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Előfizetési árak: 

Egéaz évr® . . . 4 frt. 
Félévre . . . . 2 frt. 
Negyedévre . . . 1 f r t 
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zentesi 
Vegyes tartalma hetikfizlőny. 

Hirde tés i á r a i : 
A h á r o m hasábra terjedd 
petitsorért egyszeri hii detc* 
nél 18 kr. ,a k é t hasáboséit 
12 kr., az e g y hasábosért 

6 kr. számíttatik. 
A ,Nvilr-téru-ben a bárom 
hasábos pctiísor igtatásidij* 

15 kr. o. é. 
Bélyegdlj minden egyes 'u«-

igtatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek Jiera 
fogadtatnak el. 

Ne essünk kétségbe, hanem dolgozznnk. 
Csaknem cninden nap fölvirradtával egy-

egy ujabb szerencsétlenség tárul szemeink elé. 
Önkénytelenül is a hajdani jobb időket emle-
getve, sóhajtunk föl. Pedig tulajdonképen jobb 
volt-e, mint a jelen? Amint veszsziik. 

Volt idő, midőn „tejben, vajban úszott, 
snját zsírjában fuladt meg a magyar ;u volt idő. 
midőn külellenségtől nem háborgatva, — mert 
rettegték kardjaink csapását, — nehogy meg-
aludjék ereinkben a vér, egymással torzsalkod-
tunk, egymásét pusztítottuk, hiszen volt elég; 
vi-U idő, midőn az elszegényedés a legszélső vég-

: , kig kényszeritette elleneinket; volt ismét idő. 
niidon országunk kirabolva, városaink, falvaink 
kipusztítva, fölégetve, porban hevertek a dúló 
vad csorda féktelenkedése által; majd volt ismét 
idő, midőn egyesek, mint egy kiváltságos osz-
tály tagjai, jólétben úsztak, kényelmesen végig 
nyújtózva pamlagjukon, szobájok falát füztölve 
s nevetve az izzadó pórt Szóval, ha kissé 
figyelemmel kisérjük állami életünk fejlődését, 
azt tapasztaljuk, hogy jó és rosz váltakozva ron-
totta le egymást. Es ez természetes. 

A népnek úgy, mint az individuumoknak 
megvan a maguk fejlődési korszaka. Néazünk 
egy gyermeket; gondtalanul játszik, nem törődve 
az élet bajaival; öszszekap pajtásával, a másik 
percben pedig megbékül. Az ifjú ábrándot szo, 
s mindaddig hűségesen fonja e fonalat, mig e^y 
kérlelhetlen kéz, az élet, el nem metszi azt; 
küzd, viaskodik, ellenséget keres, hogy erejét 
bebizonyítsa; vakmerő; sokszor nyer, még több-
ször p^dig megverettetik. A férfi a valónak nyo-
mozza lépését. — A népek fejlődése szintén ke-
resztülmegy e stádiumon; s még ha kedve nöai 
volna is, a kor szeileaie, az idő kényszeríti, hogy 
mivelésére minden lehetőt megtegyen, ellenkező 
esetben kérlelhetlenul törültetik ki az államok 
sorából. 

Államunk a fejlődés valamennyi fokozatát 
átélve, most éli a higgadt megállapodás korát. 
Ha a múltban tévedtünk, hibáztunk, azt a jelen-
ben s annyival inkább a jövőben ki kell kerül-

nünk. Most nem szabad többé botlanunk, hirte-
lenkednünk, hanem minden lehetőt megfontolva, 
tennünk kell. Nem szabad ábrándozva, mindent 
az anyatermészettől várnunk, s sóhajtoznunk, ha 
egyszer ez mostohának mutatkozott irányunkban. 
A gyors aktió terén kell mozognunk s a termé-
szeti akadályokat kerülő utakon, észszel, okos-
sággal elhárítanunk. — Gondoljuk csak meg: 
egyedül mi vagyunk az a nép, melyet az ég 
csapásokkal látogat meg? Nem áll. A többek 
között éiő példa a francia nép. Leigáztatott, de 
lelkesedése mellett tudott dolgozni; az állam 
minden egyes tagja érezte, úgy, mint az összes, 
mi a teendője vész idején. S aa eredmény fényes 
volt; rövid időn kiheverte az iszonyú sarcot. 

Nekünk is dolgoznunk kell; de mindenek-
fölött. tanulnunk. Nagyon téves fölfogás az, hogy 
a sok tanulás, a tudomány rontja meg az em-
bereket, az erkölcsöket. Olyan ember állítja azt, 
ki nem lát tovább az orránál. Ki óhajt boldo 
gabb lenni, minta kis svájci nép? Pídig mivelt 
nép. Ép ezért boldog, mert mivelt. A sziklákat 
tudománya, szorgalma által termŐképessó vará-
zsolja, idejének minden percét munkára hasz-
nálja. Nem pipázik ő hétről-hétre, s nem ta-
podja a piac sarát, sopánkodásokkal töltve be a 
levegőt, s egymást rémítgetve; ha elvetett, tud 
dolgot találni, melyből, ha közvetlen nem is, 
közvetve haszon háramlik reá. 

Nem az adó, nem pusztán a természeti vi-
szonyok, hanem, mert tanulni nem igyekezünk, 
dolgozui nem szeretünk, ez s az indolencia öl 
meg bennünket. Külföld is fizet annyi adót bi-
zonyosan, mint mi, elemi csapások is látogatják; 
de, mert tudja, hogy fizetnie kell, hogy mit kö-
vetel a kor szelleme, zúgolódás nélkül utána néz 
dolgának, és — boldogul. Elmúlt az az idő, mikor 
a sült galamb repült száukba. 

Tanulnunk kell. Nem lehet ugy egyesekre, 
mint népre nézve átkosabb, mint ha félművelt. Gon-
dolja, hogy mindent tud, mindenhez ért s a jót 
is elrontja. Bizony pedig ránk is csak viszony-
lagosan illik a művelt elnevezés. Nem arathatunk 
annyi sikert, mennyit kellene, mert az átkozott 

közöny megbénítja az igyekezetet, a veszedelmes 
indolencia úton-útfélen burjánok közöttünk. Le 
kell vetkeznünk az előítéletet; félre kell tenünk 
szokásaink, egykori erényeink nagyobb részét, 
melyek, mint örökség, őseinkről maradtak ránk. 
Nagyobbára ócska pénz, melyet ujakkal kell he-
lyettesítenünk. Bele kell olvadnunk a mivelt né-
pek harmanicus gépezetébe. Csakhogy tanulnunk 
kell, hogy legyen képességünk a szerencsétlen-
ség elhárítására vagy enyhítésére a lehető helyes 
eszközök közül a leghelyesebbet kiválasztani; dol-
goznunk kell fáradatlanul magunkért ugy, mint 
a közért, s ne mindig saját énünket toljuk előtérbe. 

Irigykedünk egymásra, mert csak sóhajto-
zunk 8 a régi jó időket emlegetjük; igy nem fo-
gunk boldogulni. o o 

Ne essüuk kétségbe az elemi csapások szulya 
alatt! voltak már terhes felhők hazánk sötét egén; 
hála isten, utána jólét is volt. Ha valaha, most 
kettőzött szorgalomra van szükségünk. 

„Magyarország nem volt, hanem lesz." Leg-
nagyobb magyarunk e jövendölése be fog még 
teljesedni: hanem, ha igy cselekszünk, elkopta-
tott frázis marad. Ne mindent az egek urától vár-
junk. A legközelebbi vizveszély alkalmával fé-
nyesen igazolta városunk közönsége, hogy érzi 
az együttműködés szükségességét. Az eredményre 
büszkék is vagyunk. — Az egyszeri tiszt, ur 
mégis azt bizonyítgatta erősen, hogy e g y e d ü l 
isten szeretete, jósága mentett meg benünket a 
veszélytől; pedig önmagunk, isten segélyével. A 
csongrádiak is c s a k istentől várták szabadulá-
sukat, (bizonyosan az ő tiszt, uruk is arra buz-
dította őket); ép ezért úsztak el, mert mindig 
bucsut jártak. Pedig mi 10 esztendő alatt sem 
imádkozunk annyit, mint a csongrádiak egy hét 
alatt. Az isten tehát igazságtalan, hogy minket 
megszabadított, őket pedig sújtotta. 

— Nem elég imádkoznunk, hanem dolgoz-
nunk is kell. 

— Ne essünk kétségbe, hanem csüggedet-
lenül előre K o v á c s Pá l . 

Edes anyád azt gondolja . . . 
Édes anyáid azt gondolja, 

Hogj az ember pénz bolondja. 
Szeretlek, de nem pénzedért, 
Jlanem kedves személyedért. 

Nem kell nekem a vagyonod, 
Szüleidnek ott hagyhatod. 
Csak magad jöjj!.. Van énnékem 
Tisztességes fizetésem. 

"Megélünk mi abbéi ketten 
Holtig tartó szerelemben. 
Ma meghalunk: ugv féljünk, 
Akkor Ls majd csak megélünk! 

°pósa ^Cajoi, 

Az t\j asszonyokról. 
(Ajánlva K. S. S. asszonynak.) 

A legszebb nap a nő életében a menyegzői nap ; 
oly nap ez, melynek jelentőségét csak ketten tudják 
egész horderejében fölfogni: az, aki átéli és — a hírlap-
író. Amaz előtt egy uj világ függönye lebben föl : ez 
egy uj világot teremt magának annak költészetében. Az 
átlépi az éden küszöbét és szépségétől elragadtatva, j á r j a 
be annak eddig elzárva volt utait: ez csak a küszöbön 
áll ugyan és innen tekint be a paradicsomnak nevezett 
világba, de képzeletének messzeható szemével előbb 
látja az utakat, melyek a jólét lugasaiba vezetnek és 
előbb sejti a repkényszőtte lepleket, melyek a romlás 
kerevete előtt csábitólag lebegnek, s melyek az éden 
mámoros lakói előtt gyakran észrevétlenek maradnak. 

Mert a nők mégis csak Éva utódai. — — 

A hajadon átfordul a küszöbön és itthagyva pár-
táját, magára ölti a menyecske üde pongyoláját. Ep ez 
azon fügefalevél, melylyel nagyon ügyesen kell taka-
rózni; mert az a testet befödi ugyan, do gyakran ki-
mutatja a lélek meztelenségét. 

A hirlapiró el van ragadtatva e korszaktól; a 
pórias ©luevezés: menyecske, mely egy kis „mennyor-
szágot" akar jelenteni, izgalomba ejti; de a költészeti 
mely most már amannak életében nyilvánul, őt csak 
ábrándjaival hagyja magára és a menyecske irányában 
ő it csak az oktató, a tudós szerepét óhajtja játszani 
ámbár gyakran eszébe jut Arany tudósa, kinek nagy 
lett volna a tudománya, de kevés volt hozzá a vágóit 
dohánya. 

Megkísértem e szerepet magam is eljátszani, meg-
jegyezvén azonban, hogy ez irányban néiuiUg Swiítet, 
kinek elismert nagy tudománya a nok iránti kiváló 
gyűlöletével egy színvonalon állott, — szándékoznám 
követni. 

A nőket én ugyan a világért sem tartom gyűlö-
leteseknek, sőt gyöngeségem, hogy nagyon is bálványo-
zom a szépnem azon részét, melyet erre érdemesnek 
tartok, vagyis a nőket, kik nők a szó nemesebb értel-
mében; de hisz oly kétesek az utak, melyek az uj 
asszonyok előtt állanak, s ha nincs, ki őket némileg 
kalauzolja, vajmi gyakran lépnek oly végzetes ösvé-
nyekre, melyeken csakugyan gyülöletünk követi őket. 

Ha tehát, ezen ballépésektől megóvandók az uj 
asszonyokat, tanácsokkal Játjuk el őket, nem foghat 
bennünket senki sem, ha még oly nagy imádója is a 
nőknek, lovagiatlansággal vádolni. 

A nőre, mihelyt az uj asszonyok sorába lép, két 
kiváló kötelesség teljesítése háramlik. Legyen nő a szó 

nemesebb értelmében, és legyen h o n l e á n y azon mér-
tékig, amint ezt miuden nőnek a haaa iránti szeretet 
kell, hogy előírja. E föladata megvolt azonban már 
mint hajadonnak is, és igy áttérek az első föladat tel-
jesítéséhez vezető jóakaratú tanácsok adására. 

Igen óhajtandó, hogy az uj asszony szűzies, sze-
rény magaviseletének megváltoztatásával ne igen sies-
sen; mert azon nők, kik házasságuk után oly fönnen 
beszélnek s modoruk, társalgásuk, hangjuk s tekinte-
tük oly kihívó, mintha az egész társasággal megértetn 
akarnák, hogy de bizony ők már nem leányok, azon 
föltevést kelthetik az emberben, hogy férjhezmenetelük 
előtti viseletük csak igazi természetük visszatartóztatása 
és elpalástolása volt. 

A nő ne akarja társaságokban vagy mások előtt 
nyilvánítani férje iránti gyöngéd szerelmének jeleit; 
mert ez a belátóbbak s illemtudók előtt visszataszító, 
sőt az ily nyilvános szédelgőt, nem is merem kimon-
dani, minek is tarthatják. Ennek kifolyása az is, hogy 
társaságokbau a nő udvariasságára és figyelmére min-
den férfi több igényt tarthat, mint férje. 

Egy rendkívül kárhoztatandó gyöngesége vau a 
legtöbb nőnek: a p i p e r e u t á n i vágy. 

Kár, hogy minket, kikért öltözködnek, nem v í z -
nek be tanácskozásukba az öltözködést illetőleg. Mi a 
szövetek árából szívesen elengedünk és sokkal többre 
becsüljük, sokkal inkább szeretjük a nőt, ki több gon-
dot fordit az egyszerű csinoeságra, tisztaságra s kttiö-
nösen magaviseletére, hogy az kedves, megnyerő lo-
g y e n . __ Gyakran megtörténik, hogy midőn a c i í r a ^ o t 
és csinosságot egy füst alatt akarják elérni, az egy.krr 
8 vajmi gyakran ez utóbbira nézve, a rövidebbet huazáK. 

Az öltözködésre nézve Swift egy báirátuéjaho* 



Polgármesteri jelentés 
az idei árvízveszélyről. 

A (mult számban) részletezett előintézkedések foly 
tán ugy a tiszai, mint a körösi védgátak védelmezésé-
ről és általában ezen védelmezésre vonatkozólag az 
elnökletem alatt működött városi vészbizottság eljárá-
sáról van szerencsém a tek. közgyűléshez következő 
jelentésemet beterjeszteni : 

Március 17-én a vészbizottság összeülvén, oly in-
tézkedéseket tett, mely szerint a tiszai védvonalra 300, 
a körösi védvonalra pedig 200 gyalog munkásnak, 50 
kr. napszám melletti kirendelését határozta el, mely 
határozata végrehajtására több tagjait bizta meg oly-
íorruán, hogy ezek a város mind a négy tizedét be-
járván, igyekezzenek ezen munkaerőt minél gyorsabban 
kirendelni; ezen kísérlet azonban siker nélküli maradt, 
amennyiben még akkor a város lakossága nem fogván 
föl az őt fenyegető veszély komoly voltát, a kívánt 
munkaerő ez uton kiállítható nem volt. 

Ennek következtében, szemben a víznek rohamos 
áradásával, kimondatott a vészbizottság által, hogy a 
lakosság kényszermunka teljesítésére szorittassék; hogy 
pedig a vészbizottság eme másodfokú intézkedésének 
a kellő eredmény biztosittassék, Csongrád megye al-
ispáni hivatala utján egy század gyalog sorkatonaság 
kéretett a rend föntartására, mely néhány nap múlva 
városunkban meg is jelent. 

Mielőtt a védelem teljes erélylyel megkezdetett 
volna, az 1871. évi 40. t. c. 28. §-a értelmében veze-
tésem alatt, a vészbizottságból kirendelt szűkebb körű 
küldöttség közbenjöttével, ugy a bökény - mindszenti 
Tisza-szabályozó társulat tiszai, mint Szentes város kö-
rösi gátvonalai a helyszínen megvizsgáltatván, minthogy 
az előbbinek még több pontjai bekarózatlan találtattak, 
azoknak hatósági őrizet és védelem alá vétele elren 
deltetett, különös suly fektettetvén arra, hogy azok a 
rohamosan növekedő vizárnak megfelelőleg, a föntem-
litett kényszermunka-erővel emeltessenek. 

Hogy az ekkép szükségessé vált kényszermunka-
erő minél nagyobb mérvben kirendeltessék, kötelezte-
tett minden háztulajdonos egy gyalog munkást, és min-
den VA telek tanyafölddel vagy többel biró földbirtokos 
egy kocsit kiállítani, a birtoktalan zsellérek szintén kö-1 
teleztettek kényszermunkára, de tekintve, hogy saját 
maguk és cselédjeik számára szükséglendő élelmi sze-
rek beszerzésétől elvonatnak, részükre naponta 50 kr. 
napszám ajánltatott meg. 

Föntebbi módon előállitaadó kényszermunka-erő-
ből az I., III. és IV. tized a tiszai, a II. tized pedig 
a körösi védgátakra rendeltetett ki és az ott fölügye-
lettel megbízott tisztviselők és képviselők rendelkezé-
sének adatott át. 

Minthogy pedig a vizár mindig rohamosabban nö-
vekedett, minden lehetőt el kellett követni a veszély 
nagyságának a lakosság által való lehető fölismerésére 
és a védelemre minél nagyobb mérvbeni buzdítására; 
e cél elérhetése szempontjából március 19 ére, a vész-
bizottság intézkedése folytán, népgyűlés hivatott össze, 
melyen a vészbizottság által fölkért Stammer Sándor, 

megyei alispán ur által kitaníttatott a városi lakosság 
a városunkat fenyegető veszély nagyságáról, és buzdit-
tatott a védmunkálatok körüli buzgóságra, tevékenységre 
és kitartásra. 

Ugyanakkor minden mezei munkálatok beszüntet-
teknek nyilváníttattak, a városból kocsikkal a kimene-
tel szigorúan megtiltatott s a tanyai lakosok megyei 
pusztázók által hajtattak a védelem színhelyére ; a korcs-
mában összejövetel és időzés rendőrségileg betiltatott. 

(Folytatjuk.) 

F ö l h í v á s . 
A szegedi országos kiállítás Ugye minket alföl-

dieket kiválóan érdekelvén, a helybeli jótékony nőegylet 
örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy annak sike-
resitéséhez csekély erejével hozzájáruljon. 

Ennek folytán a kiáilitás 7-ik, vagyis háztartási 
szakosztályának ez iránybaui megkeresése folytán egy 
kiállítási bizottságot küld ki, melynek föladata lesz köz-
vetítőként szerepelni, más szóval a szegedi kiállításban 
részt venni akaró nőknek fölvilágositásokat adni és a 
bejelentés körüli eljárást megkönnyíteni. 

A nőegylet kiállítási bizottságának jegyzője: Ku-
linyi Zsigmond lakásáo naponta d. u. I — 2 óráig a 
legnagyobb készséggel veszi föl a bejelentéseket. 

Megjegyezzük még, hogy a bejelentési határidő 
juuius hó 15-ig tart és tájékozásul közöljük azon tár-
gyak jegyzékét, melyek a háztartási csoportba tartoznak : 

I. Házt&rtáfll oikkek 8 nöl kézimunkák: Házilag 
készitett házi szerelvények, szobadiszitések, hímzések, horgolások, 
szövések, bevarrások, hálózások, kötések; javítások, fokozatok, is 
több efélék; fehérnemű- és ruha-varrás ok; haj, szőr-, selyem-, bor, 
vászon-, papír-, sat. noi kézimunkák. Nőnöveldei és leányiskolái ké-
szítmények részletben vagy kiegészítve. — Zsák-, ponyva-, szönyeg-
fonatok, szövetek. Célszerű és egyszerű olcsó szilárd alakítási mó-
dozatok, fűzések, fogások, csomózások. — Egyszerű háztartási cik-
kek : seprők, sikárlók. Mosó- és mosdó-eszközök. Gyermeknevelés-
eszközök. Házi mulattató-tárgyak. Gyermek-mulattató eszközök. — 
A pórház szükségszerű szerelvény-eszközei. — A vagyonos ós mű-
velt osztály házi, kényelmi- és fényűzési tárgyai, melyek házilag 
készülnek vagy idomíttatnak. — A gadasszonyi készítményekhez 
szolgáló összes házi eszközök, amelyek önszükségletre készitvék. 

II. Gazdasszonyt készítmények, házi élelmi oik-
k e k : Kenyér, kalács és minden egyéb sütemények, szárított tészták, 
gyümölcsök, zöldségek, befőzött gyümölcsök, élelmi cikkek. Szárí-
tott hus-, vaj-, tej-, sajt-, szalonna-, sódar-, kolbász-nemiiek. — Hus-, 
tészta-pásté'omok, hideg ételek, tar tható téli gyümölcsizek és ször-
pök. Méz. Mézes készítmények. Ect tek , szeszek, izek, italok, melyek 
házilag készülnek. Konyhai szerek. — Szappan, lug s egyéb mosó-
és mosdó-szerek. — Olaj-, fagygyany-készitmények, házi világítási 
tá rgyak: készítési módozatok, készitési el jáiás, föltüntetve a taka-
rékosságot és olcsóságot. — Házi félkészitmények, len-, kender-, se-
lyem-, gyapju-mosatok s egyéb fonó-anyagok előkészítve. — Viasz, 
sáfrán, paprika, fűszerek, használható állapotba helyezve. — Ház-
tartasi gyógyfüvek és pótszerek. — A pórház szükségleteinek elő-
teremtései : az élelmi cikkekből. 

m . Házi iparoikkek: Gyékény-, sás-, szalma-, gyapjú- , 
szór-, haj-, selyem-fonatok, szövetek. Faragványok. Ruházat i és ház-
tartási tárgyak, melyek nem szorosan vett iparüzletileg, de mégis 
adás-vevés tárgyául készülnek. Bor-, vászon-, fa- és vászonnemiiek 
s minden előbbeni tárgyak, hahogy házipari üzlettárgyul készülnek. 
Tehát a kenyérsütök, árpa- és egyéb kása-, tarhonya-, száraztészta-, 
sajt-, vaj-, szalámi-, zsirkészitök cikkei. Házi-iparilag készült ruha-
nemüek és egyéb szerelvények. — Teknők, dézsák és faszerszámok, 
kefék, meszelök-, sikárlók, s mindazon tárgyak, amelyek nem mint 
kézmü-iparcikkek termeltetnek, s amelyek egyeseknek vagy csalá-
doknak, avagy egész falvaknak kezdetleges foglalkozási s kenyér -
kereseti ágát képezik vagy képezhetik. 

Midőn ismételve kérjük egyletünk tagjait és az 
összes helybeli nőket, hogy a kiállításban való lészvétre 
minél tömegesebben jelentkezzenek, vagyunk tisztelettel: 

Szentesen, 1876. május 20-án. 
K u l i n y i Z s i g m o n d , J u r e n á k E d é n é , 

biz. jegyző. biz. elnök. 

Fölhívás 
Szentes város gazda- és iparos-közönségéhez. 
Folyó 1876-ik évi augustus havában Szegeden 

országos ipar-, termény- és állatkiállitás fog megtar-
tatni. 

Célja ezen kiállításnak, hogy megyénk gazda- és 
iparos-közönsége e kiállításon minél nagyobb mérvben 
legyen képviselve iparkészitményeivel, valamiyt nyers-
termény és állatkiállitmáüyaival az őt megillető helyet 
elfoglalva, jelzett kiállitmányainek piacot teremteoi, és 
így önmagának anyagi hasznot is biztosítani képesítve 
legyen. 

Hogy tehát Szentes város gazda- és iparos-kö-
zönsége e kiállításon képviselve legyen, városi képvi-
selő-testületünk folyó évi március hó 3-án tartott köz-
gyűlése alkalmával egy rendező fiok-bizottságot állított 
föl a célból, hogy e bizottság városunk gaada- és ipa-
ros-közönségét a kiállításon minél nagyobb mérvben 
leendő képviseltetésre buzdítsa. 

Ezen megbízatásból kifolyólag tehát fölhivatnak 
Szentes városának mindazon gazdái és iparosai, akik 
nyersterményeiket, gazdasági állataikat és iparkészit-
ményeiket kiállítani óhajtják, hogy e részbeni szándé-
kaikat folyó hó 29-étől kezdve alólirottnál, mint a ki-
állítási hók-bizottság elnökénél annyival is inkább nyil-
vánítsák, mert a szegedi kiállítás végrehajtó bizottsá-
gánál a bejelentések csak junius hó közepéig fogad-
tatnak el. 

A kiállítást megelőzőleg, a kiállításra bejelentett 
gazdasági nyerstermények, u. m. gabnaneműek, gyapjú, 
toll stb., gazdasági hasznos állatok, és végre bármiféle 
kézi iparkészitmények itt helyben rendezendő fiók-ki-
állitáson fognak közszemlére kitétetni, és ezeknek a 
szegedi kiállításra együttesen, a kiállító költségén 
leendő elszállítása, valamint ott kellőkép leendő el-
helyezése iránt az intézkedések az itteni fiók-bizottság 
által fognak eszközöltetni. 

Figyelmeztetnek végre mindazon iparosok, akik 
netalán kiállítani szándékolt kézi ipercikkeknek elő-
állítására és ezeknek a kiállításra való elszállítására 
megkívántató költségeket, korlátolt anyagi helyzetük-
nél fogva, netalán eiőállitani nem képesek, hogy ezen 
körülményt is, a kiállítani szándékolt kézi iparcikknek 
határozott megnevezése mellett, a fönt mondott napon 
és helyen szinte jelentsék be a végből, hogy a kíván-
tató költségeknek a város pénztárából való födözése 
iránt annak idejében intézkedni lehessen. 

Szentesen, 1876. május 26. K r . N a g y I s t v á n , 
polgármester, mint a szentesi kiállítási bizottság elnöke. 

Városi közgyűlés. 
(máj. 18. és 19.) 

A lapunkban közlött és az idei árvízveszély le-
folyásáról szóló polgármesteri jelentés tudomásul vé-
tetvén, abból kifolyólag a vészbizottság által tett in-
tézkedések helybenhagyása után a közgyűlés a városi 
közönség nevében jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz 
Stammer Sándor, megyei alispánnak, mint aki a viz-
veszély alkalmával kifejtett védelemnél különös tevé-
kenységet és buzgó eljárást tanúsított. Köszönetet sza 

intézett levelében szóról szóra a következőket mondja : 
„Szeretném, ha a nő a cifrálkodást csak sziiksé 

ges bohóságnak tekintené. Azt nem kívánom, hogy 
föltűnően, divatellenesen öltözködjék, de azt igen, hogy 
ne kövesse a divatot rögtön és mindenben. Megvárom 
kegyedtől, hogy öltözéke vagyoni állásánál egy fokkal 
mindig lejebb legyen; azt is óhajtom, hogy egész lel-
kéből vesse meg azon kitüntetéseket, amiket drágább 
és finomabb öltözetének köszönhetne, mert az nem 
teszi kegyedet sem szebbé, ifjabbá, jobb erkölcsüvé, 
sem erényesebbé és becsesebbé." 

Igen rosz tulajdona némely nőnek, hogy egyik 
vagy másik cselédjével túlbizalmas módon jár el, azokat 
tauácskozásába belevonja, előbbi úrnői szokásai iránt 
kérdezősködik, stb. 

Hogy mily káros következményeket szül az ily 
helytelen bizalmasság, azt fölösleges boncolgatnom. Ha 
a nő nem akar cselédje meghittje, lekötelezettje lenni, 
viselje magát annak irányában, a tisztességes távol meg-
tartását követelve, mint uruő; ne engedje, hogy az 
bármi véleménynyel belekotytyanjon úrnője ügyeibe, 
szóval, vegyen oly rendszabályokat foganatba, melyek 
szerint cselédjének sohasem lehet lekötelezettje. 

Hogy a nő szépsége, ifjúsága meddig képes a 
férjben a szerelmet, szeretetet és tiszteletet fönntartani, 
azt nem tndom; de hogy varázshatalomban, a gyönyö-
rök lebiliucselő erejében nem hiszek, azt mondhatom, 
és ajánlom minden nőnek, hogy szintén ne bízzék ben-
nük. Mert ha a hervadó szépséget és leáldozó ifjúságot 
más nemes szellemi tulajdonokkal nem pótolhatja a 
nő, nemcsak a férj előtt hanem a társaságban is kö-
zömbössé válik; nem talál többé sehol az igényelt fi-
gyelemre, 8 ha ennek dacára mégis keresi azt, a könnyen 

hidegülő, változékony emberek előtt ugy fog föltűnni, 
mint kocsiban az ötödik kerék. Ezen okoknál fogva 
kell, hogy a nő szellemi képzettségét fejleszsze, hogy 
mindazon jó és nemes tulajdonokat, miket másokban 
becsül, magának elsajátítsa, szóval, hogy szellemi te-
hetségeit tökélyesitse. Ily uton haladva, meg lehet győ-
ződve minden nő, hogy mindenha kedves társalgó ma-
rad, hogy a becsülést, a tiszteletet idősb korában sem 
veszti el, 8 hogy aa érette hevült szivek sohasem fog-
nak meghűlni. 

Olvassa a nő a jelesebbnek ismert utazási leírá-
sokat, történelmi könyveket, klasszikusokat; e tekin-
tetben különösen merem ajánlani: Horváth Mihály, 
Vörösmarty, Petőfi, Eötvös, Jókai, Göthe, Heine, Les-
sing, Hugó és mások műveit. A szellemi gazdaság 
mindennap kedveltebbé és becsesebbé teszi a nőt s 
ezáltal más foglalkozás hiányában sem fog unatkozni 
magános óráiban. 

Altalános társadalmi betegségnek tekintem már 
nálunk azon körülményt, hogy hazánk leányai, kik 
melléknévül a „művelt" cimet (jogosan vagy jogtala-
nul, az most nem jöhet szóba) h viselik, szivesebben 
tanulnak zongorázni, beszélnek franciául, angolul s ná-
lunk különösen németül, mig édes hazai nyelvünket 
elhanyagolják. 

„Magyar hölgynek születni szép és nagy gondo-
lat" — énekli a kőltő; de a nő, ki magyarnak szüle-
tett, ne elégedjék meg csupán ezzel, mert ez nem az 
ő érdeme, hanem igyekezzék a magyar honleányi kö-
telességek teljesitéso által erre méltóvá lenni. 

Megvetendő még a gúnyolódás is. Szeretnek né-
mely nők, kik balgaságukban gyakran mihez sem tud-
nak fogni, a társaságban levő egyes emberek fölött 

kíméletlen élceket pattogtatni; vagy ha valaki család-
jának egy tagját valamely szerencsétlenség érte, melyért 
pirul, vagy más kétes jellegű dolog miatt, mikről az 
illető mitsem tehet, — oda dobják a kíméletlenség 
nyilait. 

Ugyancsak Swift jegyzi meg e nőkre, hogy egy 
közönséges, ledér nő ismeretségétől nem kell annyira 
tartózkodni, mint ily teremtésektől, kiket a férfi nem 
köteles nőknek tekinteni és bátran ugy bánhatik velük, 
mint nőruhába öltöztetett szemérmetlen fickókkal, kik 
méltók lennének a társaságból való kiutas í tásra . . . . 

Es amiket itt elmondtam, nem csupáu azon célból 
mondtam, hogy rajta az uj asszonyok okuljanak. Célja 
e soroknak egyszersmind az, hogy az uj asszony, ki 
különösen otthonjától búcsút véve, élete párját , férjét 
követi és más körbe, más emberek közé lép : oly ba-
rátnőket válasszon s egv nőket ajándékozzon meg bi-
zalmával, kik az imént elősorolt hibáktól mentek. Mert 
talán semmi sem lehet oly nő életére nagyobb befo-
lyással, mint környezete, barátnői. Tehát : elővigyáza-
tot ajánlok esek választásában. Ne játszunk azzal, ami 
legbecsesebb : bizalmunkkal, barátságunkkal . . . 

• 
Sokat lehetne még írni az uj asszonyoknak, do 

az életszabályok főbbjei itt e lmondvák; még csak arra 
szorítkozom, hogy a nő kiadásait illetőleg se lépje át 
a kellő határokat és óvakodjék a különösen kis váro-
sokban divó csillogási nyavalyától, melynek ha ellen-
állni nem tud, férje vagyonát rövid idő alatt tönkre 
teszi, — s vajmi nehezére esik annak, ki eddig bár-
sony szőnyegen pihent, száraz tarlóra épített nyughely-
lyel elégedni meg. — Pedig mindenki maga veti meg 
ágát . . . G e l l é r i Mór. 



rázott továbbá a vészbizotteágnak, a városi tisztvise-
lőknek és a munkálatok vezetésével és intézésével 
megbízva volt összes képviselőknek. 

Szakái Mihály, városi levéltárnok ezen hivataláról 
lemondván, arra, valamint Balassa La jos volt ügyész-
segédnek megyei aljegyzővé történt megválasztatása 
folytán az ügyészsegédi állásra is pályázat hirdettetik. 

Ugyancsak Szakái Mihály ezen körülmény folytán 
és Remess János saját lemondása következtében az 
országgyűlési követválasztási központi választmányi ta-
gok közöl kimaradván, helyükbe Ónodi Lajos és Pa-
taki József választatnak meg. 

Az üresedésben volt városi kertészi állomásra 
ideiglenesen Schedel Oszkár alkalmaztatott . 

Olvastatott Csongrádmegye köztörvényhatóságá-
nak 410. számú határozata, mely szerint a tiszai rak-
parti cölöppénz-szedésre vonatkozólag készitett tarifá-
kat helybenhagyja és megerősíti. Ezen tarifák a ház-
tartási szakosztálynak oly meghagyással adatnak ki, 
hogy a cölöp- és rakparti helypénzszedési jogot azon 
időre, ameddig a vám- és révjog jelenlegi bérleti ideje 
t rjed, szokott módon, az általa megállapítandó árve-
rési föltételek szerint és annak világos kijelentésével, 
hogy az itteni fizetés alól a helybeli lakosok sincsenek 
fölmentve, nyilvános árverés titján, haladék nélkül adja 
ki haszonbérbe. 

Egy uj cédulaház építésére vonatkozó eiőterjesz-
tés egyhangúlag elvettetett, ellenben utasíttatott a ház-
tartási szakosztály, hogy a vásárálláson levő rozzant 
cédulaház kijavítására nézve a legközelebbi közgyűlés 
elé költségvetést terjeszszen. 

Honthy László h. tanácsnok és Pócs János vá 
rosi írnok abbeli kérvényei, hogy részükre a vízvéde-
lem idejében künn töltött napokra tiszteletdíj szavaz-
tassák mag, elvettetnek. (Nagyon helyesen. Csodálko 
zuuk, hogy kerülnek olyan, különben is a város ke 
nverét evő emberek, kik a város által úgy is megfizetett 
időre külön dijt kérnek akkor, mikor száz meg száz 
ember működött nemcsak dij nélkül, hanem saját költ-
ségén is. Váljon több ilyen kérvény nem érkezett be? 
Hiszen — tudtunkkal — voltak a gáton többen is a 
városi hivatalnokok közül, a polgármestert és főjegyzőt 
sem véve ki. Hanem azért adjunk hivatalt és szavazzunk 
elismerést az ilyen uraknak ! Szerk.) 

Olvastatott és tudomásul vétetett a közmunka- és 
közlekedési minisztériumnak 1875. okt. 3-án kelt kö 
rözvénye, mely szerint a megyei közmunka-váltsági dij 
egy kétfogatú igás napszám után 1 frt 20 krban, egy 
gyalog napszám után pedig 30 krban lett megállapítva. 

Helyi hirek. 
* A f a g y nagy károkat okozott a mi határunk 

ban is. Különösen a szőlőben és vetcményekben tett 
nagy pusztítást, de, mint utólagosan tapasztaljuk, annak 
következtében buzavetéseink nagy része is jelentékeny 
kár t szenvedett. Fővárosi lapokból értesülünk, hogy az 
ország m i n d e n r é s z é b e n hasonló csapás érte a gaz-
dálkodókat. Váljon mikor lesz már elég a megpró-
bál tatásokból? 

* A s z e g e d i o r s z á g o s k i á 11 i t á s érdekében, 
mint a föntebb közölt fölhívások tanúsítják, nálunk is tör 
téntek kezdeményező lépések. Biztosan állithatjuk, hogy 
a nőegyletet nyomban fogja követni a csak most alakult 
ipartársulat, melynek morális kötelessége is minden le-
hetőt elkövetni, hogy a kiállítás iránti érdeklődést minél 
inkább általánossá tegye és fokozza. És ezt meg is fogja 
tenni, sot föl vagyunk hatalmazva kijelenteni, miszerint 
az ipartársulat kiállítási bizottságának eddig meg nem 
alakulását csupán azon körülmény okozta, hogy a vá-
lasztmány máig nem kezdhette meg működését. Külön-
ben az addig is, mig hivatalos intézkedés történik, ne-
tán fölvilágosítást kérő iparosoknak szolgálatára áll e 
lap szerkesztője, aki egyúttal a nőegylet kiállítási bi-
zottságának is jegyzője. 

* R e n d k i v ü l i k ö z g y ű l é s t tart az általános 
ipartársulat ma : vasárnap d. e. 10 órakor a városháza 
tanácstermében, az ez évi szegedi országos kiállítás ér-
dekében. Kissé késő ugyan, de még mindig elég jókor 
történik e mozgalom az ipartársulatnál, mely csak nem 
régen esett korösztül az alakulás nehézségén. Hanem 
indokolatlanul késett el a működés megkezdésével a 
város kiállítási bizottsága, mely bizony már hetek előtt 
megtehette volni\ azt, amire most rászánta magát. No 
de legalább ezentúl működjék erélyesen és kövessen 
el mindent, hogy ezen országos jelentőségű kiállításon 
mi szentesiek számot tevőleg legyünk képviselve. 

* A z á l t a l á n o s i p a r t á r s u l a t f. hó 28-án: 
vasárnap délután 2 órakor választmányi gyűlést tart 
az e lnök: ifj. Zsoldos Ferenc lakásán. Kérjük a vá-
lasztmányi tagokat hogy teljes számmal jelenjenek meg, 
miután a társulat jegyzője, ügyésze és pónztáraoka is 
ez alkalommal fognak választatni. 

* V á r o s i k ö z g y ű l é s lesz junius elsején, me-
lyen többek közt a levéltárnoki és ügyészsegédi állo-
mások betöltése is napirenden lesz. 

* B o s z a n t ó s a j t ó h i b a fordult elő mult szá-
munknak a Szentes-vidéki takarékpénztár megejtett vá-
lasztásáról szóló értesítésében, melyben az igazgatósági 
tagok sorából : Bányai József neve kimaradt. Kérjük 
ezt ezennel helyreigpzitottnak venni. 

* A 8 z e n t e s i t a k a r é k p é n z t á r 25-én tartott 
közgyűlésén a választás következő eredménynyel ejte-
tett meg: Elnök lett K i s s Z s i g m o n d , az alelnök-
ségre általános szavazattöbbséget senki sem nyert, de 
mégis legtöbbet Fekete Márton, igazgató V u t s á k 
J á n o s , igazgató-tanácsosok: Dobrai Sándor, Sarkadi 
N. Antal, Hoffer Lőrinc és Kohn Gábor, fölügyelő bi 
zottsági tagok: Kr. Nagy Pál, Nagy Ferenc, Fried 
Zsigmond, Szeder János és Abaffy László. Úgy hall-
juk, hogy a megválasztott és itt megnevezett igazgató-
sági és fölügyelő bizottsági tagok közül többen lemon-
danak, és igy a közölt névsor lényeges változáson megy 
körösztűl. Sőt beszélik, hogy még a póttagokból sem 
fog kikerülni teljes igazgatóság. Azért-e, hogy az az 
állás az uj kereskedelmi törvény szerint igen nagy fe-
lelősséggel j á r? Vagy más bibéje van tán a dolognak? 

* A z t a t á n c v i g a l m a t is eloszlatta a fagy, 
melyről múltkor ujságoltuk, hogy a fiatalság tervezi. A 
rendező bizottság ugyanis — nagyon helyesen — jobb 
időkre halasztja a tervben volt jótékony célú mulatság 
megtartását. Mindenesetre hasznosabb lesz egy hónap-
pal későbben sikerre vezetni, mintsem most megbuktatni. 

Értesítések. Özv. Puskás Varga Sándorné III . 
t. 641. 8z. a. lakosvak nagynyomási két l-ső oszt. földje 
eladó. — Brezovai György IV. t. 609. sz. a. lakosnak 
kistokei 2-od oszt. földje eladó. — Kádár Sámuelnek 
II. t. 414. sz. háza eladó. — Dömsödi Albertnek ka-
jáni egy »es6Íó tanyaföldie épületekkel együtt eladó. 
— Kristó Nagy Pálnak 170 db. tenyésztésre alkalmas 
báránya van eladó. — Sarkadi Mihály háznál 2 szoba, 
kamra és padlás kiadó. Értekezhetni Hódi Jánosnál . 
Ozv. Cukor Adolfnénak galambnak és csirkének való 
buzaalja van jutányos áron eladó. 

Irodalom. 
•A. „ IT i j jye lo" cimű Ábrányi Emil által szerkesztett irodalmi, 

•zépmfivétzeti és kritikai hetilap 21-ik számának tartalma: Zalán 
futása. Moller Edétől. Krimi sonettek, Gáspár Imrétől. Wiockelmann 
jelentősége a klassica-, areheogia- és a mŰíörtéuelemre nézve. Dr . 
üaszel Auréltól. Uj irodalmi vállalat Jókai Mórtól. Nemzeti színház. 
Tá rca : Inez halálakor. Várady Antaltól. Mindenféle. E lap előfize-
tési ára negyedévre 2 frt, mely összeg a kiadó: Aigner Lajos Bu -
dapest, Váci-utcai 18. szám alatti könyvkereskedésébe küldendő. 

Színház. 
— d. Krecsányi Ignác színtársulata csütörtökön este 

kezdte meg előadásai sorát Tóth Edének, a „Falu rosa-
szau szerzőjének „A k i n t o r n á s c s a l á d u cimű nép 
színművével. Tóth Edének e második müve éppen olyan 
kitűnő, mint az első, melyet országszerte oly nagy lel 
kesedéssel fogadtak annak idején és mely nálunk is 
tele házat csinált a mult szini évadban. Hogy miért 
nem vonzott tehát „A kintornás család" már csak annál 
fogva is nagyobb közönséget, mert Tóth Ede irta,- nem 
tudjuk, de hajlandók vagyunk a részvétlenséget azon 
mentő körülménynek tulajdonítani, hogy a publikum 
egy része, mert a színészek megérkezése és az első 
előadás között alig volt egy kis időköz, még nem is 
várta csütörtökre az első előadást. 

A darab meséjét nem adjuk elő. Aki látta, ismeri 
ugy is. Aki pedig, nem látta nézze meg, ha — reméljük 
— még egyszer adják. Megérdemli, annyit mondhatunk. 
De megérdemli főkép a Tóth Ede nyelvezete, hogy ha 
ki magyar ember, hallgassa Ítéletnapig. Nem állítunk 
uj dolgot, ha azt mondjuk, hogy ugy még, nem irt 
magyarul ember soha, mint ahogy Tóth Ede. 

Es az előadás? Méltó volt a darabhoz. Krecsányi 
ur ezen első alkalommal olyan színben mutatta bo tár-
sulatának egy részét, hogy már is meg lehetünk vele 
elégedve. A főbb szerepek mind jó kezekbon voltak. 
Krecsányi (Pergő Gerzson),Breznayné (Bimbó Mártonné) 
Breznay (Dáma Náci, potya fiskális), Dálnoky Kárpát 
(Fuvó Márton, öreg kintornás) igen jól állották meg 
helyüket. Ezek fölött kell azonban említenünk a kö-
vetkezőket, kik a legfőbb szerepekben működtek : 

Krecsányiné (Jucika kisasszony) a szerelmes, köny-
nyen gondolkozó menyasszonyt éppen oly jól szemé-
lyesítette, mint később a boldogtalan, de ismét meg-
nyugodó menyecskét. Hangja is igen szép van, bár ez 
estén kissé fátyolozott lévén, nem élvezhettük azt egész 
valóságában. 

Kiss Ferenc (Bimbó Laci) szép baritont énekel 
és a mellett Ügyes alakító. Csak szerepének azon része 
nem sikerült, midőn Marival, az általa hűtlenül elha 
gyott kedvessel akar végezni. Ott több érzést kellett 
volna produkálni. 

Dezső Ödön (Kötő Károly) helyes fölfogással adta 
az egyszerű, nemes szivü vasúti baktert, különösen ott 

fejtvén ki sok érzést, meleg hangot, mikor a szeren-
csétlen Marinak házassági ajánlatot tesz. 

Csak a szinlap sorrendjét követjük az által, hojry 
e helyen emiitjük Aranyossynét (Mari), ki — meg va-
gyunk győződve — egészen a geniális szerző intentió-
jához képest játszotta a megcsalt, szerenesétlen nőt. 
Aranyossyné gyönyörűen szavalt és annyi melegséget 
tudott önteni szavaiba, hogy a célzott hatás, a közön-
ség rokonszenve osztatlanál az ő részén volt. 

Végűi dicsérettel kell szólanunk Aranyossyról 
(Samu, molnárinas), mint ki szép sikerrel domborította 
ki a komikusan bamba inast. 

A fölsorolt részletekből kitűnik, hogy a körünk-
ben időző színtársulatnak igen szép számú hasznave-
hető, sőt jeles tagja van. Szégyen volna, ha az igaz-
gató és emberei igyekezetét méltányolni nem tudnók. 
A szereplők közt emiitett potya fiskális többek közt 
azt mond ja : Szép tudomány az a philosophia, csak-
hogy nagyon száraz. Per analogiam eszünkbe jut és 
persze elmondjuk, hogy „szép dolog biz az a jó szín-
társulat, csakhogy, ha igy pártoljuk, amint elkezdtük, 
száraz vége lesz, t. i. az, miszerint itt hagynak a fakép-
nél. Ezt a szégyent jó lesz megelőzni. 

A nagy világból. 
Csapás csapás után sújt ja szegény, már eléggé 

zaklatott hazánkat ; legutóbbi nzok közt az országszerte 
történt fagyás, mely a szőllő és kapásveteményeket 
csaknem végképen tönkretette és a gabnaneműekben 
is, most még tökéletesen meg nem határozható, de 
kétségkívül nagy károkat okozott. Váljon mi vár még 
r e á n k ? ! — A fagy nemcsak nálunk, de csaknem egész 
Európában roppant károkat okozott, jelesen Francia-, 
Német- és Austria társországaiban. 

A k e l e t i ü g y e k még mindig befejezésre vár-
nak, és valószínű, hogy dacára a három szövetséges 
nagyhatalomnak a béke fönntartására irányult törek-
véseinek mégis csak véres megoldást fog az nyerni, 
legelőbb is Szerbia és Törökország között. Erre vo-
natkozólag következőket irják f. hó 22-éről Nándor-
fehérvárbél a „N. H . u -nak : „Megbízható forrásból ér-
kező értesítések alapján ma egész röviden tudathatom 
önnel, hogy a h á b o r ú k i t ö r é s é t ő l c s u p á n n é -
h á n y n a p v á l a s z t m é g e l b e n n ü n k e t . — A 
küzdelem ugyan igen eredeti módon fog kezdődni. Elő-
ször is ki fogják venni a pénzt a pestiek és bécsiek 
zsebéből; mert méskép csak nem lehet értelmezni a 
moratoriumot, mely még ma este 7 órakor ki fog hir-
dettetni a hivatalos lapban. (Az már meg Is történt. 
Szerk.) Az emberek most, hogy pénzük v a n , nem akar-
nak fizetni, hanem igérik, hogy majd később, az or-
szágot mindenesetre tönkre tevő háború után, azaz 
mikor pénzük n e m l e s z , fizetni fognak. A skupstina 
ezen eljárást mindenesetre helyben fogja hagyni. 

Ezen kivül az aktiót azzal kezdik, hogy konfis-
kálnak minden szabadságot és jogot. A sajtótörvény 
ma egy ukáz által érvényében felfüggesztetett. Éljen a 
diktatúra ! Inter arma silent — libertates! Már reszket 
az ellen! egyelőre azonban csak az omladina ellenei 
reszketnek, mert a sajtótörvény érvényen kivül helye-
zése csupán ő ellene van irányozva. A katonai dicta-
turáé lesz az uralom. S az „Istocku-nak szerb hivata-
los lap is teljesülni fog azon óhaja, h o g y a n o r m á l i s 
á l l a p o t n a k v é g e v e t t e s s é k . Ugy mint 1868-ban, 
katonai bíróságok fognak 24 óra alatt fegyverrel dön-
teni minden fölött. Az erre vonatkozó ukázok már elő-
készíttetnek. 

Igy tehát közvetlen a háború előtt állunk. Szer-
bia valóban végzetszerű kényszerrel sodortatik a há-
ború felé. 

Azt mondják, hogy Hussein-Avni basa jótállt a 
szultánnak arról, hogy két hét alatt helyre állítja a ren-
det Szerbiában: most tehát alkalma Jesz képességét 
bebizonyitni. — Holnap valószínűleg már a háború be-
vezetéséről fogom önt tudósíthatni.44 

Nyilttér.* 
Alig van Szentesen valaki, kinek tudomása ne volna 

róla, hogy a kenyéririgység és nemtelen boszu egy pár 
hitvány szülöttje rég fáradozik 15 évi ügyködésem alatt 
kiérdemelt közbizodalom megingatásán. Fáradozásuk 
sikertelen volt. És mert látták, hogy az ellenem szőtt 
aljas rágalomnak minden utcasarkon , korcsmákban 
hirdetése, nem hozta meg a remélt sikert, a közönség 
bizalmát, barátaim őszinte ragaszkodásukat nem vonták 
meg tőlem: más utat kerestek a cél eléréséhez, válasz-
tották pedig a leggyalázatosabbat. — Mit t e t t ek? 

Miután mást nem kaptak, fölkerestek egy társa-
dalom pocsolyájában fetrengő csalót kiről tudták, hogy 
minden alávalóságra kész, kész különösen ellenem, mert 
esetleg én mentettem m«g ragadozó körmei közül «gy 
szegény családot, egy 6000 frtig célba vett csalás meg-

• Az ezen rovatban kö«lött«kért nem vattai felelősséget a 
ö a e » k. 



híufeitjUával; szövetkeztek vele, megtámadtatták ügyvédi 
jogosultságomat, bevádoltattak a bűnfenyitő törvényszék 
előtt, s e téuyüket — nem figyelve a köz undorodásra 
— dicsekedve hirdették. 

Miért ne dicsekedhettek volna ilyesmivel azok, kik 
alávalóságukat annyiia fokozták, hogy még családi kö-
römet is megtámadták. 

— Eljön az idő. — 
Most e közleményem célja az. hogy a közönség 

ne csak arról birjon tudomással, mit ellenem magok, 
s szemétdombon szedett ügynökük hirdettek, hanem 
arról is, hogy a kir. törvényszék miként itélt a tatt föl-
jelentés fölött. Azért a nekem kézbesített "Vb.f.ms számú 
végzést egész terjedelmében itt közlöm. 

„ V é g e z t e t e t t . Fzen ügvben a további eljárás bűnös tárgyi 
tényálladék hiányában megszüntetik: - Mert: Azon teljesen bebi-
zonyított tény ellenében, hogy panaszlott Szathmary Ede h. ugyved 
— a vizsgálati iratokhoz 9 és 10 •/. alatt másolatban mel.ekelt ügy-
védi okleveleit 1862-ik évi április hó első és 1870-ik évi március 
hó 3-ik napjain a pesti kir. itélö tábla, illetőleg a pesti kir. váltó-
feltörvényszék bizottságai előtt kiállott vizsgálatok utan nyerte, te-
kintve, hogy panaszlottnak ügyvédi oklevelei közül az első Szen-
tes város volt törvénvszékének 1862-ik évi junius hó 30-an tartott 
ülésében — az utóbbi pedig a pesti kir. e. b. váltótörvényszeknek 
1870-ik évi március hó 31. napján tartott teljes tanácsülésében sza-
bá lyszerű ig kihirdetve lettek, és panaszlott az ügyvédi vizsgalatok 
kiállása óta folytonosan ügyködik é s f e d h e t e t l e m előéletűnek jellemez-
tetik — följelentenek azon igazolatlan áilitása hogy panaszlott Szath-
máry Ede a pesti kir. itélö tábla kebeléből kiküldve volt vizsgáló 
bizottság félrevezetésével, hamisított iskolai bizonyítvány másolatá-
nak alapján eszközölte volna ki az ügyvédi vizsga letehetésére szük-
séges engedélyt, — bírói figyelembe nem vétethetik annál kevésbé, 

minthogy azon indokoknak, melyek alapján a pesti kir. itélö tibi 
panaszlotnak az ügyvédi vizsga letehetésére engedélyt adott feS? 
vizsgálására ezen kir. b. ftő. törvényszék nem illetékes. Minélfopy 
az állítólagos okmányhamisitás tárgyi tényálladéka bebizonyítható 
nem levén, — ez ügyben a további eljárást megszüntetni kellttt! 
Miről panaszlott Szathmáry Ede h. ügyvéd Szentesen a városi 
pitányi hivatal utján és a kebelbeli kir. ügyészség helyben értesi 
tendők lévén ugyanazon végzés a szegedi kir. ügyvédi kamarául 
közöltetni rendeltetik. Kelt H.-M-Vásárhelyen a kir. fc. fto. törvény 
széknek 1876-ik évi május hó 10-ik napján tartott ülésében. Kos&i 
s. k. elnök. (P. H.) Teszáry s. k. j°gyző.« 

Szentesen, 1876.^ május 26. 
S z a t h m á r i Ede 

köz- és váltó-ügyvéd.' 

Felelős szerkesztő: Ku l iny i Zsigmond. 

H I R D E T É S E K . 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes város hatóságánál üresedésbe jött 

lévéltárnoki és ü g y é s z - s e g é d i állomásokra 
— melyek elseje 500, másika 400 frt évi fizetéssel 
van egybekötve — a pályázat ezennel megnyit-
tatik: fölhivatnak mindazok, kik ezen állomások 
valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy szabályszerű-
i g fölszerelt kérvényeiket tekintőleg ajánló iveiket 
f. évi május 31- ig Szentes város po lgár-
mesteri h ivata lához adják be; megjegyez 
tetvén: hogy az ügyész-segédi állomásra csak 
is j o g v é g z e t t e g y é n pályázhat. 

Kelt Szentes város képviselő-testületének l 
1876. évi május hó 18-án tartott közgyűléséből. 

A közgyűlés megbizásából: 
Cicatriois Pál , főjegyző. 

65Vi876T- Hirdetmény. 
Szentes városát illető 1876. évi IV ed osztályú 

kereset, nem külö'nben a tőke-kamat'áradék adóróli 
kivetési lajstromok a városi adópénztári hivatalos he-
lyiségben 8 napi közszemlére tétetettek ki; mi az ér 
dekelteknek azzal adatik tudtul, hogy azokat az emii-
tett időközben a hivatalos órák tartama alatt netaláni jo-
gos fölszólamiásaik érvényesítése végett megtekinthetik. 

Kelt Szentes város tanácsának 1876. évi május 
27-én tartott üléséből. Győri József, 

h. polgármester. 

Egy jó karban levő, újonnan 
főiszerelt 

Z O N G O R A 
eladó; — értekezni lehet 
Derekasy András (asztalos-
mester) tulajdonossal. 

é $ 
m 
» 

Ü z l e t h e l y i s é g v á l t o z t a t á s . 

Alulirott van szer.ncsém tudomására hozni a n. é. kozönségn.k, miszerint 

faszer- és vegyeskereskedésexne t t. Gombos K á r o l y ur házában. 
^ az úgynevezett lutrisboltban rendeztem be, hol is mindenféle fűszer, festék, norinbergi, és rövidáruk igen jutányos áron, és pontos kiszolgáltatás 
n á n. é. közönség becses figyelmében ajánlom, és pártfogását kérve vagyok Szentesen, 1876. május 21. 

Készszolgája: Seres 

Figyelmeztetés. 
Minthogy ujabb időben több vevőm 

által a „Sósborszesz" minősége, jó és való-
disága ellen panasz és azon kérdés intézte-
tett hozzám, hogy „Sós - borszesz" kiszitési 
rendszeremet tényleg eladtam-e, azaz: ennek 
készítésével más valakit biztam volna meg? 

Értesülésem szerint néhány budapesti, 
szegedi, brassói és prágai czég az ál-
talam már évek során át gyártott s jó si-
kerrel forgalomba hozott gyógyere'jü SÓ3-
borszeszt (üveg-mintáim és nevem fölhasz-
nálása s aláírásom hamisítása mellett) utá-
nozza. Az illetők ezen valóban nemtelen el-
járásuknak elejét veendő : üvegjeim hátfló 
részére 1876. január hó 1-től fogva 

Brázay Kálmán, 
nagykereskedő Budapesten, 

köriratu címemet nyomtatom be. 
Ha fölsoroltak készítménye csak némileg 

is megfelelne a célnak, nem volna szükségük 
fcrra, hogy azt idegen cég alá burkolva, ne-
vemet oly módon használják, mintha készít-
ményük tőlem származna. Kijelentem tehát 
ismételten, hogy a t. közönség csak azon 
sés-borszeszt ismerje el tőlem szár-
ra azottnak, melyhez a használati utasításon 
cláirásom szerepel, S az üvegre ragasz-
tott címlap nem „mint" vagy „nach" 
I rázay ellátva, mert & kérdéses sós-bor-
Ezcszt részben vidéki kereskedők készit-
ncnyem helyett hozzák forgalomba. 

Budapesten, 1875. október hó. 

176/1878 Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnak 

1876. évi május hó 17-ik napján 2530. sz. a. kelt végzés folytán 
közhírré tétetik, miszerint Griimvald Dávid és íiai szentes lakos, 
mint végrehajtó részére 55 frt 6 kr. tőkekövetelés és járulékai 
kielégítése végett S e l m e c i AliViály és K o v á c s J u c i i t szentesi 
lakos végrehajtást szenvedettektől lefoglalt s a szentesi 1027 száma 
telekjegyzőkönyvbe 1304. r. szám a. bevezetett és 300 frtra becsült 
325. nsz. öl udvarterü ház és tartozékinak Selmeci-Tóth Mihályt 
illető fele rész ingatlan vagyonnak végrehajtás utjáni elárverelte-
tése elrendeltetvén, ennek foganatosítására első határnapul 1876. 
évi julius hó 10-ik napjának, szükség esetébeni második határnapul 
pedig 1876. évi augusztus hó 14-ik napjának délelőtti 9 órája a 
kir. járásbíróság telekkönyvi hivatalos helyiségébe oly föltételek 
mellett tűzetik ki, hogy: 

1-ször kikiáltási ár a b^csár. 
2-szor venni szándékozók tartoznak a becsár 10%-tóliját bá-

natpénzül a végrehajtó kezébe olore letenni. 
3-szor tartozik vevő a vételár első V3-át a bánatpénz beszá-

mításával azonnal, második %-át két hó, az utolsó %-át négy hó 
alatt, mindég az árverés napjától számitva, járó 6%-tóli kamataival 
együtt befizetni. 

4-szer az árverésen vett birtok utáni százalékot vevő vise-
lendi, az árverési költségekkel együtt. 

5-ször a megvett ingatlan rész vevőnek azonnal birtokába 
bocsáttatik, a telekkönyvi átíratás azonban csak az egésa vételár 
lefizetésének igazolásával fog megengedtetni. 

6-szor a fizetési határidők meg nem tartása esetében vevő 
kárára uj árverés fog kitüzetni. 

7-szer hogy az első árverésnek netán eredmény nélküli el-
múlásával a föntebb körülirt ingatlan a második árverésen bees-
áion alul is eladatni fog. 

A becslevél és árverési föltételek az árverés alkalmával föl-
olvastatni fognak. 

Azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen telekkönyvi hatóság 
székhelyén, vagy ennek közelében laknak, fölhivatnak, hogy a vé-
telárfölosztás alkalmávali képviseltetésök végett, ez«n hatóság szék-
helyén megbizottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az el-
adásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kinevezett gondnok 
által fognak képviseltetni. 

Végre mindazok, kik a fent körülirt ingatlan iránt tulajdoni 
vagy más igényt, vagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, 
ezennel felhivatnak, hogy igénykereseteiket e hirdetmény közzété-
telének, utolsó napjától számítandó 15 nap alatt a telekkönyvi ha-
tóságnál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem 
gátolván, igénylők egyedül a vételár fölöslegére fognak utasíttatni. 

Kelt Szentesen, 1876. évi május hó 24. napján. 
.Aigrxer I m r e , végrehajtó. 

Hirdetmény. 
Szentes város javadalmaihoz tartozó tiszai rakpart 

és cölöp-helypénzszedési jogoknak a f. é. 65. sz köz-
gyűlési határozat folytán a f. 1876-ik évi junius 1 tői 
az 1878 ik évi október 31 ig terjedő, vagyis 2 év 5. 
hónapi időtartamra nyilvános árverés útjáni haszonbérbe-
adása elrendeltetvén. 

Mely jogok haszonbérbe-adása idejéül a folyó évi 
junius hó 1 só napjának a tanács terembe délelőtti 10 
órája azzal tűzetik ki: mikép az árverezni kivánók az 
egy évre megállapított 300 frt kikiáltási árnak megfe-
lelő 10%-tóliát bánatpénzül az árverés megkezdése előtt 
a küldötség kezéhez letenni tartoznak. 

Az árverezni kivánók add g is a föltételeket és 
a tarifális jegyzékeket alulírottnál megtekinthetik. 

Kelt Szentesen, 1876-ik év május 26 án. 
Győri József, 

tanácsnok. 

Sseiite*e)i) nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál. 1876. 


