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E L Ő F I Z E T É S I ÁR: 
Egésr évre . . . 4 t r t . 
Fé lévre . . . . 2 f r t . 
Negyed évre . . . 1 f r t . 

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

E lao flr.ellf>mi illető 
kftzleményeic a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 

pedig a kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

V E G Y E S TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

H I R D E T É S I ÁRAK: 
3 hasábos petitsorért egy 
szeri hirdetésnél i 8 kr., 2 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. számít ta t ik . 

N Y I L T T É R 
mindeu egyes sora l ö kr. 

B É L Y E G D Í J 
minden beikta tásnál 30 kr 

Bérmentet len levelek nem 
fogad ta tnak el. 

Városi közgyűlésünkből. 
Azért-e, mert a közgyűlésre kitűzött egyéb 

fontos tárgyak mellett, a körgátépités terhe alól 
a földbirtokosokat fölmentő' miniszteri rendelet is 
tárgyalásra volt kitűzve, vagy mert előlegesen 
szállongott a hir, hogy ezen gyűlésre több vá-
rosi képviselő a vasútépítés ügyében indítványt 
terjeszt be. elég az hozzá, hogy a városi tiszt-
»»'!tás ótpr több képviselőt nem láttunk a gyű-

jti, tíiint az elmúlt hétfőn. Zsúfolásig megtelt 
a terem; nálunk, hol ugy a megyén, mint a 
városnál valamiféle választás nélkül, a közügy 
által kivánt, a képviselőtestülethez illő, kellő 
érdeklődést ritkán tapasztalunk, a mult heti 
városi közgyűlés, igen jó benyomást gyakorolt 
ránk és szép volna, ha a képviselő urak miuden 
gyűlés iránt ily szép érdeklődést tanúsítanának 
és jó volna, üdvös a közügyre nézve, ha az 
ügyek oly higgadtsággal, egymás iránt tartozó 
kellő türelemmel tárgyallatnának, mint ezen 
gyűlés alkalmával tapasztaltuk, ha mint ez al-
kalommal láttuk, csak azok szólnának az ügy-
höz, kik véleményeiket alaposan képesek kifej-
teni, s állításaikat kellőleg indokolni tudják 
Csak igy marad el a közgyűlésből a zűr zavar, 
csak igy őrizhető meg a képviselőtestület tekiu-
télye, méltósága, csak igy lehet kellő érdeklő-
dést közügyeink és gyűléseink iránt folkölteui 
és állandósítani, 8 ami a fő, csak igy érjük el, ezen 
közgyűlés által nyújtott községi életünkben eddig 
unikum eBetet, hogy 9 órától V412-ig 8 fontos 
tárgyat letárgyal a közgyűlés, oly nyolc tár-
gyat, melyek közt körgátról, vasútról és c sor -
d a j á r á s r ó l is van szó. 

L'raim! önök mindnyájan tndják, hogy a 
mi községi életünkben mi az a csordajárási 
ügy, s aki nem tudná, annak megmondjuk, hogy 
ez az ügy, volt idő rá, hogy két egész napi 
vitát kivánt, s pedig csak arról volt szó, hogy 
10 frt legyen-e a telién legeltetési dij, vagy 15 
frt. — Erre egy szerű szava jás kell és ez egy 
negyed óra alatt eldönti a nagy kérdést. Igen, 
de ha mindjárt szavazásra eresztjük a kérdést, 
akkor szükségtelenül nem beszélhet mindenki és 
elmarad a közgyűlési scandalum, mit mi anuyi-
szor megróttunk már, s mi hála a parlamenti 
szellem meghonosulásának, már két év óta el-
maradt. Igy kell, igy legyen s igy is lesz a 
gyűlésnek tapintatos, erélyes vezetése mellett, s 
ha intelligens embereink, mint ezen ülés alkal-
mával örömmel láttuk, ott lesznek szép számmal 
a gyűlésen és irányadásul hozzá szólnak az 
ügyekhez. 

Ezen gyűlés sokat mond az elnöki tapin-
tatosság mellett és minden kétségeskedéssel szem-
ben igazolja, hogy az értelmiségnek ha akarjuk, 
ha latba vetjük, meg van a túlsúlya gyűlé-
seinkben. 

* 
• * 

Első tárgy volt a közgyűlésen több képviselőnek 
indítványa aziránt, hogy a városi közgyűlés használja 
(el a közhangulat egyértelmű nyilatkozása mellett, a 
mai olcsó pénz és munkaviszonyokat és tegyen végre 
valahára komoly erélyes lépéseket vasútépítés ügyében. 
Ezen indítvány miután későn adatott be, tárgyalásra 
kitűzve nem levén, elnöklő polgármester által a ház-
szabályok értelmében a következő napra tűzetett ki 
tárgyalásra. 

Tárgysorozat szerint következett a polgármester 
nek jelentése, liutiray Lajos volt birtoknyilvántartó 
nak elhalálozásáról. — A közgyűlés részvéttel vette 
tudomásul nevezettnek elhunytát és a birtoknyilváu-
tartói állásnak rendszere* választás utján leendő be-
töltésére folyó hó 23-ik napjára tűzött ki közgyűlést. 
EzutáiL következett ugyancsak a polgármesternek 
jelentése ugy a város által fönntartott bökény jak-
sori, mint a Bökény Mindszent tiszaszabályozási tár 
sulat által fenntartott gátak áliapotara vonatkozólag. 
Ezen előterjesztés szeriut e gátakon a mult vi&vész 
által leginkább megrongált helyek javítva lettek, kellő 
védekezési anyag beszeresztetett s igy nagyobb viz 
vész nélkill aggódnunk nem lehet. Teljesen elhanya-
goltnak tUnteti tói a polgármesteri jelentés a Kun-
Szent-Márton városa által tentartott és mi határunkat 
telette veszélyeztető jaksori töltést, melyre a mult ta-
vaszi vizvész rongálásai ota egy lapát tőidet sem ve-
tettek és épen ily állapotban vau a Bökény-raindszenti 
és Mindszent apátíalvi társulatok gátjai közt eső mind 
ttzenti töltés, mely a mi hátát uukai szintén veszélyez-
teti. — Ezen töltés védképes állapotba helyezésére a 
miniszteriem a Mindszent spatialvi táisulatot utasította 
mar; de ezeu társulat föllülyauiodással élt a minisz-
tériumhoz azon rendelet megváltoztatása iráut, hogy 
tuduiiiiik a Mindszent apátfalvi társulat tementessék 
ezeu gátépítésnek és teutartásáuak kötelezettsége alól 
A kuu szent mártouiak hanyagsága és a Miudszeut-
apattalvi társulat huza-vouó alkudozása azonban nem 
nagy megnyugtatás ránk uézv» és a városi közgyűlés a tne 
gye utjau a minisztériumhoz fölterjesztéssel él, hogy 
ezen muladékos varos és társulat haladéktalanul uta 
sitlasnék gatjaiuak védképes karba helyezése iránt. 

Következő tárgy volt a körgát épités ügyében 
kelt miniszteri rendelet. — Ezen ügyben a közgyűlés 
a jog és gazdászati szakosztályt bízta meg, hogy mi-
után a körgátépités műszaki tervezetére vonatkozólag 
kiadott miniszteri határozattal utasíttatott a város, hogy 
a körgátat ne mint a tervben van, két, hanem három 
méter széles koronával és ne 2'a, hanem 3-as lejtőre 
építse, számítsa ki a szakosztály a mérnök közbejöt 
tévéi, hogy a körgát testének ily mérvű nagyoübitása 
folytán mennyivel kerül a körgát többe az előlegesen 
tervbe vett 73 ezer Írtnál és a földadónak kivonásá-
val mennyi esik a többi adónem 1 — 1 adóforintja után 
és ezek alapjáu adjon véleményt, hogy az építést mi-
képen és miféle alapból fedezze a városi lakosság. — 
Ezen számadási kimutatas fogja föltüntetni, hogy va 
jou a földadó nélkül a lakosság inkább vagyontalan 
részének tul terheltetéso nélkül lehet-e körgátat ^épí-
tenünk. 

Ötödik tárgy volt a háztartási szakosztálynak vé-
leméuyes javaslata aziránt, hogy az egri székesegyház 
és debreceni főiskola kerestesenek meg, hogy a város 
által tőlük régibb idő óta bírt 58 ezer frt. kölcsön 
összegének 8% kamatát tekintve a mai olcsó péüzvi-
szonyokra 6% ra szállítsák le, mit ha ezen hitelezők 
meg nem tennének, akkor vegyen föl a város a bu-
dapesti első hazai takarékpénztárból 6% kölcsönt és 
és tizesse meg a fönt jelzett tőke tartozást. A köz-
gyűlés elfogadta a szakosztály javaslatát és felkéri az 
említett hitelezőket a mondott értelemben. Arra nézve, 
hogy egy ujabb kölcsön fölvétele által vissza tizesse-e 
a jelzett tartozást akkor fog határozni a közgyűlés, 
ha a kamat leszállítás iránti megkeresésre a válasz 
megérkezik. 

Ezután következett a gazdászati szakosztálynak 
véleménye a csorda járárási földeknek hasznosítása 
tárgyában. A közgyűlés egyhangúlag eli'ogadta a szak-
osztálynak azon véleményét, hogy a csordajárási föl-
dek tehén legeltetés utján hasznosittassanak. A tehenek 
után a legeltetési dij 12 frtban állapíttatott meg. 

Ezek után gazdászati szakosztály véleményes ja-
vaslata folytán elhatározta közgyűlés, hogy a város 
által fönntartott bökény-jaksori gátak mentén, a gáttól 
20 öl távolságig a egyesek löldbirtokat kisajátítja, 
a kisajátításnak barátságos uton leendő eszközlé 
Bével egy küldöttség bízatott meg. Fölvétetett és 
tárgyalás alá került a gazdászati szakosztálynak vélemé 

nyes javaslata kíséretében többeknek aziránti kérelme, 
hogy a 111 ik tizedben Mácsai Ferenc és Szabó Zsigmond 
házaik közt kezdődő köz utcává szélesittessék ki. Mi-
előtt a közgyűlés ez ügyben érdemlegesen határoz-
hatna, szükséges tudni, hogy a kérdéses köz kiszélo-
sités által mennyi területnek kisajátítása szükségos és 
a kisajátítandó területet, az érdekelt egyesek mennyiért 
hajlandók a város birtokába bocsátani, s igy mennyibe 
kerülne közuek rendes utcává leendő átalakítása. Ezen 
munkálatnak keresztül vitelével a annak idején a köz-
gyűlés elé terjesztésével a gazdászati szakosztály bí-
zatott meg. 

Másnap került tárgyalás alá a vasútépítés ügyé-
ben beadott indítvány. A közgyűlés a vasútépítés esz-
méjének fölelevenitését egyhangúlag lelkesedéssel fo-
gadta s Balogh Jáuos polgármester [elnöklete alatt egy 
15 tagból álló bizottságot küldött ki az előmunkálatok 
elkészítése végett. 

A vasútépítés eszméje ma már mindnyájonké, 
mindnyájan tudjuk, érezzük, hogy városunk csak a 
világforgalommal való összeköttetése által virágozhat 
föl, lakosságunk csakis vasúti összeköttetés mellett 
aknázhatja ki e vidék természet által nyújtott előnyeit. 
E tudat mellett várusunk ÖSZZCB lakoeségának éber 
tigyeime és várakozása kíséri a közgyűlés által ki-
küldött bizottság működését. A vasút épités reménye 
régen kisért nálunk, sokat csalódtunk, s azért sokan 
ma már nem tudnak bízni, mi bízunk a kiküldöttek 
képességében, buzgalmában, hogy a legrövidebb idő 
alatt kész lesznek az előleges msukálatokkal, hogy a 
közgyűlés megadhassa valahára szavát azon elhatáro-
záshoz, mely városunk fölvirágzása lehetőségének ak-
tusát fogja képezni. 0 

Levelezés. 
Csongrád, 1880. febr. 12. 

Szomszédi tudósítás. 
Végre lezajlottak az izgalmas napok Csongrá-

don, most minden megyen a rendes kerékvágásban 
és kormányozza Csongrád városát a pirói pálca, mely-
nek e népnél — ugy látszik — nagyobb a hatása mint 
a voit tanácsnak, amennyiben amár elharapódzott fék-
telenség kezd alább hagyni, s csendesednek az utcai 
éjjeli lármák, istenkáromlások s kisebb nagyobb csín-
tevések. Megtörténtek a teljes választások is részint a 
nép, részint a közgyűlések áital, és pedig követ-
kezőleg: 

Biró lett: Turi Kis Pál, II od biró Major István, 
1. tanácsnok Bába Szabó Rókos, 2. tanácsnok Gres-
kovics Pál, 3. tanácsnok Pintér Mihály, 4. tanácsnok 
Kajtár Pál, A két jegyző maradt. Pénztárnok Drasko-
vics Dezső, adószedő lij. Bányai Antal, közgyám L. 
Tóth József, első segéd jegyző Sóhlya Gyula, 2, Bor-
bás Mihály, számtiszt és mérték hitelesítő Tekulics 
Sándor, Írnokok : Szvoboda Imre, Nyiri László, Palchó 
aibert és Miskolci Ferenc, ez utolsó Stammer Béla el-
len egy szavazat többséggel. Csendbiztos (a szervezeti 
szabályokban őrvezető,) Szarka mátyás. Az orvosok 
és szülésznő állomásokra pályázat fog hirdettetni. A 
választások a legszebb rendben folytak le, mint ezt 
maga a szolgabíró ur is a választók előtt nyilvánosan 
jelenté ki. 

Már most következnek a nevezetesebb dolgok, 
milyenek, az árvaszék visszaállítása, mely végett már 
a legközelebb tartandó megyei gyűlésre az okadatolt 
kérvény be is fog adatni, valamint egy küldöttség 
legközelebb a m. minisztériumnál volt kérelmezendő, 
hogy a város jótállása meiyett a 100 frton fellöi ál-
lami adót fizetők ezentúl is helyben fizethessék le adó-
jukat, hol is kedvező biztatást nyert a küldöttség. Ha-
sonlóul megtétetett az iuditvány S. A. által az utóbbi 
közgyűlésen, hogy az annyira óhajtott telekkönyv is 
áliitassék föl, s minél előbb okadatoltan kérelmeztes-
sék a m. ministeriumnál. Oly dolgok ezek, melyek e 
sokat szenvedett városnak csak előuyére lesznek 

Midőn pedig e soraim napvilágot látnak, már 
meg tog szűnni ama guny, hogy Csongrád város fa-
luvá sülyedt, mert hiszen nem is sülyedhetett, mint-
hogy az 1848. V t. cikkben ott van, ho^y „Csongrád 
város (sic) küld egy követet," ettől tehát megfosztani 
Csongrádot — ha bár nagyközségi közigazgatása lesz 
is — nem lehet, mert hiszen nem az átalakulások te-
szik a várost, hanem a város teszi az átalakulást. 

Hasonlóul tudni fogja már a t. olvasó, hogy az 
átalakulás, illetve a szervezeti szabályok ellen tett föl-
lebbezések a m. minisztérium által elvettettek, s igy 



a gúnyolt tiszteletbeli tanácsnoki, illetve fizetéstelen 
vagy díjtalan tanácsnoki állomások is megadattak. Va 
lamint a négy jegyzői állomást kérő föllebbezés is 
elvettetett a m. ministerium által s meghagyatott a két 
jegyzői és két segédjegyzői állomás is, miként azt a 
megye elhatározta. 

Keserű lspdacsok ezek a mindent földúlni törekvő 
föllebbezőkre nézve, de nem tehetünk róla, ha maga 
a in. minisztérium is belátta, hogy f-zükség van azon 
a mándlit (tán kaputot?) a hivatal falához dörgölő ta 
náeanokokra! és igen észszerű négy örökös jegyző 
helyett kettőt választani illetve meghagyni, éa hogy 
nem lehet tovább gúnyolódni, hogy milyen falu lett 
már most Csongrád város, mert a nagyobb részt ipa-
rosokból álló rend. tanács megszűnt. 

Ad vocem: iparosok. Egy oly elv állíttatott föl 
a népvezetők által Csongrádon, mely elv előtt az ille-
tőket kivéve, kell, hogy minden ért-lmes ember kala-
pot emeljen, és ez az, hogy kimondatott, miszerint 
minden oly hivatalra, hol pennával kell dolgozui, csak 
iskolákat végzett egyének alkalmaztassanak, mint e7t 
maga a város bírája egy legközelebb tartott tanács-
ülésben igen egyszerű szavakkal imigy terjesztette elő: 
„Tisztelt uraim! En azon véleményben vagyok e vá 
lasztasoknál, hogy a mesterember mesterséget tanult, 
éljen meg belőle; az a szegény tanult ember pedig, 
azért tanult, hogy abból akar megélni, tehát ezeu állá 
sokra is tanult embereket alkalmazzunk !tt A biró uram 
nézete általános helyesléssel találkozott, és a végre-
haitói állásokra is uri emberek alkalmaztattak. Nemde 
követésre méltó cselekmény e ez? 

Az átadások folynak, csak az a baj itt, hogy 
senki sem s igy az illető hivatalnokok sem gondoltak 
arra korábban, hogy a hivatalos iratokat át is kell 
majd adni, s nem készülvén erre sem jegyzékök és 
sorozatuk, sem jegyzőkönyvük nincs, s igy a dolog 
igeu lassan megyen. 

Lesznek itt óriás bajok, mert hiszen a volt ren-
dezett tanács nyolc év leforgása alatt sem ért rá, hogy 
volt elődjétől az átvételt eszközölte volna, tehát ki 
felel itt a fontos okmányok s egyéb dolgokról? I)a 
hol vannak a számadások? melyek több mint 15 = 
mondd: tizenöt év óta nincsenek e l k é s z í t v e ! ! . . . 

Mit hoz a jövő? nem tudjuk, de majd meglátjuk, 
és t. szerkesztő ur engedelmével időnként e lapot 
értesíteni fogom. *) A szomszéd. 

Világ folyása. 
A világ folyása olyan roa, mint a szegény 

ember kamrája, üres, nincs mit belőle kiszede-
getni. Az újságíró majd megeszi a fejét, hogy 
vége a háborúnak, zendülésnek, pernek, patvar-
nak, utcai cravalnak, melyekről oly érdekes 
dolgokat lehet összeírni, belőlük nagyszabású 
világpolitikai következéseket levonni. Node jobb, 
hiában olyan kalappal köszönünk amilyen vau, 

*) Szívesen vesszük. Szerk. 

azt irtink ami elvégre mégis minden tengődés 
mellett a világ eseményeit képezi. Aztán nem 
is oly érdektelen dolog lesz megismertetni ol-
vasóinkat a nihilisták programúi jávai. Olvasóink 
tudják már, hogy kik ezek a nihilisták és hol 
laknak, tudják, hogv ez egy titkos hatalom, 
Oroszországban, mely a carizmus megdöntésére 
tör. Az orosz kormány az utóbbi napokban egy 
titkos nyomdát iedezett föl, hol a nihilista pro-
clamátiók készültek, itt találták meg a nihilisták 
programmját is, hát nézzük, hogy mit akarnak 
ezek a nihilisták: 1. állandó népképviseletet, a 
hatalomban átalános szavazatjog alapján. 2 Ön-
kormányzatot, melyet a választási jog minden 
hivatalra, a község önállósága, a nép gazdasági 
függetlensége biztosítanak. 3. A falusi községek 
önállósága mint gazdasági és kormányzati egy-
ségek. 4. A földbirtoknak átmenetele a népnek 
birtokába. 5. Rendszabályok, melyek szerint az 
összes gyárak és ipari berendezések a munká-
sok birtokába jusson. 6. A lelkismeret, a szó, 
a sajtó, a gyülekezés és választási agitációk 
teljes szabadsága. 7. Á"andó hadsereg helyette-
sítése a területivel. — Ezekből áll a nihilisták 
kívánságai, ezen kívánságok legnagyobb részben 
Európa minden államában valóságok már. Az 
orosz önkényuralom gyomra azonban elébb veszi 
be a mérget, mint a nép jogos kívánságát. Most 
nagy az öröm a cár birodalmában. Mint az 
orosz hivatalos kÖzli:a titkos nyomda lefogla-
lásával több nihilistát elfogtak, a nihilisták fő-
nöke pedig, hogy kikerülje büntetését, az elfo-
gatás percében agyonlőtte magát. Most azt hi-
szik, hogy élét veszti a nihilista mozgalom. 
Majd az idő megtanítja rá az orosz hatalmat, 
hogy nem az ember teszi a nihilista mozgal-
mat, hanem az eszme, melyet nem lehet megölni. 

A porta és Anglia között a viszonyok 
mindinkább feszültek kezdenek lanni. A hirek 

. Anglia és a porta elkerülhetlen összeütközéséről 
| beszélnek, s ezzel kapcsolatban híresztelik, hogy 
'a szultán Kis-Azsiában, Brusszábau akar ma-
gának palotát berendeztetni, hogy a bekövet-
kezhető angol-török összeütközés esetén az angol 
flotta lőtávolán túl legyen. 

Olaszországnak az osztrák-magyar monar-
chia iránti jóindulata mindinkább kezd kétes 
szint ölteni. Nem érdektelen ránk nézve az olasz 
Irredenta programmja, melyet az olasz túlzott 
ellenzéki párt lapja a következő törekvésben 
foglal össze: jöjjön oly kormány az olasz nép 

T Á R C A . 
A cigány vajda leánya. 

— E L B E S Z É L É S . — 

Irta : S. F. 
Választás után való nap az öreg Gerendaynál 

Gálos községének érdemes bírája Csákó Bálint uram 
és Gazsi György pipaszó mellett kedélyesen boroz-
gattak és elő előhozták a választást. Az öreg Geren 
day Gazsi György fáradhatlan utánjárásának, ügyes 
korteskedésének tulajdonitá Pálossy megválasztatását; 
Gazsi György azonban nem fogadott el az érdemből 
semmit, hanem egyenesen kijelenté, hogy: bizony ugy 
elbukott volna Pálossy őnagysága, mint a „pitty pa 
latty," ha tiszteletes Gerenday uram a választást elő-
zőleg beszédet nem tart a választókhoz. — Csákó 
Bálint biró uram köpcös patroháju tajt pipájából tele 
szítta száját füsttel, s azt ebéd utáni gondtalan gyönyö-
rűséggel fújta a levegőbe, azután egyet kettőt köhintett, 
jobb öklének hüvelyk ujja tövével ajkáról eltörölte 
bajuszát és azt mondá, hogy: „dejszen az már igaz,u 

hogy tiszteletes uram jó a fejők lágyához beszélt azok-
nak a muszkavezető pártiaknak. Majdhogy a föld alá 
nem bújtak szégyenökben, százával húzódtak félre a 
szavazástól. — Nem is tudom, hogy nem lesz-e vala-
melyes következménye ezen dolognak; legalább Gei-
ringer uram párt jának kortesei a nagy korcsmában 
nagyon fenték a fogukat a hazaáruló és muszkavezető 
címért. 

— Bizony édes atyámfiai, szólt az agg lelkész, 
szomorú dolog az, hogy van ennek a hazának olyan 
fia, kit hazaárulónak kell címezni, de az még borzasz 
tóbb volna, ha egy ily ember népképviselet utján jutna 
a honatyák közé. 

— Isten éltesse, ki megmentette Pánd kerületé 
nek választóit e szégyentől, mondá Gazsi György, po 
harat emelt és mindhárman koccintottak és éltették 
Pálnnsyt. 

Alig hangzott el a pobárcsörgés és az éljen, mi 
dőn az ajtón kopogtatnak. 

Gerenday letette a még kezében levő poharat, 
érces hangon kiáltott, hogy szabad és váraközásteli 
arccal nézett az ajtó felé, mely feltárult és két ele-
gánsan öltözött uri ember lépett a szobába. Gerenday 
eléjök ment. Gazsi és Csákó uramék pedig illedelmesen 
felálltak helyökről. Csákó uram kivette a pipát a szá-
jából. 

— Mi tiszteletes Gerenday Márton urat keressük, 
mondá az érkezők egyike. 

— Az én vagyok, szólt a lelkész, kikhez legyen 
szerencsém és mivel lenetek uraságtok szolgálatára? 

— En br. Fichric Antal vegyok s itt barátom 
gróf Dengich Alajos. 

Gerenday uram tiszteletteljesen hajtá meg magát 
a magas látogatók előtt. 

— Miben lehetek méltóságtoknak szolgálatára? 
kérdé. 

— Egyedül önnel volna pár szavunk, mőndá 
br. Fichric ur. 

Gerenday egy balra nyíló ajtót nyitott föl és 
betessékelé a báró és grófi méltóságokat. — Kegyel-
metek pedig addig csak koccingassanak, szólt elébbi 
vendégeihez Gerenday uram, az ajtót behuzá maga 
után. 

— Mi a pókhálót keres ez a két szélkiáltó itt 
tiszteletes urunknál? kérdé Csákó biró uram ismét 
szájába vette pipáját és egyet szoppantva belőle, kér-
dőleg nézett Gazsi Györgyre. 

Báró Fichric és gróf Denkich urak nem birtak 
valami jó húsos oldalbordával, testök hosszában volt 
széiességök és Csákó uram azért nevezte őket szél-
kiáltóknak. 

— No már nem érdemes grófnak vagy bárónak 
lenni, ha az ember ilyen barázda billegető, mondá 
Gazsi György. 

Hagyjuk azonban Gazsi és Csákó uramat, néz 
zünk be a belső szobába, hallgassuk meg, hogy négy 
vagy hat szem közt mi mondani valójuk volt ezen 
méltóságos idegeneknek. 

élére, mely feladatául tűzi ki annectálni mind-
azon tartományokat, melyek ma nem olasz ura-
lom alatt állanak, szem előtt kell tartani Trieszt 
elfoglalását, mely Olaszországnak biztonságát 
képezi Fiúméról még eddig nem szól a nemes 
Irredenta; de á. után világos, hogy b. is követ-
kezik. — Ezen pártmozgalommal kapcsolatban 
hírlik, hogy a porosz trónörökös olaszországi 
utjának azon politikai céljai volnának, hogy az 
olasz királyt és kormányt békére intse Ausztria-
Magyarországgal szemben. 

A francia pedig a világ ezer irányú vajú-
dására harc és háborúra való készülődéseire 
azzal felel, hogy: Franciaország nem készül 
háborúra; mert ugy moud a franciák egyik 
tekintélyesebb lapja: a köztársaság a nem véron-
tásban, hanem munka és békében keresi az or-
szág fölvirágzását és népe boldogságát. Mily 
jól esik leirni e sorokat, mely azt igazolja, 
hogy van mégis ország, hol a hatalom a nép 
boldogulkatására törekszik. — Ez a fogalom 
azonban, hogy: „nép helyzet" mindinkább na-
gyobb gondot ad az államok kormányzóinak. — 
Angolosszág kormánya azt mondja, hogy a kis-
birtokosok érdekeben tenni kell valamit. Mint a 
lapok irják, Angolországban a kisbirtokosok 
sorsa sokkal rosszabb, mint nálunk volt annak 
idejében a jobbágyoké. Ez arra mutat, hogy a 
hires és hatalmas Angolországban sem fenékig 
tejfel. A mezőgazdasági kisbirtokosok helyzetén 
nálunk is javítani száudékozik a kormány, más 
helyen, más alkalommal majd részletesen fogok 
irni e szentelt vízről. 

A cseh papség pedig emelgeti fejét. A 
régi dicsőség kísért nála, nem akarja megérni 
a templommal, hanem vissza szeretné hódítani 
az iskolát, a népnevelést, melyek a papok ke-
zéből lett elvétele által a papi mindenhatóság 
derekasan hatástalanná lett téve. A prágai bi-
bornok tudja, talán érzi is ezt és maga mellé 
szedte a püspököket és együttt kijelentették, 
hogy ők követelik a községi helyett a szigorú 
felekezeti iskolák helyreállítását, s ha azt a kor-
mány meg nem teszi, majd ők megtesznek min-
dent a kormány ellen. Bismarck kellene ezek-
nek, ki ilyen ígérgetésre megtenné az állam 
nyugalom érdekében azt a komoly mulatságot, 
hogy elfogatná a bibornok ő eminentiáját. 

Ndlunk másképen viselik magokat a derék 
katholikus papok, ugyanuyira, hogy ma a po-
litikai napi események terén a nap hőse Samassa 

Midőn Gerenday uram behuzá maga után az 
ajtót Fichric báró ur elébe állt és azt mondá, hogy: 
uram! mi br. Geiringer Izidor küldöttei vagyunk. Ön 
ennyiből megérti jövetelünk okát. 

— En soha sem voltam br. Geiringer úrral, 
semmiféle szóváltásban, s igy bocsánat, ha legkevésbbé 
tudhatom méltóságtok becses fáradságának okát. 

— Ön tegnap, vette át a szót Denkich gróf u r : 
br. Geiringert maszkavezetőnek és hazaárulónak kiáll-
totta ki, ez becsületsértés, melyért ön lovagias elégté-
tellel tartozik. 

— Önök tehát párbaj ra Innak engemet? kérdé 
szilárd érces hangon az agg lelkész, igyekezett a kor 
súlya alatt hajlott derekát kiegyenesíteni, méltóság-
teljesen simogatá végig mellére ömlő tisztes ősz sza-
kállát. — Hány éves a báró. hogy velem egy agg 
emberrel akar megverekedni, vélem, ki soha karddal 
pisztolylyal nem bántam? 

— Ha ön nyilvánosan gyalázni mer valakit , 
akkor, ha lovagias elégtételre hívják, nem fog agg 
korával takarózni, mondá báró Fichric Antal ur éa 
lovagoatorával hetykén csapkodott csizmája szárára. 

A báró ifjú ember volt, még alig lehetett 22—24 
éves, kihivó, bántó guoynyal nézett végig az agg 
lelkészen. 

Gerenday egy agg ember méltóságos nyugalmá-
val fogta fel a báró gúnyos, lenéző tekintetét és hall-
gatta végig sértő megjegyzését, azután mintha lankodó 
izmai acélat nyertek volna, a két oldalról jövő gúnyos 
kihivó tekintet kereszttűzében ifjú erővel emelte fel 
alá hajlott fejét, s oda lépett a báróhoz s ennek vál-
laira tette két kezét. 

— Báró ur, szólt szilárd érces hangon az ö r eg : 

ha ön gyermek nem volna még, citálnám önnek a 
biblia azon mondatát, hogy: „az öreg ember előtt kelj fel 
és tiszteljed az ő orcáját ,u s ha ön most nem volna 
veudégenr, megmondanám önnek, hogy: ki gorombás-
kodni jön hozzám, azt ki szoktam botolni házamból. 
— Igen uram! folytatá emelkedett hangon Gerenday : 
én agg korommal nem fogok önök olőtt mentekfzni, 
hanem honszeretetemmel és becsületemmel: én egy a 
magyar nemzet közvéleménye által elitélt, minden be-



az egri érsek, ki a" főrendi házban, de az egész 
hazában kivivta az egri nevet, hatalmas beszédet 
mondott a bosnyák közigazgatási törvényjavaslat 
ellen, mely most került a főrendi ház elé. 

A derék érseket, midőn városába vissza 
ment: az egri nép nagy kitüntetéssel fogadta. 

Scmper Idem 

Helyrés vegyes hirek, 
— A v a s ú t é p í t é s Ügyében f. hó 9 én tartott 

városi közgyűlésből^ kiküldött bizottság a következő 
tagokból áll, Balogh János polgármester elnöklete 
alatt, Stammer Sándor, Szathmáry Ede, Kiss Zsigmond, 
Sima Ferenc, Abaffy Zsigmond, Zsoldos Ferenc, Son 
nenfeld Sámuel, Szeder János, Purjesz Náthán, Ud-
vardi Sándor, Bányai József, Kristó Nagy István. 

— A farsang, mely az idén soványan fizetett 
a mulatságoknak, két érdekes és tanulságos bállal 
végződött. Az egyik volt a zenészek bálja, melynek 
szomorú érdekessege áll abból, hogy alig 10 pár járta 
benne a táncot, s nem lett annyi bevétele, menuyit a 
teremért kellett fizetni, tanulság ezen bálból az, hogy 
ami zenészeink szépen elhanyagolják mesterségeket és 
a közönség szintén elhanyagolja őket. Tanulni kell 
édes atyámfiai, s a méltatással nem fognak ilyen csuful 
járni. A másik bál volt farsang ulolsó napján Ram 
bovszki battist táncvigalma, mely érdekes azért, mert 
igen jól sikerült, kivilágos kivirradtig tartó jó mulatság 
volt, s tanulságos azért, mert Rambovszki kitalálja 
módját, hogy miképen kell a közönséget mulatsága 
számára megnyerni. Áldoz, elhozza Szegedről Páci 
Jancsi isholázott bandáját és ezzel muzsikáltat vendé 
geinek és malacot, csirkét, sonkát, teát, bort és sört 
sorsoltat ki a vendégek közt és ami fő, rendez egy-
szerű, családias színezetű íesctelen mulatságot, hol elő-
kelőink, gazdáink, Iparosaink együtt kivétel nélkül jól 
érezhetik magokat, amiért azután Rambovszki báljai 
iránt, soha nem merad háládatlan a közönség. 

— E s e m é n y nagy és följegyzésre méltó. Vadász 
Manó megyénk tanfelügyelője látogatta meg e hét 
végén iskoláinkat. Onagyságának minden évben köte 
lessége volna a megyebeli községek iskoláit megláto-
gatni, s erre 500 frt uti átalánya van, s nálunk mind 
ennek dacára 1874. óta, tehát 6 év óta nem volt. 
lliszszük, hogy ily kurta kötéllel bánt el a megyebeli 
többi községekkel is, s ennélfogva amellett, hogy tan 
felügyelői nemes hivatásából, a népnevelés ügyre nézve, 
egészen A megbotránkozásig űzött gúnyt, eltett illeték* 
telenül 3000 frt uti átalányt. Szeretnénk, ha Trefort 
ur ezt tudná. 

— Megyénknek Szentesen épitendő székházi 
építésére, mint értesültünk, eddig három pályamű ér-
kezett be. Egy Kolozsvárról „Hass, alkoss, a haza 
fényre derüla cimű jeligével, a második Szegedről, 
„Csongrád - cimű jeligével, a harmadik Münchenből 
„Célszerűség, egyszerűség4 cimű jeligével. Ez utóbbit 
kiválóan jeles műnek mondják. Még mint illetékes 

csületes magyar szivéből kitagadott, hazája szabadsá-
gának elnyomására ellenséget vezető, hazaárulót nem 
méltatok arra, hogy vele szóba álljak, nem becsülök 
anynyira, hogy vele lovagias uton erőmet össze mér-
jem. — Mondják meg örök br. Geiringernek, hogy 
Gerenday magyar nemes és büszke, ki őt megveti és 
lenézi, s csak ha beigazolja, hogy nem ő az a br. 
Geiringer, kinek neve a muszkavezetők névsorában 
díszeleg, akkor elmegyek hozzá és megkövetem őt, s 
ha meg nem enged, akkor leteszem kezemből a bib 
liát, mely eddig egyedüli fegyverem volt és felveszem 
a lovagiasság fegyverét és megverekszem vele. — Ezt 
mondják meg önök br. Geiringernek. — Az agg lel 
kész magatartása méltóságos, hangja parancsoló volt. 

A két ur összeszedte magát és megszégyenülve 
távozott. 

A másik szobában Gazsi és Csákó uram végig 
hallgatták lelkészök beszédét, s midőn a két szélkiáltó 
távozott, néma tisztelettel szoriták meg kezét és ők is 
távoztak és beszélték az egész falunak az esetet. 

Másnap Geiringer segédei Pálossyt keresték föl 
s ettől követeltek Gerenday szavai miatt elégtételt. 

Pálossy kijelenté, hogy a lovagias elégtétel sza-
bályai szerint ugyan ő felelősséggel nem tartozik mind-
azon becsületbeli s érelmekért, melyek ellenjelöltjén, vagy 
bárkin választói által elkövettettek, mindazonáltal, ha br. 
Geiringer igazolja előtte azt, hogy nem ő az a br. 
Geiringer, kinek neve a muszkavezetők bűn laistro-
mában följegyezve van, akkor a kihívást elfogadja. 

— Ily föltételt csak egy gyáva ember tesz, 
mondá br. Fichric. 

Pálossy ezen szaváért röktön párbajra hitta ki a 
bárót, ki azt elfogadta. 

A párbaj megtörtént. A báró és Pálossy másnap 
pisztoly párbajt vittak 15 lépésről. 

Mindkét pisztoly egyszerre dördült el br. Fich-
ric halva terült el a földön,. Pálossy egy percig szo-
borként állt egy lielyben, s egyszer melléhez kapott és 
összerogyott. 

(Folyt, köv.) 

helyről értesülnek, Pestről is fog egy pályamű érkezni. 
A pályázati határidő a mai nappal lejár. 

— A z ú j o n c o z á s marc. 5 én veszi megyénkben 
kezdetét és tart april 15 ig. A megye részéről sorozási 
elnöknek Stammer Sándor alispán ur küldetett ki, 
mellé Szentes és Szegváron helyettes elnökül Horváth 
Ferenc, Csongrád, Dorozsmára Csemegi Antal urak 
küldettek ki. 

A szentes-vidéki takarékpénztárnak f. hó 
25 én a közgyűlés elé terjesztendő jelentése szerint 
ezeu pénzintézet 50 frtos részvénye után az 1879-ik 
évi nyeremény osztalék 7 frt lesz. — Ez az osztalék 
minden esetre fényesen beszél ezen intézet virágzó ál 
lapota mellett. — A meg szép dolog ezen intézettől, 
hogy a mult évi nyereményből 81 trt. 24^ krt. száu-
dékozik jótékony célokra szétosztani. — És pedig: 
a helybeli szegény tanulók részére . 10 frt. — kr. 
a helybeli két nőegylet részére 5—5 . 10 frt. — kr. 
a helybeli két felekezeti kórház részére 20 írt. 24 kr. 
a városi szegény alap javára . . . 10 frt. — kr. 
városi világítási alapra 10 frt. — kr. 
Honvéd menház részére 11 frt. — kr. 
Eötvös alap javára 5 frt. — kr. 
bélzeréndi árviz károsultak részére . 5 frt. — kr. 

— A mindszenti szorulatot képező dilitor 
hármas, alsó ányási veütöités belebb vitelj tárgyában 
kelt miniszteri rendelet megváltoztatása iráut, mint au-
nak idejé n irtuk, az őrgrófi uradalom lépéseket tett a 
miniszteriumuál, fölhozta kérelmében a jelzett rendelet 
megváltoztatásának szükségéül, hogy ha gátjait, mint 
a rendeletben van 500 ölre kell bevinni, akkor az a 
gát, földjének leglapályosabb részén fog épülni, mi el-
len a töltés védbiztonsága szól. — A miniszter Kiszel-
lvároly állami műdzaki felügyelőt küldte ki az uradai 
lom e kifogásának megvizsgálására; a műszaki szemle 
a megye kiüldötteinek közbejöttével holnap lesz a 
helyszínén megtartva. A megye részéről Fekete Már-
ton főjegyző elnöklete alatt Balogh János, Sima Fe 
renc, Abaffy Zsigmond, Ouodi Lajos, Vimmer Károly, 
és Berkec Ferenc megye bizottsági tagok lettek ki 
küldve. E nagyérdekű ügyben jövőre bővebben irunk. 

— Nyugdíjaztatott megyénk államépitészeti 
mérnöke, Koszlka Károly ur; még eddig nincs kiuo 
vezve, ki helyét el fogja foglalni. 

— Algyő községe megsemmisíttetett. E 
községet a mult tavaszi vizvész romba temette, s 
Csougrádmegye közgyűlése f. hó 13-áu tartott ülésé-
ben kitörölte a megyebeli községek sorából, kimondta 
rá, hogy az algyői lakosság kitelepítése céljából épi 
tendő „Sándortalva" lesz helyette a község és a régi 
Algyő ezentúl Sándorfalvának csak külterületét fogja 
képezni. — Ezen ügyre még visszatérünk. 

— Dorozsma lett a tiszáninneni szolgabírói 
járás sorozasi székhelye. — Az ide vonatkozó honvé 
delini miniszteri nnde le t f. hó 13 án tartott megyei 
közgyűlésben olvastatott föl. 

— Nyilvános köszönet. Folyó hó 5 én Mind 
szenten a szegények pénztára jávára rendezett jótékony 
célú táncmulatságban felül fizettek: Weisz Lőrinc 6 
frt. 50 kr, Eisen Manó 3 frt. 50 kr, Rádi Ferenc 3 
frt. 50 kr, Dózsa Béla 2 frt. Szobodka tastvérek 2 
frt, Stammer Sándor 1 frt. 50 kr, Wigh Gyula 1 frt. 
50 kr, Schlésinger Ferenc 1 frt. 50 kr, N. N. 1 frt. 
50 kr, Micheller Antal 1 frt, Burger Alajos, Burg Ete, 
Wimmer Károly, Krasznay Andor, Hoffer Antal, We-
lesz Zsigmoud, Gruber György, Gelsi Péter, Jeuei 
Gyula Diamant Manó, Endre Andor és Klasz József 
50 - 50 krt. — Összesen 30 frt. 50 krt., mely összeg 
a szegény alap pénztárnokának átadatott. A szives fö 
lülfizetőknek ez alkalommal is kedves kötelességének 
tartja köszönetét fejezni ki. — a rendezőség. 

— Bál a vidéken. A mindszenti fiatalság f. 
hó 5-én a páratlan szivélyességéről átalánosan ismert 
Radenich Jánosné őnagysága védnöksége mellett Ve-
réb János vendéglő helyiségében fényesen sikerült bá-
lát rendezett, melyen a helyi hölgy közönségen kivül 
számosan vettek részt Szentes, Szegvár, és Csongrád 
szépei közül is. A hölgyek közt ugy szépségük, mint izlé 
ses s választékos öltözékök áltr.l különösen kitűntek: 
Radenich Jánosné, Adorján Juliska, Bakos Anna, Burger 
lika, (kitűnő csárdás táncosnő,) Burger Ida, Cicatricis 
Etelka, Graeszli Camilla, Maranetz Emma, Pacher Emi 
lia és Mari, Preyzler Mariska, Stammer Mariska, Török 
lika és Berta, V edres lika, Veisz Mathild, Wimmer Terka, 
Wutka Mathild. — Bakos Tivadarné, Dósa Béláné, Mi-
cheller Antalné, Pintérné és Vedres Istvánné. — A tánc 
a táncrendhez hiven csak kiviradttal ért véget. 

— Érdekes pörnek néznek elé a csongrádiak, 
mint mi értesültünk. Olvasóink emlékeznek rá, hogy 
a mult tavasszal Csongrádváros határa a pestmegyei 
vadvizek által veszélyeztetve volt. A csongrádiak, hogy 
határukat az elöntéstől megmentsék fölsőbb hatósági 
rendelet folytán, a Vidra erén a vizet fölfogták s a 
víznek ily módon lelt megakadályoztatása folytán 
Dezsőfiné kisszállási birtoka egy jó része elöntetett 
Dezsőfiné az igy okozott kárt föibecsültette, s a be 
esd által kitüutetett 22 ezer frt. karért Csongrád 
városa ellen száudékozik vagy talán már meg is in 
ditotta a pert. Kandi vagyunk e per kimeuetelére. 

— A Szeged-percsorai gáttársulat kormány-
biztosa Kende Kanut az érdekeltek nagy örömére a 
kormány biztosságról lemondott. Ez az ur ha egy év-
vel hamarébb teszi ezt, ma nem terhelné az a vád, 
hogy az ő hanyagságának is egy jó rész jutott , 
Csongrádmegyét érte katasztrófa okából. — Ugy hall 
juk, hogy a kormány valami Horváth Gyula erdélyi 
képviselőt akar helyébe kinevezni. Jól tenné a kor-
mány, ha ezen kormánybiztosi állásokra jobban meg 
választaná embereit. Hiszen a kormánybiztosság ko 
moly hivatásával szemben valóságos gúny az, hogy 

egy a mi viszonyainkkal teljesen ismeretlen erdély 
emberre bizassék és épon ezen társulatnak ügye. Van-
nak nekünk megyénkben erre alkalmas embereink. 

— É r t e s í t é s e k . Egy fűszer és rövidáru keres-
kedéshez kényelmesen felszerelt állványok és áruasz-
talokból álló berendezés, mely csak rövid ideig hasz-
nálatban volt jutányos áron «ladó. Megtekinthető szí-
vességből Győri József levéltárnok ur házáuái. — 
Paksi István III. t. 124 számú háza örök áron eladó, 
vagy haszonbérbe kiadandó. — A zöld halmi bócsai 
pusztán jószág legeltetés végett jelentsék magukat 
Piti Pál 1. t. 548 számú házánál, ugyanannak az ud-
varon egy kazal venyigéje van eladó. — Sarkadi An-
tal ur tul a kurcai földje a városhoz közel apró ve-
temény alá kiadó, akik vállalni kívánnak a hó utol-
jáig jelentkezhetnek Szánthó Jánosnál. — Özv. Szeder 
Ferencné háza. Újhelyi Lidót ur Vince féle háza, Tő-
kén Sarkadi féle 70 hold földje kedvező feltétel mel-
let. Ecseren 180 hold föld, ugyanott 94 hold tanya 
föld. Kistőkén közel a szőlőkhöz 230 hold föld mind 
jó minőségű, Királyságon 2 fertály első osztályú tanya 
föld jó épülettel, Kajányon 32 hold tanya töld vetés-
sel. Donáton 61 hold föld mely első osztályú szántó-
ból áll kedvező feltételek mellett eladó, — mindezek-
ről éitekezni lehet Szánthó János közvetítővel. — Nyiri 
József 180 82. a. házáuái egy három szobából álló lakó-
hely Szt. György naptól kezdve több évekre haszonbérbe 
kiadandó, ugyananuak lapistói tanyáján egy boglya szal-
mája,kukoricaszára és haja van eladó. Sajó Sándor tanító-
nak 6 darab segélyegyleti részvénye eladó.Varga Imrénél 
II. t. 21 sz. a. egy külön lakás u. m. két szoba, konyha, 
kamra, padlás és tűzrevalós hely, Szt. György naptól 
kezdve haszonbérbe kiadó — Veisz Helénának Jak-
sor parton lévő hat hold földje repce vetésestől együtt 
örökáron eladó értekezni lehet a Kis völgyajjon 470 
sz. a. — Szépe Lajos I. t. 200 sz. a. házáuái egy 
lakhely kiadó, és boguár mesterséghez való szerszám 
eladó. — Tisztelendő Balassa János ur házánál, I. t. 
246 sz. alatt, két szoba és kamrából álló lakás kiadó, 
vagy magános egyén részére külön is már ezennel 
kiadható egy padolt tiszta szoba. Halász Sz. Józsefné 
III. t. 374 sz, háza eladó, értekezni lehet Halász Sz. 
Sándorral II. t. U 7 sz. alatt. — Balog Benedek háza 
eladó, vagy pedig haszonbérbe kiadó, egy bolt helyi-
séggel együtt. — Mácsai Anna I t. 725 sz. háza eladó, 
vagy haszonbérbe kiadó, és 5 elaő oszt. földje, mely-
ben kettő buza vetéssel van ellátva 3 évre kiadó. — 
Özv. Pap Imréné I. t- 97 sz. háza eladó. — Molnár 
Bálint 1. t. 570 sz. a. lakosnak, a Vekeriaposon 6 hold 
földje felszántva holdanként vagy egy tagban, kapát 
vetemény alá pénzért kiadó — Tarnóci János 1. s. 
150 sz. házánál két szoba, konyha, kamra és egy pad-
lás kiadó. — Schranz György 111. t. 180 sz. házánál 
az utcára, külön bejarással ellátva, egy külön lakás 
Szt György naptól kezdve kiadó; buza szalmája és 
szénája van eladó. 

Szerkesztői üzenet. 
Egy hölgynek helyben, ki lapunk mult számá-

ban X. V. aláírással hozott cikkre küldött be észrevé-
telt, tisztelettel azt izenjük, hogy az észrevétel későn 
jött s it;y csak jövő száinuukbau hozhatjuk. 

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

N y i l t - t é r *) 
Köszönet nyilvánítás. 

Leányaim életbiztosítása az „Első magyar bizto-
sitó társulatnála biztositva levén, 6 ezek egyikének 
határideje f. év január havában lejárt. Nem mulaszt-
hatom el a fennt kiirt társulatnak azon szíves kész-
ségéért, melylyel a biztosított összeget a bejelentés 
után azonnal kifizette, holott erre csak három hónap 
múlva lett kötelezve; melyért mind az említett társu-
latnak, mind t. Dobray S. uroak, mint a társulat 
nagyrabeosült szentesi ügynökének, ki ezen dologban 
igazán, szorgalmatosan és lelkiismeretesen eljárt, kö-
szönetemet nyilvánítani. 

Kelt Derekegyháza, 1880. február 8. 
Varga József, 

tanító. 

*) E rovatban közlöttekórt nem vállal felelőséget a szerk. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes város hatáságánál — Hutiray Lajos 

városi b i r tok-ny i lvántar tó elhalálozása foly-
tán üresedésbe jött, s 500 forint évi fizetéssel 
jutalmazott birtok-nyilvántartói állomásra a pályá-
zat ezennel megnyittatván, pályázni kívánók 
felhívatnak, hogy szabályszerűen felszerelt pályá-
zati kérvényeiket folyó hó 22-ig bezárólag alól-
irott városi polgármesterhez annyival is inkább 
adják be, mert a később beadott kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak. 

Kelt Szentes város tauácsának 1880. február 
9-én tartott közgyűléséből. 

Balogh János, 
polgármester. 

H i r d e t é s . 
E g y fiatal t i s z t e s s é g e s ö z v e g y keres 

magának mint gazdasszony alkalmazást, bővebb 
felvilágosítást, 11. Sz. J. postrestaute. Szentes. 



I I I R D E T É S E K . 

H i r d e t é s . 

Van szerencsém a n. é. közönségnek az 
alant jegyzett Jiszt á r j e g y z é k e m e t becses fi-
gyelmébe ajánlani melyből kitiiink, hogy liszt-
jeimet kilónként is csak upy fidom mint mázsa 
számra, tapasztalásom, mióta az első B.Csabai 
gőzhengermalom lisztraktáráf, a főtéren, Jurenák 
Ede ur" házában nyitottam, hogy ezen műmalom 
Őrleményeit igen megkedvelték, mivel tehát most 
azon kellemes helyzetbe jutottam, ezen árakat 
jegyezhetni kötelességemnek tartom azt közhírré 
tenni. Tisztelettel 

WEINER FARKAS. 
K i l ó j a . 

Gries 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
28 2ö. 25. 24. 23% 23. 22 21. 20 19. 

Korpásliszt méter mázaája 14 és 14 írt 80 kr 

V é g e l a d á s ! 
Van szerencsém a t. közönség becses tudo-

mására adni, hogy az eddigi itt tenálló 
rőfös, kelme fiók-üzletemet 

végképen feloszlatom, és ennélfogva mai naptól itt 

végeiadást rendeztem! 
Minden e szakmában vágó czikkeket, u. m.: 
Vászon, kanavász, karton, kékfestő divatkelme, 

selyem, posztó és selyem kendőket g y á r i á r a k o n 
alul véglegesen elárusítok. 

Szentes, február hó 10 én 1880. 
Tisztelettel 

L é d e r e r I z r a e l . 
Üzlethelyiség: Fekete .Márton-féle házban. 

Az evangelikus templom átellenében. 

Főtörzsorvos dr. Schmidt 

F Ü L - O L A J 
megjavítva dr. Deutsch M. által 

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

Bizonyítvány: Ezer és ezerszeres köszönetet mondok 
a küldött fül-olajért, melynek többszöri használása utan Is-
ten segítségével teljesen elveszített hallásomat ismét vissza-
nyertem. Oly süket voltara, hogy a templom harangjait sem 
hallottam, dacára annak, hogy lakásom az egyház mogott 
van holott most már a zsebórám ketyegéseit is hallom, 
mintha süket se lettem volna. Ezer szívélyes üdvözleteim 
kapcsában maradtam a tek. uraságod. 

Steiner Dávid, oki. iőtanitó iSabócsa 1 frt 40 kr. pos-
tai utalvány melletti beküldés* után a fülolaj bérmentesen 
küldetik a használati utasítással együtt a központi foraktarból 

Graetz Gyula, 
Bécs, II. Praterstrasse 49. 

¥ é g e i a ű á s . 
Értesítem a t. közönséget , miszerint a ré-

gebbi üzletből megmaradt összes porcellán, üveg, 
tükör és edény képletemet 
20°0-kal a gyá r* áron alal eladom. 

Ugyanott a holt- 5 az utcai lakhelyiség azon-
nal kiadó. 

O B L A T T J. 

minden a varrógápekliez megkívántató olaj, oérna és tü nagy választékban. 

3 1 a li á n é L u i z a művésznő kedvenc 
arcpora. 

Ezen nrrpor vegytanilag tökéletesítve, minden árfal 
mas szerektől n.eiitw és oly kitűnő tulajdonságokat egyesit4 

hogy minden eddig a kfil- és belföldön kiszitelt porokat sok-
szorosan felülmúlja; nagymérvfí federeje az areo' az időjá-
rás kellemetlen befolyásától megóvja az arcnak és a test-
szinnek ifjú étf terraész« tea színezetet kölcsönöz, ugy, hogy 
a legélesebb szem sem képes a port rajta észreven i.i, mely 
kitűnő hatásáért B l a h á n ó L o u i z a asszonyság következő 
sorokkal tünttette ki : 

Tiszt. Miilier J L. ezelőtt Vadász Ferenc 
özv. utóda, 

itUtszíinfsz nrnak Budapesten. 
A Poudre de Serail, melyet ön feltalált, való-

ban kituno é s nemében p&ratian, mert nemesik az 
arcon láthatatlan t's tartós, de egyszersmind rendes haszná-
latnál ártalmatlausága által az a»ca olykülönös jótékony ha 
tást gyakorol, a minőt még eddig Minnaiféle arcpornál nem 
tapasztaltam, mely kiváló tulajdonságáért jövőben mint ked 
vene arcporomat kizárólag íogom használni és meg vagyok 
győződve, hogy felinulhatatlan jóságáért általános elismerés-
nek örvendeni. 

Tisztelettel 

Blaha Louiza. 
Creme Pompadour. 

Az illatászat terén jelentékeny párisi 
kitűnőségekkel való összeköttetéseim foly-

tán sikerült a világhírű fölötte hatásos ..Cl e m e P o m p a -
d \ IOr t egész eredeti tisztaságában és erejében elŐllitanoin. 
Ez azon szer, melylyel a hírneves asszony egész agg koráig 
fönn tudta tartani csodaszépségét anélkül, hogy az egészsé-
gének ártott volna; azért nem mulaszthatom el a t. hölgy-
világnak azt a leghathatósabban ajánlani. 

E kitűnő szer jóval felülmúl minden eddigi e nemtt 
gyártmányt. Egy tégely ára használati utasítással 1 f r t 6 0 k r . 

Csak azon készítmény valódiságáért kezeskedem, mely 
védjegyemmel el van • látva. — Legnagyobb választék va-
lódi trancia és angol illatszerekben. 

Minden doboz POUDRE DE SERAIL a mellékelt 
bejegyzett védjegygyei van ellátva, 60 kr. és 1 frt dobozok-
ban ; valódi minőségben csupán a feltalálónál M i i l i e r J . 
L, ezelőtt Vadász Ferenc özv. utóda, illatszerész a 
„Virág-királyné- hoz Budapest , koronahoroeg-utca 
2 szám kapható. 

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

r - - . • -

Hirdetés. 
Alólirottnak van szerencséje a nagyérdemű hely-

beli és vidéki közönséggel, és mindenféle a varró -
szakban való iparosokkal, u. in. szabó, cipész, szíj-
gyártó stb. tudni, hogy a legjobb hírben álló cégneK 

c. 
udvari varrógép szállítónak Budapestről 
a bizodalmát megnyertem és nekem egy fiók-rak-
tárt átadót', annálfogva nálam cgyodül a valódi 
Howe, Anker, Singor. WoMcr és Wilaon 
varrógépek, valamint oil inder gépek az eredeti 
gyári árban jótállás és r é s z l e t f i z e t é s mellett kap-
hatók. 

Továbbá bátor vagyok a nagyérdemű közönség-
nek tudomására hozni, hogy ép ugy mint eddig, ezen-
túl is mindennemű féiti öltönyök elkészítését elválla-
lok, ugy szinte nálam minta szerint a kelmo kiválaszt-
ható és leggyorsabban elkészíthető. 

Bátor vagyok ezen hirdetésemet figyelembe 
ajánlani, vagyok alázattal 

GROSZMAN ABGLF, 
férfi szabó. 

Raktára a Marozsi féle házban, az ovangelikus 
templom átellen. 

Előnyös fe l tételek és havlrérzlet Szótőnek mellett . 

Szentesen, Betlehem utca Dr. Pollák ur házával szemben. 
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T U S S 1 M E R M M U F . C 0 Í K P . 
A világ legnagyobb varrógépgyára. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség 
becses tudomására hozni, miszerint helyben 

Singer Vilmos ur 
házánál. Betlehem utcza, Dr. Pollák ur házá-
val szemben egy teljesen félszer* It v a l ó d i ame-
rikai S i l l g o r téle varrógépekből álló raktárt 
tartok, melyekei gyári árakon elárusittatok. 

Az eredeti Singer-féle varrógé-
p o k f ö l ü l m ú l h a t l a : j o k ! A legutóbb közzé-
tett hivatalos tudósítások szerint az érem kiosz-
tásánál a philadelfiai világkiállításon a S i n g e r 
M a n u f a c t u r i n g Co . családi- és gomblyuk-
varró gépei a legnagyobb kitüntetést, k é t ér-
met és kót oklevelet nyertek s vala-
mennyi kiállított varrógép közül egyedül az 
eredeti Singer-gépek lettek mint a leg-

jobb családi varrógépek elismerve, mint az itt 
följegyzettből látható: 

Philadelphiai nemzetközi kiállitás 1876. 
Az egyesült államok biráló bizottsága ezennel 
közzéteszi, hogy a Singer JKEanufacturing' 
Co N e w - Y o r k , kitüntetésben részesült, a 
következő okoknál fogva: 

Egy kiváló jórainőségű családi varrógép 
a melyben a legtöbb czélirányos gépészeti ta-
lálmány összpontosítva van, szerkezeti egysze-
rűség, kiviteli szilárdság s a munkák kitűnősége, 
sokoldalú alkalmazhatása eredetisége és az egész 
együttes tökéletessége. 

Ezen kitüntetés fényesen tanúskodik ar-
ról, hogy az eredeti Singer-féle varrógépek régi 
jó hírnevüket nom csak, hogy megőrizték, ha-
nem a biráló bizottság kijelentése szerint a leg-
jobb családi varrógépek a világon. 

Minden egyes eredet Singer gép az itt látható gyári védjegyet viseli, t. i. az S. betű egy csolnokot, két töt és 
egy gombolyag cérnát foglal magában. Azonkívül minden géphez egy igazolvány adatik, mely a gép gyári számát iga-
zolvány, egyszersmind Neidlinger G. vezérügynök aláírásával ellátva ött évi jótállást biztosit, ezek hiányával a gép 
nem eredeti. 

Az eredeti Singor-varrógépek gyári áron és minden árfölemelés nélkül kis részletek kivánatra h e t o n k l n t l 1 f r t 
5 0 k r l e f i z e t é s m e l l e t t iz adatnak el és pedig helyben egyedül és kizárólag Singer Vilmos ur által, kinek házá-
nál a gépek megszeinlélhetők és kipróbálhatók. 

N E I D L I N G E R G. 
a The Singer Manufactur Comp. New-York vezérügynöke. 

Szentesen, Betlehem utca Dr. Poilák ur házával szemben 
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Eredeti „SINGER/ „HOWE,' „ANGER," ;,WHELER" és „WIL3QN" varrógépek nagy raktára. 

Tisztelettel alólirotlnak már 8 éve fenálló óra-üzletemben n é g y é v i g volt szerencsém a l e g j o b b és 
t i „SINGER,- „110WE,- „ANGEU," „WHELKR- és „WILS0Na varrógépekkel szolgálhatni a n. é. közönség 

teljes kielégítésére, amiért is bátorkodom a múltra s a n. é. közönség eddig bennem 
helyzett bizalmára hivatkozni, amidőn jelenleg a nálam nagy választékban raktáron 
levő eredeti nagry varrógépeket, valamint kis kézi-varrögépekefc illő 
áron méltányos teltételek és havi részletfizetések mellett tisztelettel a n. é. közönség 
becses figyelmébe ajánlom; ugy a varrógépekhez valö legjobb minőségű 
tü, cél na. olaj, valamint minden a géphez megkivántató rész, mely hasz-
nálat folytán megromlott, k é s z e n és a z o u n a 1 k a p h a t ó . 

Nagyobb javításokat is gyorsan és pontosan teljesítek. 

sitem 
m e l l e i t 

Midőn a 11. é, közönség becses támogatásáért esedezem, mély tisztelettel érte-
még, houy tu i n d e II n e m ü v a r r ó g é p e k e t ház i h a s z n á l a t r a cse-

k ö l c s ö n z ő k . 

Az evting. templom épüle t iben . 

E L S E N B U R G B. 
óráa és var rógép-raktár tulajdonos. 

Előnyös feltételek és legcsekélyebb részletfizetések mellett. 

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




