SZENTES september 13. 1874.

37-ik szám.

Negyedik évfolyam.

YEGYESTARTALMU HETILAP.
E lap szellemi részét illető közlemények a szerkeszt ós éghez,
HIRDETÉSI
ÁRAK:
Meg jelen e lap betenkint vasárnap egy iven.
a pénzküldemények a kiadóhivatalhoz intézendők.
A három hasábra terjedő petitsorért egyszeri hirdetésElőfizetési árak:
nél 18 kr., a két hasábosért 12 kr., egy hasábosért A „ATyi7ttéruben a háromhasábos petitsor igtatási dija
Egész évre
4 frt.
fi kr. számitutik.
15 kr. o. é.
Fél évre
2 frt.
Negyed évre
1 frt.
Bélyegdij minden egyes beigtatástól 30 kr.

Szentes 1874. september 11-én.
Vessünk 4 egyszer egy pillantást gazdálkodásunkra.
Van egy igen találó mese, melyet olvasóinknak nagy része bizonyára még gyermek korából ismert, a z a r a n y a t t o j ó t y ú k r ó l . A
mese mondja, bogy a szegény asszony, ki azzal
birt, látva, hogy a tél beérkeztével sokba kerül
a tyúkja számára beszerzendő élelem; más részt
vezérelve azon gondolattól, hogy az egyenként
kapott tojásokhoz egyszerre a hosszasb várakozás nélkül juthat, — megölte az egyetlen tyúkot. mely egyúttal egyetlen jövedelmi forrása
volt. Megölte, — s a késő megbánás, elkövetett
hibáját nem ütötte helyre.
Sokszor és sokban ép igy gondolkozunk és
cselekszünk mi is. Figyelmen kivül hagyjuk a
közvetett hasznot, hogy minél kevesebb költséggel, kissebb fáradozással pillanatnyi előnyt, pillanatnyi hasznot, és égető szükségeinknek gyors
kielégittetését. fedezését nyerhessünk. Hogy mi
történend ezután, ne fojtjuk-e el jövedelmi forrásainkat teljesen, azzal keveset törődünk, a felől talán még elmélkedni is restellünk.
A v a g y u j j a l m u t a s s u n k p é l d á t arra, h o g y i g y g o u d o l k o z u u k , és i g y
cselekszünk?
Van városunknak diszkertjével összekötött
lanöveldéje. — Tetemes áldozatok árán létesítette
azt, áldozatba került és kerül annak fentartása,

műveltetése évenként; a közvetlen haszon, mely
abból a v irosi pénztarba folyik, vajmi csekély.
Es épen ennek csekély volta mily megvetetté,
mily
tette azt, — hányszor lett már
köz^) ülések n is indítványba hozva annak megszüntetése, elpusztítása! — természetesen; kik a
közvetlen jövedelemből mérlegelik annak becsét,
nem csuda ha kévésük az arányt a jövedelem
és khdások között!
Oh de szemügyre vették-e, hogy azon nem
sok év alatt, melyek óta e fanövelde fönáll, a
nemes gyümölcs mind több és több lesz városunk piaczán? Nem látják-e, hogy a szomszéd
gyümölcsöt termelő városok terményeit mind inkább-inkább nélkülözni tudjuk, sőt néhány évtized múlva azokkal versenyre kelni képesek lehetünk? Nem fontolják-e meg, hogy azon a közönség pénztárából kiadott költség hány ezer és
ezer uton csörgedezik vissca ugyanazon közönség erszényeibe ?
Ha megfontolták volna?* bisony nem volnának annyian, kik a városi kerttel ugy szeretnének elbánni, mint fennebb a mesében regéltük.
Iuie egy példa arra, hogy miképen gondolkozunk ; arra, hogy miképen cselekszünk példát
szolgáltattak a legutóbbi városi közgyűlések a
tehéntartás ügyének elintézésénél.
A tehéntartás ügye! Már három közgyűlés
drága idejét vette igénybe, s hogy jól elintézve
nincs ép az mutatja, hogy mint a rosszul gyógyított seb meg-megujul; — ez is, hol ilyen,

hol amolyan alakban kerül tárgyalás alá.
A gazdálkodás mestersége abban áll: okszerűen kezelni tudni vagyonunkat ugy, hogy
abból minél töbu hasznot és jövedelmet húzhassunk.
Ha tehát a közönség gazdálkodik, törekednie kell arra, hogy minél több haaznot nyerhessen vagyonából ugyancsak a k ö z ö n s é g .
Közgyűlésünk a pillanatnyi hasznot, a rögtöni jövedelmet tekinté, — a közvetett nagyTobb
haszonnal mitsem tőrődött, hogy mielőbb aranyhoz jusson sietett megölni a tyúkot.
A tehén legeltetési dij jat a lehető magasságra
csigázta, — hogy minél több jövedelem folyon
a városi pénztárba, s ez könnyebben fedezhesse
kiadásait.
A házi pénztárt kiméivé nem kímélte a közönséget.
Senki sem fogja kétségbe vonni, hogy gazdálkodási állapotaink nem épen a legvirágzóbbak, — sőt, hogy gazdálkodásunk azóta még
rosszabbá lett, mióta egyik ága a baromtenyésztés mindinkább sülyed.
A tehén tartást megnehezítvén, a barom tenyésztést még inkább megrontottuk.
Fontoljuk csak meg; -— néhány év előtt
midőn csekély dij mellett a legszegényebb is legeltethetett tehenet, évenként ezerszáznál több
tehén járt ki a városi legelőre; — most miután
a csordajárás négy éven át haszonbérbe adva
volt, — most, midőn a haszonbér leteltével a váro°

föld ielszinéről mintegy 50 öl mélységre eléuk tárult el hallgatott a munkások zaja, s a tanácsos ur intésére
egész nagyszerűségében a roppant akna, melynek puszta szerszámaikat letéve körülöttünk összegyűltek, buzgó
látása is a legmélyebb benyomást képes gyakorolni a imára nyíltak meg ajkaik, kérvén az ég áldását fárad
Kirándulás Maros-Újvárra.
szemlélő kedélyére. Lent voltunk tehát, egy óriási te- ságos munkáikra. Elfogódva állottunk mindnyájan, a
Motto: Miuél jobban vizsgálom. remben állottunk, melynek boltozata s falai tiszta só- nem egy embert láttam, ki szemeiről a kicsordult köAnnál inkább csudálom, rétegből állanak,földnek vagy sziklának legkisebb nyo- nyet törölte le, meghatva e jelenet borzasztó fensógáNagyságát a teremtőnek! ma sehol nem mutatkozik. Nagyságát illetőleg: hossza tol. Alig végződött az ima, a mélázó lelkeket a da\
A kolozsvári országos dalár ünnepély alkalmával 50 — GO öl, szélessége 30, magassága 40 öl, s benne hatalma üditette fel. „ I s t e n á l d d m e g a m a g y a r t
a természet egy nagyszerű remekének a maros-ujvari járva és a munkások csákányainak egy hangú, kísér- j ó k e d v v e l , b ő s é g g e l / hangzék a saiv emelő ének
sóbányának megtekintésére hivatott fel figyelmünk; ezért teties kopogudát hallva, önkénytelenül valami szent daláraink ajkán. Majd ez akna karzatán még egyszer
körülbelől 30 an társaságba állván, augustus hó utolsó j b o r u l o m hatja át a keblet, s a gondolkozó lélek a dal fakadt az ajkakon, most már az egész közönség
napján kirándultunk Maros-Újvárra, mind annyian a j természet és oinberi munka e felséges remekétől elra- éneklé lelkesülten egy szívvel és szájjal legelső nemgadtál va Istenre gondol, s az ember porba omolva neti dalunkat a „ S z ó z a t o t ; " lent a kivilágított, t
sík alföld fiai, leginkább Szentes és Szarvasról.
Azt hiszem, nem lesz egészen érdeknélküli e Jnp feikiait:
egész terjedelmében látható akna fenekén a bányaMinél jobban vizsgálom,
olvasói előtt, ha néhány egyszerű sorban — halvány
munkások zenekarának fuvó hangszerei rázkódtaták
Annál inkább csudálom,
vonásokkal bár, — megkísértem e „ m e g e h e t ő d r á g a
meg a léget, • harsogták keresztül az akna tág terét.
Nagyságát a teremtőnek!
k ő u telep nagyszerűségét ecsetelni.
Az emiitetteken kivül még néhány aknát szemAz akua, ez óriási sóterem méltóságát nagy mér- léltünk meg, mindegyikben találtunk valami meglepőt;
Kezdjük tehát elején a dolgot.
Midőn a vonat, mely bennünket szállított, az in- tékben emeli ama karzat, mely fából készítve s a tóba de ennek elbeszélésével nem fárasztom tovább az oldóháznak gúnyolt maros-ujvári őrházhoz megérkezett, vésve mintegy 40 öl magasságban futja körül a termet, vasó figyelmét. Azt mondani is felesleges, hogy egész
a bányaigazgatóság által számunkra küldött helyi gőzös E karzatra külöa lépcsőzeten felmenve megrendítő lát- bent időzésünk alatt, a legelőzékenyebb felvilágosítást
sószállitó kocsijaira telepedtünk át, s vidám dal mel- vány tárult szemeink elé. Ugyan is az akua fenekén s magyarázatot nyertünk mindenre nézve a fáradbatlet robogtunk be a telep udvarába, hol a fogadtatás, meggyújtott ssalma rakástól s a karzat gerendáin égő lan bányatanácsos méltóságos Fuchs Ferencz ur, valauiely számunkra rendeztetett, fejedelmi pompával tör- gyertyáktól oly tiszta fény áradt szét a teremben, hogy mint a többi derék s ügybuzgó hivatalnokok részéről.
tént. Nemzeti zászlóval, zeneszó és taraczk lövésekkel azt egész teijedelmében szemlélhettük.
E RÓtelep 500 öl hosszú s 300 öl széles terüleMajd egy másik, az előbbinél még nagyobb aknába ten fekszik, a mi talán legsajátságosabb, s i k földön.
fogadta s üdvözölte a megérkező társaságot a bánya
hivatalnoki testülete, s a város több előkelő polgára. vezetteténk át, hol alkalmunk volt szemlélni ama ne- — Ez idáig ő aknája van művelés alatt, mely aknák
Készünkről e szíves fogadtatásért a társaság legidősebb héz muukát, melylyel a szegény bányászok a maguk mélysége 40 (Jltől 80 ölig terjed. Boltozatukat körültagja tek. K P. ur mondott őszinte s mindnyájunk és családjak élelmét keresik.*) Ez akna is fényesen belől ő öl átmérőjű sóréteg képezi, mely felett alig,egy
érzelmeit tolmácsoló köszönetet az ünnepély főrende ki volt világítva.
ölnyi föld nyugszik. Mi a mint már emlitém 45—50
zőjének, Fuchs Ferenc bányatanácsos urő méltóságának.
Midőn ez akna közepén megálltunk, egyszerre ölnyire voltunk a föld alatt, t a karzatról borsasztó
A kölcsönös bemutatás és megismerkedés után
veit letekinteni a 80 öl mélységben fekvő akna fene*) Mint tudomásunkra jutott, egy uiuukáa miudeu kősóért 6 krt kére, honnnan egy szövétnek fénye, mint sötét éjben
hányása ruhákba öltöave s gyertyákkal ellátva hatolkap, s napouta 60 krtól 1 írt. 20 luig kereshet. As Alisainak egy
tunk le_az aknába, szilárd sóba vésett lépcsőzeten, A küfó a fold íelsziaért hosra 28-30 krbau vau.
a derült égen tündöklő csillag világa integetett felénk
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a régi gyakorlatra visszatér, — de a legeltetési
dijt magasra szabja, s rögtön befizettetni kivánja,
— négyszáz tehén sem Íratott be; — tehát hétszázzal kevesebb, mintj^iajdan; és igy hétszáz
borjut vészit évenkint 11 közönség, mely összeg
sem épen megvetendő.
Eltekintve ettől a szegényebb sorsuaknak
egész gazdálkodásuk semmivé tétetik, — háüy
oly szegény család van városunkban, melynek
egykoron egy egy tehén volt mindene, ez szolgáltatott gyermekeinek élelmet, ez volt napi jövedelmének egyetlen kútforrása, s ebből gyűjtötte össze adófilléreit; — ezt meggondolva nem
azt kell-e mondanunk, soknak a megélhetési alkalom vétetett ki kezéből.
Igaz, hogy a magas legeltetési dij mellett,
vagy azon esetben, ha elegendő számú tehén be
nem jelentetik, a szántás-vetés alá haszonbérbe
adandó töldek jövedelméből néhány ezer forinttal több fog befolyni a közönség pénztárába;
ez a rögtöni haszon, mely mellett városi képviselőink legnagyobb része — és valóban csodálandó, hogy épen a kevésbé gazdagok is — pártolólag léptek fel ; de ezt viszonyítva a baromtenyésztésnél szenvedett kárhoz és azon körülményhez. hogy a szegényebb sorsuuk adó fizetési képességük épen nem gyarapittatott, a tehenet tartókra pedig a magas díjban nagyobb
teher rovatott; a látszólagos haszon elpárolog és
bátran mondhatjuk, hogy: a k ö z v e t e t t nag y o b b h a s z o n figyelmen kivül maradt.
Ezen eredményért folyt a vitatkozás három
közgyűlésen át, — hosszasan és közben-közben
elkeseredetten is.
Az ujabb határozat, mely csak a bejelentési határidőt hosszabbította meg, de a terheken
nem könnyitett, bizonysága annak, hogy a képviselők nagyobb része az egész ügyet gazdászati szempontból nem tekintette; — e határozat a közönség egy nagy részét meg nem nyugtatta; — s meglehet az ügy egy ujabb közgyűlésnek ismét tárgyává leend, például ha a felesleg maradó földek, az óhajtott haszonbéri dijért kiadhatók nem leendnek.
Ez esetben kérjük az igen tisztelt képviselő urakat, hogy ők, kik a közönség jobb létén munkálódui hivatvák, intézzék az ügyet ugy
hogy a közgazdálkodásnál ne az egyszerre elMint a felhozott adatokból világos, e bánya akuái
igen nagyok; s mint szakértők állítják, az egész birodalomban páratlanok.**) — Hogy mégis e bánya nem
örvend oly fényes hírnévnek, mint p. o. a vielicskai,
annak oka sok más körülmény közt abban is keresendő,
miszerint hivatalnokai a munkának, nem pedig az üres
nagyhangú reclamoknak emberei; beérik ők a tudattal,
hogy életöket az emberiség javára szentelik.
Harmadfél órai lent időzés után, mialatt az aknák nagyrészét bejártuk, ugyanazon uton tértünk vissza,
a melyen lementünk.
A nagy munka után, mint fáradt és vert had érkeztünk a helység vendéglőjébe, hol számunkra barátságos ebéd várakozott. Itt már bizton érezve magunkat
a jó kedv megeredt, s a lelkesnél lelkesebb pohár
köszöntések egymást érték, éltetve a társaság legfőbb
személyét, a lekötelező előzékenységgel megáldott férfiút
méltóságos Fuchs Ferencz tanácsos urat, valamint a
többi tisztviselőket.
A meglepetések sora, melyeket a bányatanácsos ur
számunkra készíttetett, még ezzel nem ért véget.
Este a Maros partján levő város erdőben (melyIvei szembe Erdély legnagyobb élő fiának, gróf Mikó
Imrének szép stylban épült kastélya büszkélkedik a
folyó tul partján), „tánczvigalmat" rögtönzött. Meglepő
volt a diszes közönség, mely a ligetbe összegyűlt, nem
egyikünknek agyában fordult meg az a gondolat, hogy
népes városunk fiai és leányai társadalmi életet tanulhatnának e 2*00 lelket számláló bányavároskától.
Az az egyétértés, szívélyes összetartás, melyet itt
tapasztalánk, csak heJyi viszonyaink elmaradottságát
juttatá eszünkbe. Ama tisztelet, ragaszkodás és sseretet, melylyel az egész község mint atyjához ragaszkodik a tanácsos urhos, mondhatni páratlan. Es ő e
**j Varosunk is iouea n/eri só szükségletéi.

érhető, hanem a lehető jlegnagyobb jövedelem,
habár közvetett uton és későbben gyümölcsözőleg is elérhető legyen, és hogy a szegényebb
sorsú is, kinek szegénységéhez képest elegendő
közterhek nyugosznak vállain a közvagyonból
az őtet illető jóban részesülhessen ; — mert hogy
ez idő szerint esakugj an nem részesülhet, annak épen a mondott ügy legkézzelfoghatóbb bizonyitéka.

Színházi botrányok
és m é g valami.

közönség óriási tapsvihara kíséretében — vágatott,
vissza.
Lapunk, mint a nyilvánosság organuma, keli
bogy registrálja e dolgokat és mint a művelődésnek
egyik őre, szó nélkül, megróvás nélkül nem hagyhatjuk e tényt, nein helyeselhetjük tehát soha és semmi
szin alatt, hogy a színpad, az erkölcsiség és közművelődés ezen szellemi iskolája, melynek hivatása, hogy
nemzetiségünket ápolja, hogy a közélet fáradalmai között ellankadt léleknek nemesebb szórakozást s gyöl y ö r élvezetet nyújtson: a színész bosszújának kielégítési helyéül aljasittassék; s meg kell rónunk mind
azokat, kik habár a nyilvánosság terén, egy lapban
szenvedett sérelmeikért itt, a műveltségnek és hazati
ságnak szánt helyen kívánnak elégtételt szerezni maguknak. Egy lapszerkesztő, ha ízlése és neveltsége
másra nem képesiti, bukfenczet hányhat saját lapjában, — de a színésznek a műveltség és hazafiság templomát mindég tiszteletben és kegyeletben kell tartania.
De ha megrójuk, ha elítéljük a színészt, ki a
nyilvánosan elkövetett bántalom megtorlására a színpad deszkáit használta föl: mit mondjunk akkor azon
ifin emberekre, kik a színészek vasárnapi botránya
után a keddi előadás alkalmával ismét botrányos meglepetésben részeltették a közönséget? Mit szóljunk
ezekről, kiknek a botránykoztatásra egy egész lap áll
rendelkezésük alatt?! Mindenesetre bebizonyították,
hogy nem állnak hátrább az utcza-suhauczoknál!
Kedden másodízben adatott „az ö r d ö g p i l u Iái."
Tudjuk, bogy a színészek, városunk botrányt utáló
polgárainak figyelmeztetésére, minden rögtönzés és élczeléstől tartózkodni ígérkeztek; és ime, már az első
felvonásban egy bogáncs kóróból kötött bokréta röpül
a színpadra. Majd a második felvonásban Kovács Károly szerkesztő ur által a Kurcza-aljon önkezűleg kötött (láttuk) bogáncskóró s csalán füzér hull — egy
utcza-suhancztól bedobva — Fábián színész lábaihoz,
ki azon nagyon ÍB talpraesett rögtönzéssel fogadja:

Nagy városok színpadain, de olykor kissebbekéin
is, erősen divatozott hajdanta az a mindinkább kiveszendőben lévő v i s s z a é l é s , hogy a színészek, egyes
kiválóbb egyének, vagy politikai szerepvivők a l a p j a i t nevetség vagy gúnytárgyává tették azarcz és külső
alak maskirozása által. — Divatban volt az is, hogy a
kritikától kapott sérelmes megjegyzéseket, szerepeikbe
vagy a szerep dalaiba szőt ügyes rögtönzések áltat
vágták vissza a sziapad deszkáiról.
Ezen visszaélés követtetett el színészeink által a
mult vasárnapi előadás alkalmával, az ezt követő kedden pedig a kifigurázott egyének, a közönség közepeti
intézték botrányos garaboncziáskodásukat a színészek
ellen. —
Előre kell bocsátanunk, hogy egy elméleti gazdászatot végzett (?) ifjúból fölküszködött városi napdijas tolla, néhány hét óta élczlap szerkesztéséhez fogván — mint halljuk a fölötti dühében, mert a színigazgató nem sietett neki szabadj egy gyei szolgálni — hal
latlan gorombaságokat kezdett szórni lapjában a társulat tagjai a annak igazgatója ellen; pláne ez utóbbit
legész elvetemedettséggel bérlet körül elkövetett csa- „ni, ni, megfosztotta valaki magát as ebédással gyanusitá. — A társulat első és általánosan elis- jétől."
mert jeles énekesnőjére, férfitól nő irányában semmi
A» óriási taps és éljenzés, melylyel a közönség
körülmények között meg nem engedhető azon lovngi- o rögtönzést fogadta, egyúttal bebizonyitá Kovács Káatlan durvaságot nyomatá ki: „X. kisasszonynak jó roly urnák és konpániájának, hogy mily nagy megvehangja, de t o r z k é p s z á j a van," egy szegény alsóbb téssel viseltetett vala a botrányszerzői iránt!
rendű színésznek „ f ü l e t e r j e d e l m i n é l " nyomtatott
Hogy ily előzmények után több rögtönzés is törgorombasággal bizonyitgatá feljebbvalóságát, stb.
tént, azon már csodálkozni sem lehet, p. o. hogy a
Ennyi bántalmak után vasárnap, as „ördög pilu- darabban előforduló csontvázakra a színész azon meglái" előadása alkalmával, a társulat komikusa, a bo- j.gyzést tevé, hogy azért oly soványak, mert még b u rszorkány barlangban megjelenő medve és vaddisznó- j áii-maggal sem tápláltattak ; — és hogy az „ i n a s nak kínálgatta a nevezett élczlapot a közönség nem l i b é r i á r ó l " szóló dal újból elénekeltetett, bizony már
csekély mulatságára. Majd egyik színész — czélozván nem annyira a színészek bűne, mint inkább az élczlap
a szerkesztő bérencz tollára — ama couplet-t éneidé, egy csoportban álló munkatársai: K o v á c s K á r o l y ,
mely annnak idejében Pesten, K a n d ó é s N e l i r e — H a u e r N á c z i , — S z a k á i M i h á l y , — S z a b e c z k y urak dicsőítésére készült és azon refrainban l a i J a n i — és a többieknek róható föl, kik nem
végződik: „ n e m m i n d e u i n a s h o r d l i b é r i á t ! "
átallottak sértő szavakat kiabálni a színészeknek s héMajd ismét magára a szerkesztőre készült dal be-korba egy-egy fütyöt röpíteni a színpad felé. A köjárta, melyben a f ü l e k r e mondott gorombaság — a zönség pedig kivétel nélkül hangos pisszegéssel fojszeretetet valóban meg is érdemli. Mint hivatalnok
szigorú, lelkiismeretes s mindenek felett igazságos. O
az első, ki reggel az aknában jelen van, s ő az, ki
estve legutoljára távozik. A társas életben vidám, barátságos, kedélyes, miutha komolyságát honn feledte
volna. Neki köszönheti a város, hogy kád- és gőzfttrdője van, hogy ligetje pompás nyári mulatóhelylyé
alakíttatott, hol a nehéz munkában elfáradt tagoknak
oly jól esik az üdülés. Ugyan ő hozta létre a gőz- és
fűrészmalraot; ő létesítette nagv áldozatok árán a megbecsülhetlcn vízvezetéket, mely mig egyfelől a lakosoknak egészséges >vó vizet nynjt, más felől a bányánál működő gőzgépek hajtására szolgál. Szóval valóságos áldása a városnak, atyja a népnek. Vajha a
gondviselés minden község élére ily vezér férfiakat
állítana, ugy n<*ra kellene tartanunk attól, hogy az idő
gyorsan forgó kerekei eltipornak bennünket!
A ligeti mulatság, melyben a bővérű

fiatalságon

kivül komoly családapák is tánezra kerekedtek, esti
10 órakor véget ért.
A városka élénkségével, lakosainak előrehaladt
társadalmi viszonyaival a vendégfogadó áll visszás
arányban. Ez az, a mi kívánni valót hagy, mi ellen
az évenkinti számos látogatóknak alapos kifogásuk
leket. Valóban ideje lenne már megszüntetni azon fonák intézkedést, miszerint a marosujvári sótelephez
tartozó vendéglőnek felügyeleti joga nem a helybeli
bányatanácsos, hanem egy távoli igazgatóságra bízatott; kivált midőn a jelenlegi tanácsos egyénisége elég
garantiát nyújt arra nézve, hogy rövid idő alatt képes
lenne oly állapotba hozni a vendégfogadót, miszerint
az a gyakori látogatók igényeinek megfelelhessen. E
visszás állapotot megszületni érdekükben áll azoknak,
kik erre hivatottak, mert hiszen a közönség, mely távol vidékekről a természet eme remekének megtekin-

tésére nagy számmal utazik, megérdemli, hogy érte is
tegyenek valamit.
Még inkább meglepett bennünket, s azt hiszem,
mindenkit meglep az a dolog, hogy midőn a mult
években a vasutat Marosujvár felé hozták, egy, talán
semmi módon neiu igazolható tévedést követtek el.
Minden gondolkozó ember igazat ad nekem, midőn
megrovom amaz eljárást, mely Marosujvárt a vasúti
állomások sorából kihagyta. Tekiutsük a dolgot ugy
a mint van. Egy felől Székely-Koesárd, más felől Felvincz képezik a legközelebbi állomásokat; a kettő közt
fekszik Marosujvár (megállapodási hely). Ugy Felvinci,
mint Koesárd jelentéktelen helységek.
Maros-Ujvár pedig oly nagy forgalmú sótelep,
hogy évenként egy millió mázsa sót szolgáltat az emberiségnek, s könnyen kiszámítható, hogy mennyi hasznot az államnak; lakosainak behozatali szüksége legalább is félmilliót ér; mind az által csudák csudája .
. Koesárd és Felvinci vasút állomások, Maros-Ujvár
pedig két szék közt a pad alá esett. Felesleges fejtegetni, mennyire érdekében van az államnak MarosUjvárt vasúti állomássá emelni, s ez által elejét venni
a mostani indokolhatlan állapotnak. E hibát megróvni
8 a kormány figyelmét e tárgyra felhívni hazafiúi kötelességünk parancsolja. — Másnap september 1-ső
reggelén távozánk e kedves emlékű helyről, s midőn
a tova repülő vonatról a táj fenséges voltán elmereng é n k , önkénytelenül eszünkbe jutott a nagy költő
mondása:
Ha a föld Isten kalapja,
Hazánk a bokréta lajta.

iotta el a fiatal óriások botránkoztató fUtyeit a idétlen ez utóbbiakra nagyobb szükség van mint a mindurva éleiéit.
dennapi kenyérre. A kenyér hiányát osak lehet
Es ezen urak vállalkoztak a társadalmi szerep pótolni, például krumplival, zsemlyével; hanem
vitelére! — Ezek az urak hirdették oly fennen hivatás aczélágyu nélkül egy ország sem lehet el a mai
szerű caéljokat, miszerint a vágányából kizökkent tár- világban, mikor már Törökország is beszerzett
sadalmi életet igasi medrébe terelendik! Es ezen jó magának néhány százat. — Törik az eszüket a
urak a k a r n a k a műveltség példányképeiül láttatni, ki- nemzet gazdái, honnan veszik a költségeket, miket ily magaviseletért nem csak az iskolából csapná- ből lehetne néhány milliócskát megtakarítani; —
nak ki, hogy a többieket el ne rontsák, de még tisz- talán azért készült el már is a ministeriumuál a
tességes korcsmából is ebrúdon dabna ki a csapláros! városi főispánságok beszüntetését czélzó törvényKezdjük hinni, hogy a „Szegedi Hiradó u helybeli javaslat, melynek folytán már jövő 1875. évben
levelezője róluk szabta társadalmunk ifjúságát becsmé- meg fogunk spórolni 70 ezer forintot. Jó lesz
aczél ágyura!— Szegény városi főispánok! hajrelve gyalázó tudósításait!
Es ezek az urak szerkesztenek lapot! Ezek az lékouy aczéltermészetű jó urak voltak, villámurak dicsekednek uton útfélen, hogy CftOügpr&dmegye hárítóknak használták, iuie most aczél ágyúkká
főitpállja 12 arany nyal fizette meg az első évne- gyúrják! Pedig a közmondás csak a bakát targyedi folyamot! Ezek hirdetik, hogy a megye alispánja, totta ágyútölteléknek!
.személyesen toborzott nekik legtöbb eló'/izetöt s igérte, hogy
Nagy Németországban teli vannak boldoganyagi támogatásával óvandja meg lapjukat a meg- sággal, teli vannak örömmel, nagy fénynyel, nagy
bukástól! Ezek ujongnak, hogy a városi főjegyző az ö zajjal ünnepelték a sedani csata évfordulóját. —
főmunkatársuk s a városi ügyész Burián ur a sugalma- a mikor III. Napoleonra nézve a kerék lefelé,
zója és anyaggyiijtö vezére lapjuknak,*) melynek l e g - a németekre nézve pedig fölfelé fordult. Mint
u t ó b b i számától óva intjük a szemérmes nő-nemet hirhk csak a katholikus papok nem vettek részt
s kérjük az apákat és anyákat, hogy ártatlan gyer- az ünnepélyben, melyet egy nemzet egysége
mekeiket abba bepillantani se engedjék, mert az ab- megteremtésének emlékére szentelt; — azt is
ban iró tollnak gazdája csakis istállóban, vagy bor- olvastam, hogy egy lutheránus saperintendens
szintén nem vett részt az ünnepélyben; — no
délyházban tanult meg beszélni!
Es végül figyelmeztetjük ez urakat, hogy mig azt ez aligha nem a magyarországi Hurbánnak a
irják a m i é r t m e g v e t t é k é s m e g f i z e t t é k ő k e t pajtása, vagy talán a túrocz-szt.-mártoni gymt. i hogy sárral dobálják és gúnyolják e lap szerkesz- nasiumban tanult.
Spanyolországban folytatják a karlisták a
tőjét: addig és azért a „Szentesi Lap u -nak épen egy
árva zok-szava sincs hozzájok, — de a hányszor ily gyilkolásokat, a védtelen foglyokat előbb jól
pirulni nem tudó arczczal a köz-illem és köz-erkölcsi megkínozván, lemészárolják; a napi újságok e
ségnek üzennek hadat: mind annyiszor fel fogja emelni részben mindig ujabb és ujabb borzalmasságoknak hozzák meg hírét. Mig a világi hatalmak
ellenük szavát e lap és ennek szerkesztője!

Levelek a viláj* folyásáról.

— H a l l a t l a n , d e v a l ó . Piaczunkat f. év september 12-én délután 3 órakor söpörni kezdették!!
— Péntekről szombatra forduló éjjel Demeter
János 594. számú házánál gondatlanság folytán tűz
támadván, a gyorsan jött segélynek köszönhető, hogy
csupán egy mellék épület lett a tűz martalékává.
— F e r d i n á n d k i r á l y egészségi állapotáról
aggasztó hirek érkeznek. Az öreg ur, a mint hallatszik, végkép elerőtlenedett. A kik az utóbbi időben
láthatták, beszélik, hogy már hosszabb idő óta segítség nélkül még a karszékben sem tud ülni, hanem
hosszú és széles öv által tartható némileg egyenesen
a székben. Hosszú, fehér saakálla majd a ezombjáig
ér, minthogy az idegek folytonos rángatódzása miatt
borotválni vagy csak szakállát lonyesni sem lehet. Ö
felsége a király egy udvari hivatalnokot küldött Ferdinánd királyhoz Ploskovitzba, ki óránként távirati
tudósítást küld a felséges beteg állapotáról.
— Két vagy három jó házból való kisebb reáltanuló egész ellátás és felügyeletre elfogadtatik egy
tisztességescsaládnál Szegeden. C z i m m e l e l a p s z e r k e s z t ő-s é g e s z o l g á 1 h a t.
— Nagy lopás a bécsi postahivatalban.
A bécsi lapok egy nagy betörés és lopásról, mely kedden éjjel az ottani postaépületben elkövettetett, a következőket irják: A postaépület első emeletén van a
kiadó, a Bécsben feladott ajánlott levelek számára.
Mint minden nap, ugy kedden is valamennyi feladott
vél rendesen elintéztetett — és csak a Kedden
reggel elküldendők maradtak az említett helyiségben.
Számszerint 472 levél volt. Két hivatalnok, kiknek
24 órai szolgálata volt, még az éj folyamában csomagokba rendezé a leveleket, hogy szétküldésre > készek
legyenek. E munka 3 órakor be volt fejezve, a levelek aztán szabályszerűen egy, a helyiségbon o czélra
álló faládába tétettek el s egy lakattal bezárattak. A
két hivatalnok aztán egy mellékszobába ment, hol az
éjjeli szolgálat tevő hivatalnokok számára álló ágyakon két órai pihenést tartottak, miután előbb a kiadó
helyiséghez vezető ajtókat mind gondosan bezárták.
Mikor a két hivatalnok kedden reggel 4 érakor megint
a kiadó szobába, kinos meglepetésükre a látlöstnerik a spanyol köztársaságot, addig a szent bement
dát feltörve üresen találták. A betörő vagy a betörők
hatalmak titokban s z e n t e l t fegyvereket csempész- a vaspántokat, melyekhez a lakat erősítve volt, élenek a karlistáknak, a töltények svajezi sajt for- fürészszel a fából kifűrészelték és azután a ládát minmába csomagolva érkeznek meg, a puska cső- den akadály nélkül felnyitották. A szoba ajtajain erős
veket tartalmazó ládákra pedig az van irva, hogy szaknak legkisebb nyoma som volt látható, sőt kétlátszik, hogy az ajtó közönséges módon
viaszgyertya, vagy pedig makkaroni vau azok- ségtelennek
kulcs segélyével nyittatott fel. Későbben emlékeztek
ban ; ugy hiszem aczélágyáik is hamarább lesznek is a hivatalnokok, hogy mintegy két hét előtt sz ajnekik, hogy sem nekünk; még pedig kevesebb tókulcs módon elveszett, akkor azonban elmulasztotgonddal fogják beszerezni — az ajtatos fillé- ták a záron változtatást tétetni. A lopást mindenesetre
oly egyének követték el, akik az összes viszonyokat
rekből.
és helyiséget jól ismerték. — Megfoghatlan azonban
Hanem hiába! nagy baj az, midőn a spa- hogy a tettesek hogyan vihették ki a házból a minnyol köztársaság elnöke ép ugy nem szereti a denesetre terjedelmes csomagot, minthogy abban az
köztársaságot mint Mac Mahon, — Serrano is órában, melyben a lopást olkövethették, az épület udegyre változtatja ministereit; — mult héten is varán a sok közlekedő kocsi miatt már nagy élénkujat alakított. Miből az a tanúság, hogy ott több ség szokott uralkodni. Az eset azonnal följelentetett
az államügyészségnek, a rendőrségnek és a kereskeminister képes ember van hogy sem nálunk. delmi minisztériumnak.

XLII.
Szerkesztő barátom!
Az újdonságok újdonsága természetesen Kossuth legújabb levele volna, melyet mult héten
küldött a függetlenségi pártnak Budapestre; —
minden újság arról beszélt e héten, csakhogy
mindenik a maga tizem pontjából fejtegette azt,
akár csak ugy mint a különbféle hitfelekezetűek
a bibliát, és az apostoloknak abban előforduló
leveleit bírálgatni szokták; — vaunak hitetlenek,
kik elfordulnak tőle; — vannak, kik mélyen
érzik az abban foglalt igazságokat, de azt állítják nem e korba valók, s vannak, kik annak Az oda haza való sok baj miatt nem érnek reá
— A bank és államjegyek forgalma as utóbbi
minden egyes tételeit — mint egyedül üdvözí- nagyobb csatára készülni a karlisták ellen, az hetekben ismét tetemesen emelkedett az osztrák pénztőket — elfogadandóknak, megtartandóknak, tel- én nagy boszuságouira, ki már fényes diadalról ügyminiszternek a sóbányajegyekkel való manipulatiója
folytán. Julius elején forgalomban volt összesen G22
jesitendőknek vélik. Minthogy mi ketten, bará- szeratném barátom uramat tudósítani.
Törökországról rég nem irtani uiár! — ott millió frt bank- és államjegy; azóta a bankjegyek fortom uram L i. és én, nem politizálunk, hát csak
csökkeut ugyan 302 millióról 300 ra, ellenben
szivünkre zárjuk, s fölsóhajtunk, mondván: na- is beütött az aczélágyu düh, — még utoljára galma
a sóbánya-jegyek folytonos bevonása és államjegyekgyon szép! de bár mily lelkes szavakkal inti is kedvük kerekedik és megkezdik a keleti hábo- kel való kicserélése következtében a forgalomban levő
a magyarokat az egy úttartásra, neui egyhamar rút, — Európában már is furcsa szemekkel né- állomjegyek összege 320 millióról 340 millióra szapozik, a törökök katonásdi játékját; — hjah! ke- rodott, ugy, hogy jelenleg a bank- és államjegyek öszfog az megtörténni itthon!
A másik fontosabb esemény az ágostai hit- leti háború, keleti marha vész, keleti vasúti rész szes forgalma 640 millióro rug, tehát 20 millióval többre,
mint két hóval ezelőtt.
vallású superintendentiák Budapesten tartott egye- vény; — e háromból egy is elég, hogy reme— Mura-Szombat vidékén a veszettség megdöbtemes gyűlése volt, hol a felsőmagyarországi tót gésbe ejtse a véu Európát.
bentő nagy mérvben mutatkozik a háziállatokon. —
Pajzán.
gymuasiuiuok ügye felől — melyről előbbi leTyúkokon, sertéseken, s nem régiben egy ökrön is kiveleimben tettem már említést — határoztak.
tört a félelmes baj. Legközelebb Tót-Kereszturon egy
gazdaemberen a víziszony szintén kitört, s a megijedt
Lássa barátom! hol van az a szép idő, mifalusiak ugy vették elejét a további bajnak, hogy a
kor még a tót apa kivitte fiát a falu végére a
veszettségben szenvedőt agyonverték.
Helyi
és
vegyes
hirek.
dombra s ott szét mutatva, biztató szóként mondá:
— Dr. Kopes, ki mint orvos vett részt az északi
„Látod ott van magyarországi oda tarts, ott
— Szentes város közgyűlésének nemes érzelmei- sarkexpeditióban, egy orvos követkeeőket irja a n N. fr.
boldog leszesz!" és a kis tót diák azután magyar- ről tanaságot tesz azon cselekmény, hogy Ozeglédi Pr. u -nek: „Bátor sarkvidéki utazóink hazatérése alkalországon felvitte az esztergami primásságig, vagy Mihály elaggott városi szolgának — tekintve annak saá- mából talán nem lesi érdsknélküli értesülni arról, hogy
ha annyira nem, hát püspök, táblabíró, superin- mos éveken át hűségesen teljesített szolgálatát, — fi- mily veszélyből menekült meg annak idején a „Tegettzetését élethossziglan utalványozta.
hoff* hajóorvosa, dr. Kepes. Az 1871. év tavaszán Bécs
tendes, vagy legalább is plébános vagy egyes
— Az állatorvosi csupán 100 írtai jutaimazot álfalu és v á r o s n ó t á r i u s a lett belőle. — O d a lomásra még is találkoztak okleveles pályázók, kik kö- ogyes kerületeiben a ragályosság miatt annyira rettegett exanthematicus typhus pusztított. A Rudolf-kórvan a szép világ! mióta a csaszlauból betelepí- zül a közgyűlés f. hó 12-én Gyolcs Jánost a bábolnai házban, melyben az ily betegek számára külön osztály
tettektől megtanulták, hogy uralkodni is lehetne ménesnél alkalmazott gyakorló állatorvost választotta rendeztetett be, — dr. Kepes mint másodorvos kitűnő
szolgálatokat tett a typhózus betegek osztályában. —
a magyar felett, most már n a g y t ó t o r s z á g - meg. —
Ugyanazon közgyűlésen az adóbiztosi állo- Végre azonban ő is typhusba esett és majd minden
r ó l álmodoznak és gymnasiumaikban otthon olt- másra—Borbás
József több év előtt volt városi alkapi- remény nélkül gyógyulására, delíriumban feküdt. Egy
ják a diákocskák szivébe a magyar elleni gyű- tány lett megválasztva.
este mi orvosok az esti látogatás alkalmával az átellölet et; pedig az istenadták most is csak e ha— A mult lóverseny alkalmával Szentesváros ál- lenes első emeletről egy testet épen a halottas kamara
zából élnek, s ennek alkotmánya védelmezi őket tal felállított néző helyek 171 frt. 20 krt jövedelmeztek, elé láttunk az udvarra lezuhanni. Ez dr. Kepes volt,
azok felállítására forditott költségek néhány forinttal kit az ápolónő egy perezre elhagyott, és ez idő alatt
mint hajdanában!
a delíriumban levetette magát sz udvarra. — Az ágya
No tehát Czekust a misKolczi superintenst heladták meg a bevételt.
körűi egybegyűlt orvosok és tudorok véleménye az
—
A
tehenek
legeltetésére
vonatkozó
előbbi
haki a nagyrőczei gymnasiumot beszüntette, az
tározatait a városi közgyűlés e hó 11-én ismét módo- volt, hogy a beteg vagy a typhuaban, vagy a szörnyű
egyetemes gyíílés is megdicsérte, ellenben a po- sította és pedig tekintve, hogy a kitűzve volt határ- rázkódtatás folytán meg fog halni. Néhány hírlap már
zsonyi superintendenst Gedulyt, ki a turócz-szt.- napig. vagyis sopt. 7-ig alig négyszáz tehén lett be- a másodorvos halálát is jelentette. Négy vagy öt héttel
mártoni gymuasiam ellen elrendelt vizsgálatot jegyezve, a boiratási időt még c hó 20 ig kiterjesz- később a lábadozó dr. Kepessel együtt étkeztünk a
nem foganatosította megdorgálták, mert a pans tette; továbbá elhatározta, hogy ha elegendő számmal domayer kassinojában."
— Braziliában, mely a termelt összes kávéraenylavismus iránt nagyon is „ g e d u l d i g " viselte ez ideig sem írattatnának bo tehenek, a csordajárásból fenuiaradó földterület 5 holdas részletekben, de nyiségfelét szokta ssolgáltatni, tavaly rosz termés volt,
magát.
csakis egy évre fog szántásvetés alá bérbe adatni; — ellen beu as idei termést öt millió mázsára számítják;
Ezekről beszéltek mindenfelé az elmúlt na- hogy igy azon lakosoknak is, kik a jelenlegi pénz- oly meunyiség, mely miuden oddigi termést túlszárpokban; — no még az aczél ágyukról is. Oh szűk viszonyok között az egy tehéu után 17 frtban nyal. Jávában s a hollandi telepitvényeken is kedrező
*) Ez utóMiiuak szellemű uieg is látszik a lapon!

megállapított dijt lefizstni képtelenek, legalább jövő a termés. — Az összes eredmény vagy kilencz millió
érre a tehén tarthatásra kilátásuk lehessen.
mázsára tehető.

<
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házi földjének fele része az alsóréten 3 részlet földje
— Gr. Andráaay nem szabadkőmives, esik néA közönség köréből
eladó 1. tiz. 403. szám.
mely hírlapi hírek mondták, hogy az, 8 e közlés eltera
Vecseri Julianna az I. tizedbeli 219. sz. háza eladó.
jedt. Most a n P. N. azt irja, hogy gr. Andráeayt fiS z o m o r ú , de i g a s !
Borsos Imrének derekegyházi oldalon 2Ys fertály
gyelmessé tette egyik barátja e hírre s átadta neki az
Tudva levő dolog, hogy a szentesi izr. hitközség
illető lapot. Gr. Aodrássy a közlést elolvasta, s a lapot régibb idő óta ezivodásban él rabbijával. A rabbi, ki földje haszonbérbe kiadó, — Kistőkán 25 hold szántónevetve, e szavakkal adta vissza barátjának: „Sajnálom, egyszersmind a község által kinevezett hittanár, az föld örök áron eladó, vagy haszonbérbe — egésaben
vagy kisebb résztetekben — kiadó.
de akárki volt a fair beküldője, hazudott. Tudomásom
apák ellene elkövetett bűneit, gyermekeiken bosszulja
Kiss Józsefnek az I. tiz. 196. számú házánál 2
szerint más államokban igen sok mínister szabadkőinives,
meg, a mennyiben azokat secundába pónálja. Ha pót- szoba, egy konyha, egy kamra, egy tűzre való szine
s azok közelebbi tudomással bírhatnak e testület működéséről. Én azonban soha sem voltam e rend tagja, vizsgára merészlenek jelentkezni — mit az iskolai tör- haszonbérbe kiadó.
K. Nagy Pál közhírré téteti, hogy as alsó csordasoha sem fordultam meg szabadkőmives páholyban, s vény megenged — a legdurvább módon elutasítja őket.
E héten némileg engedékenyebb Ion, a szegéuy járási társulat feloszolván; ennek folytán 7 magbikája
igy nem birok tiszta fogalommal ez intézvény szervemegbukott teremtésekkel alkuba bocsájtkozott t. i. egy f. hó sept. 19-én d. e 9 órakor árverés utján a legzete, czéljai és eszközeiről."
általa meghatározott előre lefizetendő dij mellett haj- többet ígérőnek a vásárállási rakodókert melletti kút— Szerencsés vasúti haza érkezés. A napokban landó lenne a szülők vétkeit elfelejteni, s a calculust
nál el,fog adatni.
egy parasztnő Pozsonyból haza utaztában, a vasúton kijavítani.
Ádám Székely Mihálynak a nagyhegyi szőllők
egy egészséges gyermeket szült.
Hát már a hittan is áru czikké, vagy inkább jö- alatt 21 hold földje haszonbérbe kiadó I. tized 607.
— A Dráva és Mura folyók igen garázdálkodnak, vedelmi forrássá vált?
Cziriák Györgynek a bogarasban V/t hold szőleje
a nyár folytán is többször ki öntött, s jelenlegi ki önMegvagyunk győződve, hogy a hitközség elöljátése is beláthatlan területet vett hatalmába; egy-—e^y rósága, ki a zsenge nemzedék jövőjét annyira szivén termésssel együtt eladó.
Pásztor Józ8elnek az Onody Sándor alsóréti taki öntése százezrekre menő kárt hagy maga után.
hordja, annak neveltetésére erején tuli áldozatokat hoz; nyáján 2 boglya hereszéna, pelyva, törek, takarmány— A magyarországi összes honvédség jelenleg módot fog találni ily visszaélés meggátlására.
nak való szalmája és egy hengere eladó.
265,000 emberből á l. E honvédség látszámál oz szükEgy apa.
Vas Mihálynak a közép rakodó kertben buza és
séglendő készletek be vannak szerezve.
köles szalmája, törek és pelyvája, ugyanannak az ecseri
— A kóborló czigányok botrányát Nagyváradon
igy ösmerteti a „Nagyvárad": Pénteken délelőtt egy Hivatalosan jegyzett piarczi árak. rétben kölese és kukoriczaszára van eladó.
Jano József 414. szám alatti háza eladó.
napsütötte arczu kóbor czi^ány-csoport erősen nyakalta
Zuckermann
Károly kis piarezon lévő Zrinyiféle
September
9
én.
Búza
(austr.
mérő)
legelső
5
ft.
a karcost Szeged egyik buzatéri korcsmában. Néhányan letelepedtek a Weisz-féle épület kapu-lépcsőjére közép 4 ft. 80 kr. csekélyebb 4 ft. Árpa 3 frt. 10 kr. 2 kávéháza a hozzá tartozandó épületekkel kiadandó.
Csendes János berekháti egy első oszt. földje és
s onnan (csupa kedvtelésből) égő gyufadarabokat do- frt. 90 kr. — Zab 2 forint. 10 kr, 2 frt. - Krumpli
báltak be a pinozébe, melyben különféle, könnyen k\ 11- fpozsonyi nuhíj) 3 frt. 10 kr. Kukoricza 5 frt. — kr. a honvéd osztásban II. tized 802. számú háza eladó.
A ret. egyháznak 2 első oszt. házi földje a nagy
ladható tárgyak vannak össze halmozva. E veszélyes Zsir üí-zéje 80 kr. Vaj 75 kr. Szalonna fontja 52 kr.
Ur. borjú 3Ü kr. juh 24 kr. sertés nyomáson 4 egymásután következő évekre haszonbérbe
játékot észrevették a házbeliek, s hamarosan elodábi 11 JS fontja. marha
tották a czigányokat, mire ezek káromkodás közt ki 76 kr. »Széna (mintegy 5 mázsával terhelt kocsi) 13 frt. fog adatni, az egyik a puskaporos düllőben, a másik
hívták a korcsmában mulatozókat, B egymás közt ösa Szalma 4 frt. Takarmány >/.alm i 6 frt. — kr. Ssap- a Besenyő környékén, az árverés september 13 án az
szevesztek, s rettentő ordítással verni kezdték cgymábt í i fontja 26 ki Gjftrtjréé'M kr. Csirke pária 65 kr. egyház tanácstermében tartatik meg.
Dóczi Jánosnak a bogarasi szőllőben fél hold
olyformán, hogy egypár közülök harczképtelen lett s Lúd, kövér ;> frt. --- kr. sovány 2 frt 20 kr. Kacsa 90
mozdulatlanul hevert a kövezeten; erre a rendőrség a kr. Tolás 4 darab 10 kr. Pulyka 5 fit 30 kr. Igásló szőllője épülettel együtt haszonbérbe adó.
Pető Sándor II. tiz. 173. számú házánál külön
városházához kisérte az egész karavánt, még magát ?»z árja i)4 frt. Vágó marha dbja 65 frt. Fejős tehén dbja
úgynevezett „vajdá" t is, ki az egész uton azt kiabálta: 8 ft. Borjú dbja 20 frt. Juh párja 14 frt. Hizott sertés konyhára való épülete kiadandó.
Kún Ferencz kajányi 1 fertály tanyaföldje eladó,
„Jáj csak est a sigyent meg ne tettik vúna rajtam." darabja 43 frt. Sovány sertés 18 frt. Fosztatlan toll fontja
— Az „Apollo" zenemüfolyóirat legújabb (17—18) 1 frt. 10 kr. Pehely fontja 2 frt. 20 kr. Tűzifa kemény II. tis. 723. sz.
Pap Lajos alsóréti 5 részlet földje épülettel együtt
számának tartalma: Száz szűz, négyes Lccoq K hason 11, puha 6 ft Faszén vékája 30 kr. Férfi napszám 40 kr.
eladó,
I. tiz. 218. sz.
Női
napszám
—
czimü operettéjéből vett dallamokból, szerkeszté Hölzl
István Mátyás dónáti 18 hold iöldje 3 évre kiL. 2) Bölcsődal Kapi Gyulától. 3) Andalgó, toborzó és
adó 807. az. IV. tiz.
fris Biharitól, zongorára alkalmazta Wachtel Aurél.
Szilági Sándor dónáti földjéből 5 hold árendába
4) Etude, Berger L.-től. 5) Két kedvelt népdal, I. Be A városi liiresztelési könyvből 1874.
kiadó
4 évre.
szomorú ez az élet. II. Pántlikás kalapom. 6) „Árva
Oreg Zsoldos Ferencznél külön szoba, konyha
september 6.
voltam nincs öröme szivemnek" és „Mit ér a fa ha rosz
haszonbérbe kiadandó 316. h. sz.
fajta" Oláh Károly dalai, zongorára átirta Tisza A. —
Özvegy Varga Istvánné 668. szám alatti háza
Böszörményi György örökösök derekegyházi olA borítékon: A zene történelme Kapi Gy.»tól, Bihari szabadkézből eladó.
dalon 3Va f.ntály földje eladó 341. sz. a. IV. tized.
zeneszerzeményei, Vachtel Auréltól. Vegyes. ZeneműSarkadi Nagy Ferencz III. tiz. 647. sz. házánál
Vári Jánosnak a nagynyomáson egy első osz
jegyzék. Előfizetési ár egész évre (mintegy 100 válo3 szoba, konyha, magtár, tűzre való sziu szt. Mihály tályu földje 3 évre haszonbérbe adandó 441. sz. a.
gatott zeneműre) 6 frt., félévre 3 frt. A jelen kettősnapjától több évre kiadó.
Kúti Ferencz szt.-lászlói 1-ső oszt. házi földje 3
szám ára 50 kr., bolti ára 1 frt. Az előfizetés vidéken
Jakó Sándornénak 4 db. nagy nyomási első földje évre kiadó.
legczélszerüebben a postahivataloknál postautalványozás
Kalpagos Szabó Ferencznek II. tiz. 13. sz. a.
utján eszközölhető, Budán az „ Apollo" kiadóhivatalában, haszonbérbe adó 3 egymásutáni évekre 370. sz. a.
házánál sok mindenféléje jó áron eladó.
iskola-utcza 681. sz. a. Minden eddig megjelent 6zám III. tized.
lrházi Ferenci tudatja a közönséggel, hogy az
Keresztes Nagy Sándor kir. albiró kiséri háza
és kötet folyton kapható.
olaj készítés a III. tizedben 87. sz. a. megkezdette.
eladó vagy bérbe adandó.
Sebesi Gergelynek Besenyő melletti 1 ső oszi.

H I R D E T E S E K .

D'Alfleri tápanyaga
Á R V E R É S I HIRDETMÉNY.
A városi árvaszék részéről ezennel közhirré tétetik, hogy elnalt Mácsai Ferenc,, és neje Dobai KataJ
lin árvája Mácsai Mária tulajdonához tartozó szentesi
tlkjkvi 7802. sz. ház, mely a piaczi főutoában 482.
sz. a. fekszik; f évi oct. 5-én, szükségeseién oct. 12.
}
mindenkor délelőtt 9 órakor a helybeli városházánál
m
megtartandó nyilvános árverésen elfog adatni.
(
Mire árverezők oly értesítéssel hivatnak meg,
hogy az árverési feltételek az árvaszéknél naponta
megtekinthető.
Kelt Szentesváros árvaszéke 1874. august. 28.

(Svbstanz d'AIfieri)
gyorsan, kellemetesen és biztosan hárítja el — a nélkül, hogy
káros befolyást gyakorolna a testre, vagy a megszokott életmódot te-

t temesben megakadályozná — a nemi kicsapongások minden következményeit, minők: magömlés, tehetetlenség, magtalané i g . fehérfoly&S (többnyire az önfertőzés következménye). TÖkéletle ~
"
"
- harmad

i

i

— A telj98 sikerért jótállok. — Megrendeléseknél a baj keletkezése, illetőleg idttltsége, valamint a jelenlevő kórtftnemények felöl
felvilágosítás adandó.
A gyógyszerek szétküldését 5 0. é. frt. beküldése tttán titoktartás mellett eszközli.

j \

E. GIEBEL,
Berlin, Sohüts«n-stra«se 32

l
/ \

J e g y i é t . Az osztrák-magyar birodalomba nem történhet ) .
nek küldemények utánvét mellett, azért is, nehogy a megkezdett ^ )
félbeszakittassék megjegyzem, hogy elidült és J '
megrögzött bajoknál mintegy 20-25 ft. áru gyógyszer igényeltetik, *

4 gyógykezelés
HIRDETÉS.
K a m o o s a y J á n o s n a k a fábíán-sebestyéni
határban lévő haszonbéres földjeiből: az Öze Ignác által birt 176
hold és a Sz.-Szabó Dániel
féle tanya körül lévő 78
hold szántóföldek
e f. évi sept. 29-ik napjától kezdve, egy vagy
több évekre 5. 10 holdas részletekben is alhaszonbérbe kiadandók.
Szeutea, 1874. augustus 27.
Kamoosay János.
Kiadó: C h e r r i e r

Hirdetés.
Özv. F a r k a 8 Zsigmondnénak házában (uj
patika) két szoba, konyha s más mellék épületekkel együtt szt. Mihály napjától kezdve egy
vagy több évre haszonbérbe kiadó, liővebb értesítést ad Szabó Lajos ref. tanitó.

Az uri-utezában aszt. Balogh
Mihálynő-féle ház és Tőkén 75
hold föld — egy tagban — eladó;
alkut lehet teuni az örökösökkel
2054. sz. a.
1-3

János.

Felelős szerkesztő: B u d a y J ó z s e f .
Szentesen, nyomatott Cherrier Jánosnál

1874. A

