérte. Az öreg Kuti erőltette menyét, hogy vegve 
isten küldötteképen a jó szerencsét. Kuti Emiiné el-
utasitá a kérőt. Az özvegy minden örömét féléves kis 
fiában kereste és találta meg és minden hónapban el-
ment egyszer Budára és ott a temetőben kisírta szemét 
férje sirhalmán. — E közben u j kérője akadt Ilonká-
nak. Ipja újból erőlteté és figyelmezteté menyét, hogy 
ő már nem soká fog élni és akkor teljesen egyedül 
marad rokon, barát és minden ismerős nélkül. 

A kérő egy előkelő családból való megyei tiszt-
viselő volt, ismételten megfordult a háznál. Ilonka végre 
válásául azt mondá neki, hogy jőjön özvegysége évé-
nek letelte után 3 hónap múlva és akkor megadja a 
választ. 

A kérő eljött a kitűzött időben. Ilonka engedett 
ipja unszolásának és Bodoki Kuti Emil özvegyével Gáti 
Bodog jegyet is váltót. A kézfogó éjjelén azonban 
Ilonkának rossz álmai voltak. Férjével beszélt, ki 
szemrehányásokat tett neki amiért férjhez akar menni Ezen 
álmot annyira lelkére vette Ilonka, hogy ipja minden 
ellenkezése dacára is összeszedte jogyese ajándékait 
és visszaküldte neki és megírta, hogy mondjon le róla? 
vele ugy sem lehetne boldog. 

Gáti urat nem lehetett oly könnyen visszautasítani, 
elment Ilonkához és megkérdé visszalépésének okát. 
Az özvegy elmondá neki álmát. Gáti ur elszomorodva 
hallgatta az özvegy kifogásait és azon meggyőződést 
érlelé meg magában, hogy ezen nő elméje nem tiszta; 
mert különben álomlátásokra nem bizná sorsát. 

Az agg Kuti kedvetlenül nézte ezt az állapotot; 
de volt a háznál valaki, ki az aggnak is, az özvegynek 
is örömet, boldogságot szerzett, az egy éves kis Emil, 
ki már járt , és kezdett gagyogni. 

Tizennégy nappal későbben, hogy elmúlt egy éve 
Kuti Emil halálának, Kutiéknál egy este egy idegent 

jelentettek be. Az idegen Nyitráról kocsin jött Körhátra 
és látszott rajta, hogy nem nyitrai, s hogy Nyitráig 
hosszú utat kellett neki tennie. 

Az agg Kuti térdén táncoltatá unokáját, midőn 
az idegent bejelentették, a dajkának adta kezébe n 
gyermeket és mint magyaros vendégszeretethez illik, 
maga ment ajtót nyitni a vendégnek, mi közben a daj-
kát a gyermekkel másik szobába küldé. 

Az idegen a szobába lépve, fürkészve tekintett 
körül, s midőn látta, hogy ott Kuti Sámuelen kivül 
senki nincs, hévvel ragadá meg ennek kezét és a házi 
gazda vonakodása dacára keblére ölelte ezt. 

Kuti Sámuel egy pillanat múlva kiszakitá magát 
az idegen karjai közül. 

Istenem! kiáltá az Öreg és megragadá az idegen 
kezét és a lámpához voná. — Hiszen ez az én gyer-
mekein! kiáltott föl az öreg kitörő örömmel. 

E percben Ilonka lépett a szobába, fekete ruhába 
volt öltözve. E szint férje halála óta semmi mással nem 
cserélte föl egy percre is. 

— Te gyászban vagy Ilonka, szólalt meg az idegen 
és az özvegy elé sietett. 

— Emil! kiáltá a nő és oda rohant az idegenhez, 
ki nem volt más mint Kuti Emil. 

— Égből jösz-e hozzánk f iam? kérdé az apa. 
— Menyországból jön, hogy oda vigyen magával 

bennünket, mondá a viszontlátás boldogságától részegen 
Ilonka. 

Kuti Emil egy divánhoz vezeté nejét és leülteié 
és maga is mellé ült, oda vonta apját is. — Nem jöttem 
én sem az égből, sem a meny országból, hanem Páriá-
ból, hol e^y évig tartózkodtam. 

— Es mi azt hittük és azt hiszi a világ, hogy te 
főbe lőtted magad, mondá halkan az apa, mig az öz-
vegy boldog önfeledtséggel leste férje ajkáról a szót és 
csókolá meg tízszer is ennek kezét. 



Hogy pedig a közönség elégedetten távozott, ki-
tűnt abból is, liogy mindvégig a legnagyobb figyelem-
mel kisérte a műsor minden egyes részét. Zapf Uákóei 
indulójával kezdték meg, melynek játszásánál leginkább 
Váradi Krisztinka k. a. biztonsága és szabatossága 
tiint fel, amit különben a harmadik számnál is tanusi-
tott, a midőn Herold Nyitányában segitett a közönség-
nek élvezetet nyújtani, s végre a madarak csicsergőtével 
egészen behizelegte magát a hallgatóság kegyébe. Ha 
Váradi Krisztinka k. a. még továbbra is oly előszere-
tettel fog a zongora-játék iránt viseltetni, művésznő lesz 
belőle. 

Joó Károly ur játékát és énekét szintén dicsér-
nünk kell. 

Megyeri megmutatta, hogy nemcsak jó szinész, 
hanem hogy elsőrendű zongora-játékos is. Hogy a 
negyedik pont Beethoven „Szonatájau zongora-, he-
gedű- és gordonkára oly jól sikerült, abban Krajcsik-
nak is része volt. 

Szóval a hangversenyt kellőleg sikerültnek mond-
hatjuk, s különösen mondhatnánk, hogy ha a műsor 
nagyobb tapintattal van összeállítva és a rendezőknek 
eszökbe jut, hogy mi Szentesen a jó magyar alföldön 
lakunk, kik a zenében gyönyörködni tudunk, de ahoz 
95%-ban nem értünk. Tessék csak magyar darabokat 
hegedűlni és zongorálni nálunk. Van ezek között szép 
én jobban fog gyönyörködtetni mint akár Beethoven 
sonatája. F. 

F e l h í v á s 
a szentesi iparos ifjak képző és segélyző egyletébe 
tartozó önálló iparosokhoz és iparos-segédekhez! 

Szentes város igen •tisztelt képviselőtestülete a 
fent nevezett egylet választmányától beadott kérvényre 
vonatkozólag elhatározta, miszerint az egylet részéről 
a bécsi iparkiállitásra kiküldendő két egyleti tag, még 
pedig egy ir álló iparos és egy iparos-segéd utazási költ-
ségeinek fedezéséhez 100 írttal hozzá járul. Ennek 
folytán felszólítom a fentnevezett egylethez tartozó ön-
álló iparosokat és iparos-segédeket, kik ezen útra vál-
lalkoznak, hogy ebbeli szándékukat az egyleti választ-
mányhoz címzett kérvényben f. év és hó 16-áig alul-
írottal tudassák. A kérvényben megemliteudő a foglal-
kozás és hány éves segéd vagy mester az illető. 

Szentes, 1*80. szept. 9. 
Balázsovits Norbert, 

elnök. 

Nyilvános köszönet. 
Kedves kötelességünket teljesítjük, midőn Wim-

merné úrnőnek a legmélyebb köszönetünket nyilvánítjuk 
e helyen is a hangverseny alkalmára kölcsönzött 
zongoráért. Megyeri és Krajcsik 

Nyilvános köszönet. 
Kedves kötelességemnek tartom, mindazon igen 

tisztelt városi képviselőknek, kik a szentesi iparos itjak 
képző és segélyző egyletének választmányától a bécsi 
iparkiállitásra. küldendő két iparos anyagi segélyezésére 
vonatkozólag beadott kérvényt pártolni szíveskedtek, 
nem különben tek. Balogh János polgármester urnák, 
ki a kérvényt igen buzdító szavakkal a képviselőtestü-
letnek pártfogásába ajánlani méltóztatott, legforróbb 
köszönetemet e lap hasábjain nyilvánítani. 

Szentes, 1880. szept. 9. 
Balázsovits Norbert, 

elnök. 

— Ezt én csináltam ugy. 
— Csak nem lettél gyilkos?! szólt eliszonyodást 

mutatva az apa. 
— Oh apám! már ezt is fölteszed rólam. 
-— Nem. 
— Az újságból olvastam, hogy téged befogtak, 

egész házam vizsgálat alatt van, elkeseredtem, menek-
vést nem remélve, az öngyilkosságra határozám el ma-
gam és ennek végrehajtása végett mentein a budai 
hegyek közé, hol bolyongva egy embert találtam szét-
zúzott fejjel. Ezen ember teste még meleg volt. Mind-
jár t fölismertem, hogv vízzel lőtte szét fejét. Magam-
forma szerencsétlen volt ez is. O már végezett, rajta, 
egy perc múlva ott leszek én is, a hol ő, kezembe 
vettem a pisztolt és homlokomra szegezém, midőn az 
isten egy gondolatot küldött, megkutattam a hullán levő 
ruhák zsebjeit, kiszedtem belőlek minden iratot és akkor 
saját tárcámat és irataimat tettem bele. Az ismeretlen 
szerencsétlen Weis Domokos volt mérnök, külföldre 
szóló útlevél volt zsebében, melynek segítségével én 
Parisba mentein. 

Ezen elbeszélést uj forró ölelkezés és e váratlan, 
kimondhatlanul boldog találkozás, hálaadása követte. 

Az idegen, kit a cselédek este bebocsátottak Kuti 
Sámuel házába másnap reggel elment, senki nem tudta, 
hogy mit keresett és ki volt, csak a bánatos özvegy 
arcán kelt föl a boldogság derűje. Kevés idő múlva 
Emil ismét megjelent és akkor magával vitte nejét és 
gyermekét, Párisba mentek és követte őket a birtok 
eladása után Kuti Sámuel is. 

A szomszéd birtokosok sohase tudják, hogy Ku-
tiék hova költöztek; de egy kő a budai temetőben 
Kuti Emil halálát jelzi, pedig e kő alatt Weis Domokos 
nyugszik. 

(Vége.) 

Helyi és vegyes hirek. 
— A V & s u t ü g y b e n ajánljuk az előmunkálatok 

elkészítésére kiküldött bizottságnak, hogy az érdekeltség 
megállapítása végett még a jó idő és jó úttal tegye 
meg egyes községekhez a személves megkeresést. Már 
mi aggódunk, hogy az idő halad, s a bizottság nem 
siet a kedvező hangulatot felhasználni 

•— Város i írnokká tizenkét pályázó közül 
Tóth Oyula 35 szavazatával szemben 46 szavazattal 
Vutsák Sándor választatott meg. 

— 1 0 0 f r t uti költséget szavazott meg a városi 
közgyűlés a helybeli iparos ifjak egylete által a bécsi 
iparkiállitás megtekintése és ennek tanulmányozása végett 
kiküldendő egy ifju önálló iparos mester és egy segéd 
részére. 

— Városunk kiadása. A jövő évre össze-
állított költségvetés szerint jövő évre a város bevétele 
58,535 frt 2 krban, a kiadás 143,939 frt 4 krban lett 
előirányozva. — Eszerint kirovás utján 95,404 frt 40 
kr. lesz fedezendő, mely összeg 01 kros kirovást igényel. 

Állami csendőrség- A belügyminiszter Szege-
den, egy Csongrád, Csanád és Torontál megyét ma-
gába foglaló államcsendőri kerületet szándékozik szer-
vezni, ugy amint ez Erdélyországban van. — Ezen 
állami csendőrség életbe léptetésével természetesen a 
megyei közigazgatás szervezetéből folyó csendőrség 
megszüntettetnék. Csend biztosok nem lennének, hanem 
katonai rend és rang szerint lennének, csendőr tisztek 
és altisztek. A belügyminisztériumban eddig elíóglalt 
álláspont szerint csendőrtiszt csakis az lehet, ki mint 
katona tiszti rangot viselt. Jövőre e tárgyhoz érdemileg 
is hozzá fogunk szólui. 

— Színészek {önnek hozzánk. Homokay 
László színigazgató társulata Csongrádról a szeptemberi 
hónapra átjön hozzánk. A társulat mint értesültünk 
szept. 13-án fog megérkezni körünkbe. 

— Tűz volt. Szept. 1 l-én virradóra az I. tized-
ben Feuler-féle háznál tűz ütött ki, s egy nagy lak-
épület egészen leégett. A tűz oka ismeretlen. 

— Üzlet i értesítés- Az elmúlt héten a buza 
Budapesten nagy kedvvel vásároltatott s az árak emel-
kedtek. Tiszavidéki 87 kilós 10 frt 90 krtói 11 frtig; 
78 kilós 11 frt 10—20 kr . ; 79 kilós 11 frt 20 krtól 
40 krig: KO kilós 11 frt 50 krig. Árpa középszerű 0 
frt 50 krtól 7 frtig. Kukorica 7 frt 40 krtól 70 krig kelt. 

— Népszerű Orvosi Tanácsadó vagy házi 
lexikon az egészséges és beteg emberről. Irta dr. Zif-
fer Károly, az összes gyógy tudomány ok tudora és gya-
korló orvos. Meliner Vilmos kiadása. Mehner ezen 
ujabb életrevaló vállalatának egy család asztaláról sem 
volna szabad hiányozni, e könyv csak ott megbecsül-
hetetlen, hol nem áll rögtöni orvosi segély rendelke-
zésre, különösen vidéken, hol az orvost gyakran mért-
földnyi távolságról kell hozatni, de az egészségesek is 
haszonnal olvashatják; mert igen sok tanácscsal szol-
gál arra nézve, hogv az egészségesek miképen vehe-
tik elejét egyes apró bajoknak. A betegségeket szerző 
ugy irja le, hogy a laikus is képes annak megismeré-
sére, vájjon könnyű vagy súlyosabb baj keletkezik-e, 
minek folytán ismerni fogja a beteggel való bánásmó-
ot az orvos érkeztéig. Különös súlyt fektet e műben a 

a gyermekbajokra, kimerítően foglalkozik a gyerme-
kek nevelésével, ápolásával s azok betegségeivel és 
ezekre nézve hasznos tanácsokat ad a szülőknek, azon-
kívül az állatországból nyert anyagokat, a gyógyfüve-
ket, ásványokat és gyógyforrásokat leírja; s a növé-
nyeket megismerteti. A „Népszerű Orvosi Tanácsadód 
finom papíron, igen díszes kiállítású, nagy nyolcadrétű 
30 füzetben fog kiadatni, melyeknek mindegyike 48 
lapot foglal magában. Az egész müvet a szöveg közé 
nyomott s 250-nél több művészi kivitelű kép fogja dí-
szíteni s ezeken kivül külön még 16 ábrás thblázat is 
adatik hozzá. Kéthetenként jelenik meg egy-egy füzet, 
melynek ára 30 kr. Megrendeléseket elfogad ^minden 
könyvkereskedés, könyvkötő és könyvügynök, és Meh-
ner Vilmos könyv- és műkiadó Budapest, IV. kalap-
utca 6 sz. 

— Amerikai humbug. Egy taxasi szent em-
ber azt jövendöli, hogy ez évi november hóban egy 
második vízözön fogja a földet elborítani, ezért 50 
emberre bárkát csináltat, s ezek számára 40 napi ele-
séget fog a bárkába venni, mert a vízözön 40 napig fog 
tartani. A szent csaló aláírást hirdet a bárkán leendő 
40 napi utazásra s a pénzt előre beszedi, az aláirt 
összeget azonbau még akkor sem szabad visszaköve-
telni, ha a vízözön be nem következnék. 

— A n y a g y i l k o s . Lembergből irják, hogy egy 
a Károly-Lajos vasútnál alkalmazott bádogos, apja se-
gítségével megfojtotta saját anyját. A gyilkost elfogták-

— A gyufa feltalálója Irinyi Gergely a na-
pokban nagy szegénységben halt meg, más nemzet fia 
e találmány folytán milliomos lett volna. Érdekes tudni, 
hogy Irinyi találmányát egy német cégnek 200 bankó 
forintért adta el, e cég ma is fenn áll, s többszörösen 
milliomos. 

— A l e á n d e r virág mérges növény. Sok virág-
kedvelonek szokása a leánder virágot szájába venni, s 
pedig ezzel könnyen megmérgezheti magát, miután a 
vizsgálat kiderítette, hogy ezen növény mérges. 

— É R T E S Í T É S E K . Hankiss Károlyné fábiáni 
és zalotai földjei és a kurcaparti háza haszonbérbe ki-
adó; értekezhetni a tulajdonosnéval. —Halász Sz. Já-
nosnak a kispiacon uionan épült házánál két bólthe-
lviséfir van lmsznnhérhe kiadó. V!i<rv r / n n n J .U...I/. 

Kristó Ferencné veresegyházi Wimmer-féle 96 hold 
tanyaiold haszonbérbe kiadó, vagv pedig eladó. — Ko-
lumbán Imréné kistőkei 7 hold földje eladó. — Hor-
váth István kovács mester háza, íabiánvi földje és 
nagyhegyi szőleje eladó. — Héja Jánosnak Kistőkén 
32 hold földje örökáron eladó, értekezhetni III. t. 333 
sz. a. — Özv. Kiss Albertné 111. t. 424 sz. lakosnak 
a téglaház mellett két I. oszt. földje eladó. —- Reines 
János III . t. 174 sz. háza kedvező feltételek mellett 
eladó. — Özv. Lukács Pálné 1 t. 605 sz. háza eladó, 
vagy haszonbérbe kiadó. — Sarkadi Nagy Mihály-féle 
111. t. 260 sz. háznál Szt.-Mihálv naptól kezdve egy 
lakás haszonbérbe kiadó. — Szabó János szentlászlói 
földje kukorica terméssel, vagy anélkül is eladó. — 
Mester András IV. t. 412 sz. lakosnak heremagja, al-
sóréten egy részlet gyékény és kákája lábán, a Tiszán 
pedig szegni és tetőnek való jó nádja van eladó. — 
Pintér Mihálv szentlászlói I-ső oszt. földje eladó. — 
Barát Ferenc I. t. 305 sz. lakosnak Lévai-féle háza 
eladó. — Bérénvil Imrének fertői 6 fertály [földje*já-
randósággal együtt eladó, vagy több évekre haszon-
bérbe kiadó, értekezni lehet Berényi Antallal. — Ba-
log Szabó Ferenc h t. 431 sz. lakosnak nagyhegyi 
szőlleje eladó. — lf. Sárdi József II . t. 134 sz. lakos-
nak szentlászlói I-ső oszt földje eladó. Molnár Far-
kas József I. t. 760 sz. háza, és vekerlaposi 46 hold 
földje szabadkézből eladó. Abaffy Zsigmond mérnök 
berekháti 35Vá hold tanyaföldje haszonbérbe, ugy lo-
vai, takarmánya egyébb gazdasági eszközei eladók. — 
Fekete Mihály 11. t. ISO sz. lakosnak 4 első nagynyo-
mási földje haszonbérbe vagy feles munkálatra kiadö. 
— Kis Sándor cipész mesternek I. t. 272 sz. házánál 

egy lakás Szt.-Mihály naptól fél évre kiadó. — Ozv. 
Cicatricis Pálné I. t. 174 sz. háza, mely áll 5 szoba, 
2 konyha pince és melléképűletekből szabadkézből 
eladó, vagy haszonbérbe kiadó, értekezhetni a tulaj-
donosnővel. Kanász N. Sára 1.t, 458 sz. lakosnak II. t. 18 
számú háza kedvező feltételek mellett eladó. Özv. 
Nagy Jánosné örököseinek B. ecseri 30 hold tanya-
földjiik eladó. A csizmadia céház egész épülete f. év 
Szt.-Mihály naptól kezdve újévig haszonbérbe kiadó, 
értekezhetni Bárdos Flóriánnal. 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 
Cstíktornyai. Köszönöm a küldeményeket. A 

„Csarnok" jól van választva, de terjedelme miatt két 
részre kell osztani. 

N y i l t - t é r . *) 
V é g s z ó . 

Ehrlich Lajosnak a „Szentesi Lap" mult heti szá-
mában ellenem közzétett ujabb alaptalan közleményére 
válaszom — — — nincs, mert a helyett, hogy állítá-
sait bizonyító érvekkel támogatta volna, — hozzá mél-
tóan — egy raká,s gorombaságot halmozott össze. Ehez 
ő szokva lehet. En nem. 

Minthogy engem a nagy közönség jelentékeny ré-
sze mint magánembert, mint hivatalnokot s mint a 
nyilvánossággal folytonos érintkezésben álló egyént jól 
ismer s minthogy tisztán, az igazsághoz hiven adtain 
elő első nyilatkozatomban a tényállást, nagyon termé-
szetes, hogv egy Ehrlich Lajos ellen magamat igazolni 
nem szükséges; épen azért ez ügyben egyéb mondani 
valóm nincs, minthogy ilynemű individualitásokkal — 
bármit fecsegjenek — jövőre szóba nem állok. 

Szentes, 1880. szept. 10. 
Gunszt Lajos. 

*) K rovatban kftslttttekért nem vállal fnMősséget H SZÓTk 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirott által közhírré tétetik, hogy Szentes 

város árvaszéke által gondnokság alá helyezett 
itj. Sarkadi Nagy Mihály tulajdonát képező 
ingóságok, és pedig bnza, árpa és Teésen lábon 
levő 10 hold feles kukorica 1880. sept. 13-án 
d. e. 9 órakor a városház udvarán, 4 db. tinó 
és 1 db. ló pedig sept 18-án d. e. 9 órakora 
vásártéren nyilvános árverésen el fognak adatni. 

Szentes, 1880. sept 8. 
Szalay Miklós, 

id gondnok. 

I d S d l ^ S i i S H S H S 

H i r d e t é s . (p 
Ifj. Zsoldos Fereno fakeres- ® 

_ kedőnek a Tiszán ™ 

| b o k k - t ü z i f a j a 
Svan eladó, kivánatra a hazaszállítást 

is eszközli. 

o o c o o o o o c x x x ; 

H i r d e t é s 

Zsoldos Fereno téglagyá-
rában csinosan készített c s e r ép-
k á l y h á k és t a k a r é k t ű z h e l y 
l e m e z e k kaphatók, melyek fa-
és kőszénnel is tüzelhetők. 

I t t M M f i i t f t t l f i M N I f e M 



Arlejtési hirdetmény. 
A nagyin, közmunka és közlekedési mi-

nisterium folyó évi augustus 14-én 12f>02 sz. 
rendeletével a l>ttkény-mindszenti tiszaszabá-
lyozási társulat árterén Mindszent alatt az el-
töltött Kurca folyó medrében alkalmazandó, 
vizleeresztésre szolgáló s már a helyszínére 
szállított két vascső beépítésének tervezetét jó-
váhagyván, ezen vállalat létesítésére az árlej-
tés folyó hó 20-án Szentesen a társulati mér-
nök hivatalos helyiségében délelőtt 10 órakor 
fog megtartatni, a kikiáltási ár 17,287 frt. leend. 

Ezen árlejtésre a vállalkozók azzal hivatnak 
meg, miszerint ezen verseny tárgyalásra 5% 
bánatpénzzel ellátva jelenjenek meg, vagy pe-
dig zárt írásbeli ajánlataikat szabályszerűen 
készitve 50 kros bélyeggel, valamint szinte 
5% bánat pénzzel ellátva fmely állhat kész-
pénz, vagy állampapírból^ az árlejtést meg-
előző nap, azaz szeptember 19 én délelőtti 12 
óráig ide Szegvárra alólirt hivatalába nyújt-
sák be. 

Az ajánlatban határozottan kiteendő, hogy 
az ajánlkozó az épitési helyi körülményeket, 
építési feltételeket és műleirást teljesen ismeri 
és annak magát minden kifogás nélkül aláveti 

A kiirt munkálat előmértéke és költség-
vetése, valamint a részletes épilési feltételek a 
fent emiitett társulati mérnöki hivatalban 
megtekinthetők. 

Fentartatik azonban azon jog, hogy — 
eltekintve az árlejtés által elért árkülönbözet-
től, — szükség esetében a vállalat a legmeg-
bízhatóbb vállalkozónak adathassék ki. 

Stammer Sándor, 
kormánybiztos. 

H i r d e t m é n y . 
A városi cselédség részére szükséges 19 

pár téli 19 pár nyári csizma elkészítésének vál-
lalata f. év szeptember 13-án délelőtt 9 órakor 
a városi tanácsteremben nyilvános árlejtés ut-
ján ki fog adatni. Vállalkozni óhajtók fellii 
vatnak, hogy a mondott időben megtartandó 
árlejtésre 40 frt bánatpénzzel, vagy ennek meg-
felelő érték papírral ellátva jelenjenek meg 

Arlejtési föltételek addig alólirt tanácsnok-
nál megtudhatók. 

Szentes, 1880. szept. 3-án. 
Sima Ferenc, 

tanácsnok. 

Pályázat-hirdetés. 
A helybeli m. k. postahivatalban f. é 

oktober 1-től g y a k o r n o k a i egy IX évét be-
töltött tisztességes családból való nő fölvétetik 
Megkívántatik, hogy a helyes Írásban és a 
számvetésben teljes jártassággal bírjon. Saját-
kezűleg irt folyamodványok a fennevezett időig 
nyújtandók be. 

Szentesen, 1880. szeptember 10. 
M. k. postahivatal. 

^ q p p p q q p q p p q q p p p q ^ ^ 

Meghívás. 
A szentesi polgári, iparos 

és gazdasági kör í. évi szeptem-
ber hó 'ifi-án, délután 3 órakor saját 
helyiségében fElsasser Sándor sör-
csarnoka) 

rendkivtLli közgyűlést 
tart, melyre a körtagok tisztelettel 
meghívatnak. 

A közgyűlés tárgyai: 
1. A megerősített alapszabályok 

értelmében a szakosztályok megala-
kítása iránti intézkedés. 

2. Jegyzőválasztás. 
3. Az 1X/7., 187*. és 1879. évi 

számadíísok át vizsgá 1 ása. 
4. Az 1880. évi költségvetés be-

mutatása 
5. A házvétel iránti tervezet ki-

dolgozásával megbízott választmány-
nak az ügyben való jelentése. 

fi. Indítványok tárgyalása. 
Szentesen, 1880. évi szept, 9. 

Stammer Sándor, 
elnök. 

oooooooooooooooooooo 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál rend-

szeresítve lévő, s évi 800 forint fizetéssel ja-
vadalmazott, s elhalálozás folytán üresedésbe 
jött f ő j e g y z ő i állás betöltésére ezennel pá-
lyázat hirdettetik, felhivatnak a pályázni kí-
vánók, hogy az 1871. évi XVIII. t. c. köve-
telményeként felszerelt kérvényeket Szentes 
város polgármesteri hivatalánál f. évi szeptem-
ber 30-ik napjáig bezárólag adják be. — E 
határnapon tul érkezett kérvények figyelembe 
vetetni nem fognak. 

Kelt Szentesen, 1880. augustus 17-én. 
Balogh János, 

polgármestes. 

oooooooooooooooooooo 

Budapes t i bú to rok ! 

Asztalos és kárpitos bútorok 
több száz szoba berendezésére 

a legolcsóbb ár mellett 
és csakis solid és megbizh&tó készítményű 

nagy készletben 

STEINB ACH SÁNDORNÁL 
kárpitos és bútorkészítő 

Budapesten, Ferenc-Józseftér 6. sz. 
= a lánchíd átellenében. = 

Kiházasitás berendezéseknél 
különös tekintetbe vétel. 

Az újonnan mérsékelt árjegyzék Ingyen! 

Budapes t i b ú t o r o k ! 

megnyitása! 
Itt helyben, a „Szécliényi-ut" mellett lévő jól berendezett 

S z é c h é n y i - g ő z m a l m u n k a t 
egészen újonnan felszereltük, teljesen átalakítottuk, és uj őrlő k ö v e k k e l e l l á t v a — 
már átadtuk a közforgalomnak. 

Hasonló üzletünkkel t i z e n e g y é v i g a közönség megelégedésére igyekeztünk 
mííküdni, ezen uj üzletünkkel „ S z é c h é n y i - g ő z m a l m u n k k a l " is az lesz igyekezetünk, 
hogy több éven át szerzett tapasztalataink alapján, a t. őrlő közönség minden, igényei-
nek megfeleljünk mindenkor ezután is. 

„ S z é c h é n y i - g ő z m a l m u n k k a l " egybekapcsolt és g ő z f ű r é s z l ö v e l működő, 
legdusabban berendezett 

F A - Ű Z L E T Ü N K E T 
ajánljuk a tisztelt közönségnek, melyben ugy mint eddig, minden megrendelésnek 
gyorsan és szilárd pontossággal igyekezünk megfelelni. 

Régi íízlethelyünkön lévő faanyagokat, ugyszinte a raktár-szineket a 
legjutányosabb áron v é g e l á r u s i t j u k . 

Tisztelettel 

Lázár és Sonnenfeli 
>OOOGOOOOOOOOOOOOOOOOO» 

H i r d e t é s . 
Tisztelettel hozom a najryérdemu közönség tudomására, hogy eddigi, a kisér-

ben, Plesznik Antal házában lévő 

síremlék- és mükőfaragási raktáramat 
a főutcába Cukkermann Ignác 

újonnan épülő házába, az evang. templom átellenébe helyeztem át. 
Midőn e körülményt jelezni bátor vagyok, egész tisztelettel aján-

lom üzletemet a t. közönség szíves figyelmébe. 
Üzletemben a legszebb vörösmárvány, porosz és mauthauseni 

| gráni tbó l és t e r m é s k ö v e k b ő l készült sírkövek csaknem gyári áron 
kaphatók. 

Az általam kiállított munkálatok tartósságáért t i z enö t é v i g j ó t 
állók. 

A régi sírköveket ujakért becserélem, vagy azokat tökéletesen m e g ú j í t o m 
és a r a n y o z o m . 

Mindennemű kőfaragási munkákat, legyen az termés* avagy márványkőből 
gyorsan, ízlésesen és bámulatos olcsón készítek 

A n. é. közönség szíves pártfogását kérve, vagyok tisztelettel 

Gárgyán Márton, 
mű-kőfaragó, Szegedről. 
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Szentesen, nyomatot*, a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




