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ELŐFIZETÉSI ÁB:
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Félévre . . .
Negyed évre . ,

SZENTESI LAP

4 frt.
2 frt1 frt
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m i n d e n varórnnp.
E lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, a pénzküldemények pedig a kiadóhivatalhoz küldeti dok.

VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY.

HIRDETÉSI ARAK:
3 hasábos petitsorért
egyszeri hirdetésnél 18
kr., 2 hasábosért 12 kr,
1 hasábosért 6 kr. számíttatik*

NTILTTÉR
minden egyes sora 15 kr.

BÉLYEGDÍJ

egy beiktatásnál 30 kr.
Bérmentetlen levelek
nem fogadtatnak el.
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Az emberek tiszta erkölcse, talpköve a jó társas életnek.
(Öt cikk.)
V.
Minden társadalom vagy nemzet fennállása,
virágzása, az azt alkotó elemek minőségétől
függ Ezen elemek között első és legfontosabb
a nemzet egyetemét képező családok összesége;
a hol a család élet kifogástalan, ott egészséges
a társadalom, boldog, virágzó a nemzet. Elet.érdés tehát egy nemzetre, hogy kebelében
békés, boldog családok legyenek, s a kormánynak oda kell hatni, hogy minden arra képes
egyén családot alkosson, s az állam élet általa
erősbbüljön. Ha ez oldalról vizsgáljuk nemzetünk társas életét, szomorú eredményre jutunk;
megdöbbentő látni az agg hajadonok, s a nősülésről végkép lemondott agg legények számának aránytalan növekedését; a már meglevő
egyes családok élete szintén szomorú képet
mutat; a közerkölcsiségre s igy a nemzet jövőjére pedig egyaránt veszélyes mindkettő.
Az első bajnak szerintem kettős oka van,
egyik azon veszedelmes társadalmi rendszer,
mely kivált a tudományos pályára lépett ifjaknak, szinte lehetetlenné teszi az idejében való
családalkotást Életünk egy harmad mái többet
vagyunk kénytelenek az iskola falai között
elpazarolni; pazarlásnak nevezem azt az idő
töltést, mert a mire hat év van kiszabva a
tiszteséges tudományokból való készületre, azt
ugyan kissé nagyobb szorgalommal, három év
alatt is könnyen el lehetne végezni, s igy elébb
kilépve az életbe, több idő nyílnék az önállóság kivivására. A jelen rendszer szerint, 24—26
éves korában az iskolából az életbe lép az ifju
ember, várja a jó szerencsét, küzd, szenved érte
mint más szolgája s egyszer azon veszi észre,
hogy hajszálai őszülni kezdenek, 30—35 év,
életének fele eltűnt és ő még most is „numero
nix u vagy legfeljebb hat-nyolc száz forintos kis
hivatalnok, azt az időt, melyben legalkalmasabb
lett volna család alkotásra egészen elvesztette
erejét elpazarolta, s ha már most tekinti őszülő
vagy kopaszodó fejét, megfogyatkozott erejét,
fogékonytalan szivét, mely saját tüzében holt
szénné égett már; csoda-e, ha elkeseredve fordul
el a család alkotásnak még gondolatától is?
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Balzsamos lég, virág illat,
Csalogány dal, lágy fuvallat;
Bűvös, bájos panoráma,
F á r a d t lelkek menyországa!
Tölgyes erdő, bársony pázsit,
Itt m a d á r dal, ott virág nyit;
Csend, nyugalom, szelid béke . . .
R é g vágyott már szivem é r t e !
S mégis olyan borús vagyok,
Szenvedésim igen n a g y o k !
F á r a d t lelkem meszsze szárnyal,
Nem Lat már reá m a d á r dal . . .
O l t ! it e drága
M e r t nem lehet
O d a van szivem
B a r n a kis l'ány

édenben
megpihennem?
nyugalma,
elrabolta!
Sz. Nagy

Sándor.

A Sierra Moréna nemesei.
—
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Irta: Dumas S.
Fordította: 8 Z A L A Y M I K L Ó S .

Valahánvszor ezen éneklés közben a közönségesnél zengzetesebb, tisztább hang volt hallható, mindannyiszor megrezzent don B e r n a r d ó és kezeit gepszerűleg emelé fel az ég felé. Ugy tetszett neki. mintha
ezen h a n g o k b a k a p a s z k o d v a azokkal együtt emelkednek

fel az éffbe.

^ ^ _ _ _

Másik, szintén nagy fontosságú ok korunkban a családélettől való idegenkedésre: a nők
ferde nevelésében, igényeik tul hajtásában keresendő, ez ok visszatartja a család alkotástól
azon keveseket is, kiknek arra a maga idejében
alkalmuk volna. Ezer lelke és vas feje legyen
annak a férfinak, ki 800 vagy 1000 frtnyi
jövedelemre a mai igényű lányok közül feleséget mer venni; még néhány évtizeddel ezelőtt
apáink ennyi vagy felényi jövedelemből örökséget szereztek számunkra s mégis tisztességesebben éltek: nekünk már ennyi pénz . . . .
semmi, hiszen egy pár öltözet „Ízléses" ruhát
alig adnak érte! Hej, bizony „nem ugy van
már mint volt régen, nem az a nap jár az
égen!"
E két okot elegendőnek tartom a család
alkotástól való borzadásra, de elkeseredve
gondolok ennek káros következményére is. Mi
lesz sorsa egy magános férfinak? Világ gyűlölő,
elégedetlen lesz, elveszti munka kedvét, örökös
poharozás közt tölti idejét, s meghal idő nap
előtt, anélkül, hogy tudta volna, miért élt ?
S hogy a közös erkölcsiségre, mi hatása van
egy ilyen életnek, szükségtelen ismertetni. Hát
a leány, kit önhibája, vagy mostoha sorsa holtig
tartó hajadonságra kárhoztatott? Mint ha a
viruló rózsát az avarrá száradt kóróval, vagy
a himes szép violát a tüskés bojtorjánnal fűznéd egy koszorúba: olyan ha az élettárs nélkül,
pártájában elhervadt leányt azzal, a mi ő kellemeinek virágzásában volt. és a mi egy hü
férjnek szerető karjain lehetett volna, összehasonlítod. A gondolatok világában igazabb uton
nem járt még senki, mint a ki a hasonlatossá
got a leány és virág között felfedezte. A virágot egymást érve repkedik köriil ledér pillangók
és méhek, mig kinyílt szép kelyhe mosolyog
és illatozik, de mihelyt hervadásnak indul,
egy sem megy feléje többé. Ez a leánynak sorsa.
Mig szép ifju kora kellemeiben virít, hódolók és
tisztelgők sereglik körül, de mihelyt halványulni
kezdenek szépségének elnyilt virágai: egymásután elmaradoznak, s hátat fordítnak neki imá
dói , és ekkor ő ragaszkodik mindenbe, de már
akkor hiába, elvesztette igéző erejét Eliez járul
még, hogy minden agg hajadon zord, békételen,
mások megszólója, irigy és bánatos; és ez nem
is csuda, lehet-e megelégedett az, kihez a sors
mostoha volt, vagy könnyelmű hiúságával,

fenliéjázásával maga taszította el szomjas ajkától az örömnek azon kelyhét, melyet sokan vidám kényelemmel ürítenek?
A közerkölcsiség, a nemzet jövője kívánja,
hogy minél kevesebb számmal legyenek nőtlen
férfiak s agg hajadonok: hanem, kik arra képesek, alkossanak boldog családi életet!
Tekintsünk most a társas élet családi tűzhelyeire, a már megalkotott családok életébe.
Fájdalom ismét szomorú képekkel találkozunk!
Talán soha nem volt a családi élet tiszta
erkölcse annyira megromolva mint most, soha
nem dult a házi élet békéjén nagyobb mértékben az elégületlenség mint ma, szomorú bizonyítéka ennek az egymástól külön élő házasok, s a válóperek számának aggasztó szaporodása
Nem szükség fejtegetnem, hogy a családi
élet békétlensége, mily mértékben képes megrontani a közerkölcsiséget s a társasélet sulyegyenét; fontosabb ennél azon kérdés: mi az
oka a családéletben elharapódzott egyenetlenségnek, viszálkodásnak ?
Ez ok nem más, mint azon túlságba vitt
anyagiaskodás, mely ifjaink érzelmét a házasság kötésénél elvként uralja.
Régebben, ha valaki nősülni akart, szive
érzelmei szerint választotta élettársát; azt nézte,
ha valyon ügyes, takarékos, szorgalmas és becsületes e a leány ? Ezen erények ma már mellékes dolog sok nősülendő ifju szemében. Nem
a leány valódi értékét, hanem értéktelen külső
szépségét, vagy még ezt sem, csak apja telekkünyveit tekintik s veszik figyelembe, s igy
köttetnek minden nemesebb érzelem, szerelem
nélkül az érdek házasságok melyeknek aztán
a legtöbb esetben szomorú következményei
vannak.
Nincs ugyan szabály kivétel nélkül, meglehet sőt van rá példa, hogy az ily házasságoknak békés, boldogcsalád élet az eredménye,
de az ily kivétel nagy ritkaság. A család élet
boldogsága állandóbb szilárdabb alapot igényel
a vagyon nem képes elnémítani a férjben
azon kívánságot, mit ez nejétől minden irányban megvárna, s ha a nőben ez nincs meg,
vissza vonás, békétlenség sőt az elválás is bekövetkezik. Magától értetődik, hogy az igy békételenkedő, vajry különvált szülök gyermekeinek jó erkölcse,már csirájában meg van mérgezve.

H a pedig ezen általa képzelt hang más hangok
által elnyomatott, vagy elragadtatásába merülve azt
nem hallotta, nagvot sóhajtva hanyatlott vissza, mintha
esak ezen összhangzó hangrezgés éltetné öt s mintha ő
nélküle már nem is élhetne.
A mise előtte eddig még ismeretlen kedély-izgalmak közt ért véget. Az éneklés megszűnt, az orgonának utolsó hangja is elenyészett, a hivek kimentek a
templomból s a kar apácái visszatértek a zárdába. Az
isten háza már esak néma, mozdulatlan tömeg volt, a
fohász, az imádság égbe szállt belőle.
Don Bernardó egyedül m a r a d t ; most körül nézhetett. F e j e felett egy angyali üdvözletet ábrázoló kép
függött, ennek szögletében a festmény ajándékozójának
alakja látszott összetett kezekkel térdelve.
Az aleantarai lovag bámulva kiáltott fel. Az ajándékozó, kinek alakja a festmény szögletében összetett
kézzel térdelő nőt ábrázolt, Niebla Anna volt,
Előhivta a sekrestyést és kikérdezte őt ez iránt.
A festmény Niebla Anna munkája volt, s neki
mint a kép ajándékozójának az akkori idő szokása
szerint joga volt imádkozás közben térdelő alakjának
lerajzolására a megszentelt vásznon szerény helyet követelni.
Eljött a templom bezárás ideje s don Bernardó a
sekrestyés figyelmeztetésének hódolva kiment.
Egyetlen gondolata volt a festményt bármi áron
megszerezni.
Azonban minden ajánlata, mit a kép megszerzése
végett a zárda főnökéhez intézett, visszautasittatott azon
válaszszal, hogy az ajándékozott tárgyakat nem lehet
eladni.
Don Bernardó megesküdött, hogy ezen festményt
megszerzi. Összeszedte minden pénzét a mit csak hirtelenében összekereshetett, körülbelől 20,000 reált, mi
sokkal több volt a festmény valódi értékénél, s elhatározá, hogy a legközelebbi vasárnap minden áran ismét
bemegy a templomba, és ott magát egy sarokban el-

rejtve, éjjel leveszi a vasznot s azt ;teste! körül csavarva
viszi el, miután előbb a húszezer reált azon oltáron
hagyja, melyről a képet levette.
A templomból való kimenetelre azon tervet készité, hogy miután az ablak a földről nincs magosabban
12 lábnál, belől székeket fog egymásra rakni s a templom ablakai egyikén, mely a temetőre nyilik, könnyedén
kiugrani. Azután pedig visszatér kincsével a kastélyba,
s nagyszerű kerettel ellátva a Niebla Anna arcképével
szemközt függeszti fel, hogy életének qhátralevő részét
e szobában tölthesse el.
A napok és éjek a vasárnap várásában tölték el,
mely végre elérkezett.
Zuniga don Bernardó. épen mint a mult vasárnap,
első volt a templomba menők közül. A húszezer arany
reál nálla volt.
Azonban feltűnt neki a templom komor kinézése,
a kar rácsozatán keresztül égő gyertyákat lehetett
látni, melyek egy gyászravatal felső részét világították meg.
Don Bernardó megkérdezte ennek az okát a sekrestyéstől.
Az nap reggol halt meg egy apáca, s neki halotti
misén kellend jelen lennie.
— D e miként már mondva volt, don Bernardó
nem a mise végett jött, hanem azért, hogy szándékát
kivigye.
Az angyali festmény helyén volt az oltár felett.
A legalacsonyabb ablak vagy tizenkét lábnyira
volt a földtől, s széket és padokat rakva egymásra, a
legkönnyebben ki lehetett jutni.
Az egész isteni tisztelet alatt csak ezzel a gondolattal foglalkozott don Bernardó.
Erezte, hogy rossz tettet szándékol elkövetni; de
reményiette, hogy tekintettel arra, miszerint egész életét
a hitetlenek elleni harcban töltötte, és tekintve azt,
hogy e festmény helyett kárpótlásul igen nagy összeget
hagy vissza, Isten meg fog neki bocsátani.

Szemeink előtt folynak le a leg>zomori- serüséggel teljes életét s a közerkölcsiségen
tóbb családi tragoediák mindenki ismerős velők mint szilárd alapon: „a haza fényre derül !*
s igy szükségtelen hosszasan időznöm e tárgyDixi et salvavi animam meam!
nál ; de mindenesetre jó lesz megvilágítani az
Marjai Péter.
ref. s. lelkész.
érem másik Óldal4t is, mely magyarázatát
fogja adni annak: mi az oka, hogy ama hibás
Megyei közgyűlés.
elv vezeti az élet társ választásban a nősülendő
ifjakat.
Rendkívüli közgyűlést tartott f. hó 12-én CsongrádEltekintve a mai korszellemtől, mely minden ízében csak anyagirért hevül: a: érdek házasságok fo oka, Ismét a leányok ferde nevelésében keresendő; mert, ha régi szabása, munkás
földmives családoknál tapasztaljuk is, hogy a
leány gyermek versenyt dolgozik a többi családtagokkal, ezen keveseket kivéve, bizony a
legtöbb háznál 18 évet meg ér a leány a nélkül, hogy kenyeret sütni, főzni tudna, eléggé
jártas volna a gazdaaszonykodásban; de bezzeg
jártasok az öltözetek válogatásában, örvendetes jelenségként említhető fel, hogy intelligens
családainknál szintén vaunak szorgalmas munkás leányok, kik anyjuk jó példáját egészen
elsajátították, s a mellett, hogy szépen zongoráznak s a műveltség magasabb fokán állanak
nagy dicséretökre legyen mondva, még jó kenyeret sütni s ízletes ételt is tudnak főzni, de
bizony kevesen vannak az illyenek, a legtöbb
helyen megérik azzal, ha a kisasszonyok francziául, németül irni, olvasni; szavalni, énekelni,
zongorázni tudnak s —4 óra alatt csinosan
felöltözni képesek.
Ilyen viszonyok mellett már kérdeni, ha
egy nősülendő itju azon kilátással megy a házásság elé, hogy neje mellett 2—3 szolgáló
személyzetet kell tartania, kik felesége helyett
a gazdaaszonyi teendőket elvégezzék: nem jogos, nem indokolté, hogy a nősülendő a hozomány értéke után is tudakozódjék? sőt biztosítsa magát, hogy nejével ne csak nagv igényeket, de az igények kielégithetésére megkívántató anyagi vagyont is nyerjen?
Azért, hogy a szülőket, s főként az anyákat ez oldalról vád ne terhelje, ajánlatos, hogy
leányaik nevelésében a jó gazdasszonykodás
kellékeit tartsák szem előtt.
*

•

*

Cikksorozatom folyamában igyekeztem felmutatni társas életünk bajait a gyógyszerekkel
együtt, ha elolvasta valaki, józanon nem keresi
nem is leli itt meg a „lólábat", de meg győződhetett felőle, hogy pusztán a jó akarat° vezérelt engem ezek megírásában, és meggyőződhetett arról is, hogy igazam van midőn azt
állítom, hogy: „az emberek tiszta erkölcse,
talpköve a jó társas életnek!" Hogy ez elv
diadalmaskodjék, ismét mindnyájunk közakaratára van szükség; épen azért: sztilék, nevelők,
tanítók, papok, tisztviselők, iparosok, gazdák,
gazdaasszonyok felső alsó rendűek! igyekezznük
besülettel járni tiszta erkölcsű becsületes fiakat
és leányokat nevelni hazának egyháznak, s a
társadalom eléri célját, tagjai kölcsönös szeretet békeség s egyetértő munkásság állal, kedvessé teszik egymásnak e különben is sok keNéha, néha hallatszott a szomorú ének, de az üde I
tiszta, csengő hangok közt hiába kereste azon hangnak
rezgését, mely nyolc nap előtt egész lényét felzavarta,
8 mely mintha a szeráf ujjai alól égi h ár fából hallatszott
volna.
Az összhangzó hur nem volt ott, ugy tetszett az
embernek, mintha a templomi orgonának egy billentyűje
hiányoznék.
{Folyt, köv.)
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Irta : S.
F.
Arról, hogy Kuti Emil bankócsináló és bankócsinálásból gazdagodott meg oly hirtelen, uton útfélen
suttogtak az emberek; már Emilnek saját cselédei is
beszéltek erről, mindenki Kuti Emilről beszélt, s ő nem
tudta, de csak nem is sejtette, golia nem is gondolt rá,
hogy mit beszélnek gazdagodásáról az emberek. Apai
örömének ünnepét ülte Emii, fiát keresztelték meg, sok
vendég volt a háznál, reggelig mulattak, szólt a zene,
reggel négv óráig puffogott a pezsgős üveg. Kuti Emil
mindenét megetette, itatta volna vendégeivel, kik nem
győztek bámulni az asztal teríték fényén, az ételek
ritkaságán és a borok finomságán. A nap már fölkelt,
a munkás nép dologra indult, midőn az utolsó vendég
becsukta Emil házának kapuját. A házi ur szive csordultig volt örömmel, lelke boldogsággal; de fejét húzta
le a bor mámor terhe.
Részeg vagyok, mondá Emil és hogv a bor ideg
és izom bénító ha ásat elgőzölögi esse fejéből, a kertbe
ment sétálni, hol már a cselédek kapálták a szőlőt;
Emilt azonban nem vették észre.
Két cseléd kapált a kertben; Emil őket és ezek
Emilt neiu vették észre; a két íőlugos sor közt még
egyszer se sétált Emil, midőn hang üti meg fülét.

megye köztörvényhatósága. Elnöklő főispán az összegyűlt bizottsági tagokat üdvözölvén, előadta, miszerint
rendkívüli közgyűlés egybehívására O Felségének f. hó
18-án bekövetkező 50-ik születés napja szolgált indokul,
szóló azon reményének ad kifejezést, hogy a törvényhatóság örömmel ragad meg minden alkalmat, hogy
koronás királyának, alattvalói hűségét és ragaszkodását
bemutassa, most sem kételkedik, hogy a törvényhatóság
az ünnepélyes alkalommal siet üdvkivánatait O Felsége
előtt kifejezni.
A helyesléssel fogadott előteijesztés után Stammer
Sándor alispán tett indítványt, miszerint mondja ki határozatikig a törvényhatósági bizottság, hogy O Felségének f. hó 18-án bekövetkező 50 éves születés napja
alkalmával, feliratilag kérje meg az elnök minisztert,
miszerint fejezze ki 0 Felségnél Csongrádmegye köztörvényhatóságának üdvkivánatait. alattvalói hűséget és
ragaszkodását, s azon óhajtását, hogy a Mindenható
számos évekig tartsa meg, alattvalói szeretetében O
Felségét.
Az indítványt megéljenezték, s a gyűlés egyhangúlag elfogadta, a felirat elkészítésével megyénk főjegyzője Fekete Márton ur bízatott meg.
Több tárgy nem lévén, elnök főispán a gyűlést
rövid bucsu után feloszlatta.
Rtferens.

Világ folyása.

torkát ós feni fogát Törökországra. A gyermek
készül csatára az óriás ellen; mert hiszen, habár
Európa másodszor készül is osztozkodnijTörökországon, az még mindig elég erős arra, hogy
öt Görögországgal megverekedjék. Miért mer
hát Görögország fegyverkezni és háborút kezdeni Törékország ellen ? — mert e nép háta
megett Gladstonne áll. az orosz barát, angol
miniszterelnök,
Gladstonne ur törökellenes politikájának
csomója tehát kezd kibontakozni. Az angol
miniszterelnök politikájának célja az, hogy háborúba keverje Törökországot ós igy alapot
teremtsen a beavatkozásra és Törökország végleges felosztására.
Hiszen már nem is csinálnak az Eyxópa
sorsa felett határozó hatalmak semmi titkot
azon célokból, hogy Törökországot végképpen
megakarják semmisíteni, csak azzal nincsenek
tisztában, hogy tulajdonképen mit miveljenek
az esetre Törökországgal, ha a mohamedán uralmat a balkán félszigetről végképpen kiszorítják.
Állítólag Ausztria-Magyarország nem volna
részese ezen országfölosztó politikának; de az
is hírlik, hogy ha ez bekövetkezik, az esetben
az osztrák magyar fegyverek Szalonikig fognak hatolni és Konstantinápoly közös tengeri
kikötő lesz.
Szóval Törökország napjai meg vannak
számlálva. Akinek vesztét kiáltják, veszni kell
annak. Ez azonban véres háború nélkül nem
fog megtörténni. Egy nemzet, mely hajdan
Európa homlokán tombolt, gyáván nem fog
meghalni. Es Európa minden államának vérével pénzével bőven kell megadózni azért, hogy
Törökország megsemmisüljön ,s hogy mi haszna
lesz ebben Európának arra 100 bölcs sem
tudna okos választ adni
Ily kilátásokkal nézünk a jövő elé és
ezen, egy ország megsemmisítésén rágódó, világi politika zajában nemzetünk nagyságáról
legyen elég annyi, hogy valamelyik napi lap
hazafiúi boldog megelégedéssel, írja, hogy:
„a pilis csabai táborban a katonák által
rendezett ünnepélyen Langer ezredes kitűzte a
magyar zászlót."
Lám, mert került egy hencegő német katona, ki rongynak merészelte nevezni a magyar zászlót; — e hitvány becsmérlése nemzeti jelvényünknek, oda szállította alá nemzeti önérzetünket, hogy utóvégre dicséneket fogunk
zengeni, ha valamelyik pléhgalléros ur szíves
le*z megbecsülni azon országnak jelvényét,
! melynek kenyerét eszi, levegőjét szivja, melynek becsületét, hírét, nevét védeni a nemzet
és a király nevében kötelessége.
Igy vagyunk mi Magyarországon.

Európának tehát éreznie kell, hogy Törökország még nem akar, vagy ha meg kell, csak
becsülettel akar meghalni. A berlini konferencia
által Görögországnak itélt török határszéli tartományoknak átadását Törökország megtagadta,
s kijelenté, hogy Európa méltánytalanul bánik
Törökországgal, midőn határából Görögországhoz
majdnem akkora területet akar csatolni mint
Görögország.
Törökország nyilatkozata világos kijelentése annak, hogy határát fegyver és vér nélkül
nem engedi megnyirbáltatni. És ezen kijelentés
annál is inkább komoly elhatározása Törökországnak, mert ezt azon idő alatt tette közé,
kiildé el a hatalmaknak, mig ezek a flottademonstracióval ijesztgették Törökországot, ha
ez meg nem adja magát a berlini határozatoknak. Mint a lapok írják, a hatalmak egy válási
iratra készülnek, melyben meg akarják győzn,
Törökországot azon intézkedés helyességérőljogosságáról, hogy Törökország meg nyirbál tasz
sék. Törökország magatartása világos, ő kész
háborúra; de meg nem adja magát. A dologban az az eredeti, hogy mig Európa igy jegySzínházból.
zék váltás utján akarja kapacitálni Törökországot, azon rabló politikai bölcsességre, hogy jó
Szombaton aug. 1-én. A kornevilli híirangok adatlesz neki meghalni, addig Görögország a har- tak Enyvári Sarolta k. a. operette énekesnő első felmadfél milliónyi, a maroknyi görög nép hábo- léptével. Volt alkalmunk a kisasszony rutinjáról megrúra készül, csörteti a fegyverét, tömi ágyúinak i gyöződést szerezni, ugy szinte kellemes énekét is halMegáll, hallgat és saját cselédei szájából a következőket hallja:
— Tudja-e kend — kezdi az egyik — hogy urunk
fiának neve 500 frtnál többe került.
— Hm. Ennyi pénz egy szegény embert egész
életére boldoggá tehetne.
— Csak pezsgő 100 frt ára fogyott el és 10 aranyat
kapott a lelkész a keresztelésért, hát a sok drága étel
és bor?
— Csak igy tartson a sírig.
— Aligha.
— Es miért ne tartana?
— Hát csak azért, hogy még szomorú vége lehet
ennek a fénynek és gazdaságnak, mit itt lát kend.
— Már mi a menykő szomorúságot gondol kend ?
— Hát olyan szomorúságot,
börtönbe is kerülhet.

hogy

még

urunk

— Es miért kerülne?
— Hát nem tudja kend, hogy mit beszélnek róla?
— Hát mit beszélnek?
— Hogy bankócsináló.
No hiszen én már ezt hallottam: hanem a magunk fajta ember sokkal okosabban tesz, ha sem nem
lát, sem nem hall; mert nem bizonyos ám az, hogy az
igaz és könnyen szájában maradhat valakinek ize e hir
terjesztésének.
— No csak bátya — mond az egyik munkás —
nem zörög a haraszt, ha a szél nem fú. Aligha nem
lesz valami a dologban; inert urunk nagyon is rövid
idő alatt lett igen gazdag.
Emil fejéből elszállt a bor gőze, sápadtan hallgatta
a beszédet, melynek még nem volt vége.
— Nagyon is furcsa dolog amit fiamtól hallottam
az este ezen bankócsinálásról és ha ez igaz, akkor
urunk nem sokáig hordja már a korsót a kútra.
— Soha se törjük a mi a más bajának a tollát.

— No hiszen én nem töröm, csak a fiam beszélte,
hogy az este a vendéglőben beszélték, hogy az újság
irja, hogy Kántorszegen, vagy minek is hívjuk azt a
falut: uj templomot építettek és midőn a templomot
felszentelték volna, bele ütött a menykő és leégett a
torony és a templom teteje.
— Es e templom égésnek mi köze^urunk bankócsinálásához ?
— Hát az a köze, hogy ezen templom építéséhez
egy azon faluban nem régen meghalt lelkész hagyományozta az összeget és ezen lelkész végrendelete szerint — azt már kend is tudja, — hogy pár évvel ezelőtt urunktól is 50 ezer forintot hajtottak be és ez az
50 ezer frt is templom építésre voit hagvva.
— És?
— Es most, midőn a templom megégett, kisült,
hogy a lelkész bankóhamisitó volt és hamis bankó beváltogatása folytán szerzette a templomra v a l ó t
— Nos és urunknak mi köze e h e z ?
— Hát az, hogy miután urunk ezen lelkésznek
50 ezer frttal tartozott, cz az adósság nem eredhetett
máshonnan, minthogy urunknak is valami összeköttetésének kellett lenni ezen lelkészszel a bankócsinálásban.
Emil remegve dőlt egy fához, Mbai alig birták
megtartani. A cseléd folytatá:
— Fiam azt mondja, hogy a vendéglőben többen
örömmel beszélték, hogy ez az eset majd rá húzza a
vizes lepedőt Kuti Emilre.
Kuti Emil már érezte testén végig szaladgálni a
hideg borzongást, egy percig még hallgatott, majd mint
őrült rohant föl a kertből szobájába és az ott még kibontatlanul heverő lapot lázasan tépte föl és kereste
benne a liirt melyről a cseléd beszélt.
Emil homloka verítéktől gyöngyözött,
amit keresett, a hir következő volt:
(Folyt, köv.)

megtalálta

lani, hiszszük, hogy e társulatnál üresen tátongó he
iyet be is fogja tölteni.
ján, — mint halljuk, — hangverseny lesz a színkörben
Serpolette szerepét elevenséggel játszotta. Makó több műkedvelő közreműködésével. Részletes tudósítást
Gáspár apó szerepében jó alak volt, magán dalát is- a később megjelenő vMUsoru fog adni.
mételni kellett, Halmainé bájjal és kellemmel adta
— Színházi játékrend. Siposné jutalomjátéka,
Zsermén szerepét.
mely a mult hétre volt hirdetve, a „Boccaccio" előkéVasárnap „A becsület szegénye u népszínmű ada- születei miatt maradt el, s igy szombaton (aug. 14-én)
t o t t Dacára annak, hogy helylyel-helylvel jól megkur- itt először adatik bérletszünetben, „Boccaccio" fényes
títva volt, előadása mégis teljes 4 órát vett igénybe. nagy operette. Vasárnap itt először adatik: „A pletyka
Alakjai színtelenek, elmosodottak voltak, minek követ- pad" uj népszínmű uj dalokkal; hétfőn: „Hunyady
kezménye az volt, hogy a nézőkre maradandóbb hatást László" történeti fényes dráma; szerdán: Sijtosné jutalnem gyakorolt Kiválóbb alakjai Halmainé és Váradi mára „Közönyt közönynyel" Moretto classicus vígjátéka.
voltak, kiket dalaikért sokszor megtapsoltak. Aradi
— Megszökött az asszony. Egyik vidéki
Emília ögycsen játszott A darab zenei részének szer- városban egy kézműves jelenti a napokban a rendőrzőjét Langer Victor (Tisza Aladár) urat percekig tartó ségnek, hogy hitestársa vasárnap éjjel szeretőjével megtapsokban hivta ki a közönség. Megemlítjük a kis szökött Ezt még nem tartaná nagy szerencsétlenségnek,
Bodrogi Károlykát, kinek bátor játéka egészen elbájolta ha veletlenül két nagy láda holmit is el nem származa közönséget
tatott volna magával. A szegény férj most keresi féleKedden „Kisasszony feleségem" került szinre má- ségét és a holmiját is, s azon kéréssel járul a közönség
sodszor, u j szerep beosztással. Maijolainet, Enyvári S. elé: „ha valaki rá akad a feleségére, vigye vissza. . .
kisasszony játszotta, mindvégig bájjal és kellemmel. a holmikat."
Erikkel órás legényt Gálosi ma jobban mint másszor
— Csoda bogár. Egy csabai polgár a katonajátszotta. Couplettejeiket a közönség sokszor megtap- ságtól fiait szabadítani óhajtván, a következő geniális
solta. Palamed van der Bum szerepét Makó élvezetes folyamodványt intézett az ezred parancsnoksághoz: „A
komikummal alakította.
nagytekintetű cs. királyi 46-ik lovas huszár ezrednek
Petersopról — Megyeri — szintén dicsérőleg szól- Debrecenbe. Bocsánatot kérek, hogy bátorkodok a
hatunk.
nagytekintetű főparancsnokság urnák egy észrevételes
Szerdán az „Uj házi ur" cimű bohózat adatott a kérést előadni, holott a politikai hatóság által szolnoki
szakadó eső dacára. Ez estén az a boszantó eset tör- hadcsapat tényleges szabályok szerint, megvizsgálták,
tént, hogy a zuhogó eső miatt színészeink a súgót nem és annak folytatásába én dologtehetségem miatt tiamér
hallották. Sebaj, Makó ügyes exteinporizálással kivágta X. J.-ért esedezem, mint munka képtelen a csalárdi
magát.
fentartására, Annak dacára egy kiskorú nyomorék, a
Csütörtökön Halmainé jutalmára a „Betyár ken- ki születése óta mozgalmi menésnek sorjába részt nem
dője" cimű népszínmű adatott, csekély számú közönség vehet, tovébbá én mint édes szülő atyja az kocsiról
leestem, és hogy a democralikus betegségnek tagja
előtt.
Halmainé szépen és hévvel énekelt népdalokat a vagyok, ugv hogy a sérelem és fájdalom ntján szolgálatainak sem felelhetek. Így teháta fentemiitett soraimközönség zajos tapsokkal jutalmazta.
rt
Siposné Orzsi szerepében művészi alakítás vala. ból kitapasztalhatólag az betegségem nem en " di, hogy
családomat feltartóztathassam, egy tiam hadköteles és
abban bíznak a kiskorúak is, a tek. szolnoki hadi osztály a civil utján corrapondált, azért felkérném, hogy
— Megyei közgyűlés tartatott f. hó 12-én, tudomásba van-e az a nagy tiszteletű ezredes urnák adva,
Szegváron, a közgyűlés tárgyát O Felségének f. hó vagvse, méltóztassék sürgősen a kellő tudomást hozzám
18-án bekövetkező 5G-ik születés nagja alkalmával át- intézni s a fiamat képtelenül magam soraiba ln>gy léphessen, senkiinse bizok caak az egek urába, de legnyújtandó üdvözlű felirat képezte.
főképpen
a főparancsnok uraságba. Mély tisztelettel
— Hymen Lampel N. csongrádi kereskedő f.
hó 9-én tarrá esküvőjét Hoffer Berta kisasszonynyal, vagyok itt Csabán ennek a hónapnak l-ső napján. X. Y. Z."
— Hasznos tudni való. A tojás héjakat is
Hoffer Lőrinc helybeli termény kereskedő szép és műlehet
értékesíteni, a szénsavas meszet tartalmazó tojásvelt lelkű leányával. Áldás és boldogság frigyökre.
— Aradi Gerő színigazgató az országos szini héjak ugyanis, ha azokat összetörve a baromfiak, macongressusra Budapestre utazott. A szini kerületek lacok vagy borjuk tápláléka közé vegyitjük: ezen államint a fővárosi lapok irják az országos szini eongres- toknak csontképződését nagy mértékben előmozdítják,
sus határozatai folytán ellettek törülve, jövőre nézve az a tyúkoknál a tojást, malacoknál és borjuknál pedig a
ez előtt fenállott rendszer fog némi módosításokkal növést is elősegítik. Igen ajánljuk gazdasszonvainknak,
hogy ezután az elfogyasztott tojásoknak héját, a jelzett
életbe léptetni.
— A féta zeneestélyekre rosz idő jár, a célokra használják fel.
— Az ugorka áldozata. Piricsén e hó elején
folytonos esőzés miatt a ligetben csak a kövezett uton
lehet járni, máshol térdig érő a sár. Nem lenne cél- egv ember 10 ugorkát evett meg egy folytában, minők
szerűtlen, ha a rendezőség valami szórakozást találna következtében a lakmározás után félóra múlva meghalt.
— Hajdú Böszörményben az elmúlt egy pár
ki addig is a társas élet élénkítésére, mig az időjárás
hő alatt több mint kétszáz gyermek halt el himlőben
a megszokott élvezetet megengedi.
— Cukor Ádám városunk egyik leggazdagabb torokbajban.
— Az éhező ember csakugyan végig koplalta
izraelita polgára halt el a napokban. A boldogult máiévek óta elmezavarban szenvedett, s igy áldás volt rá a 40 napot. A határidő lejártával először egy kevés
tejet ivott Kétséges, hogy az experimentum nem kenézve a halál.
— B e k ü l d e t e t t * Az esős időjárás következté- rül-e életébe? Idegoi tul izgatottak, gyöngesége borzasztó,
ben számtalan helyen fellettek szakgatva a j á r d a tég- kinézése visszataszító. Nem hisszük, hogy a sportnak
lák, hogv az udvarokból a viz könyebben kifolyon, ez uj neme sok követőre fog találni.

Helyi és vegyes hirek.

a ki leakaija a vizet udvarából ereszteni csináltasson
a járdovonal alatt csatornát, mert azt nem kívánhatja
senki, hogy az esténkint járó
kelő
közönség a
nvilt csatornákban megbotolva, kezét lábát törje, Felhívjuk e körülményre rendőrségünk tigyelmét.
— V e s z e t t e b járt e héten a kurcaparti utcán,
s több kint ácsorgó ebet megmart. Figyelmeztetünk rá
mindenkit, hogy ha ebén a veszettség legkissebb jelét
venné észre, mulhathatlan kötelességének ismerje e körülményt a kapitányi hivatalnál bejelenteni.

— A szentesi iparos ifjak képző és segélyző egyletnek választmánya f. 1880. év;

— Az „Azienda Assicuratrice" Triesztben
e hó 4-én tartotta közgyűlését, mely elhatározta a részvénytőkének 30 millió frankra (12 millió arany frtra)
fölemelését 40% befizetéssel, továbbá az újonnan kibocsátandó részvények átvétele végett, egy külföldi
pénzcsoporttal kötött előzetes szerződés végleges keresztülvitelére, egy teljhatalommal ellátott bizottságot
küldött ki, melynek tagjai: Brandeis Jakab, Gossleth
Emil és Sienkiewic Dénes. A napirendben levő többi
tárgyak szabályszerű elintézése után dr. R ticich ur
igazgatóvá, s a 40 évi szolgálat után visszalépő Wortniaun György ur helyébe az „Azienda" vezértitkárává
Sienkievic Dénes ur választatott meg-

aug. 8-án tartott ülésében a gondnoki állomás betöltését
— ÉRTESÍTÉSEK.
elhatározván, ezen állomásra pályázat nyittatik. A gondDonáton 43 hold, Királynoki teendők közé tartozik: 1. az egyleti helyiséget
tisztán tartani; 2. az egylet ügyeiben a választmány ságon 2 hold föld haszonbérbe adható, értekezhetni
utasításai szerint eljárni; 3. az egyleti helyiségben lévő Sima Ferenc tanácsnokkal. — Abafi Zsigmond mérnök, bebútorzatnak, lapoknak stb. gondját viselni. Az egylet a rekháti 35 Vi hold földje haszonbérbe kiadó,ugy lovai takargondnoknak ezen teendők teljesítéséért egy szoba, kamra mánya s egyéb gazdasági eszközei eladók. — Fekete
és konyhából álló lakást az egylat, helyiségben ingyen ad. Mihály II. t. 180. szám alatti lakosnak Nagynyomáson
A kik ezen gondnoki állomást elnyerni óhajtják, saját- i 2 első osztályú földje haszonbérbe kettő pedig feleskezűleg irt kérvényüket, melyben az illető kora, fog- munkálatra kiadó. — Sarkadi Nagy Sándornak I. t.
lalkozása, családi állapota s egyéb körülményei fel- (330. számú háza a kispiac mellett eladó; értekezhetni
tüntetendők, f. hó 21-éig alólirottnál nyújtsák be. Szentes, lehet Schleier István vaskereskedővel. — Szántó Dániel I. t. 381. sz. háza eladó és egy első oszt. földje
1880. aug. 12. Balízsoviis
Norbni.
— C u r i o s n m b ó l felemlítjük, hogy egyik hely- haszonbérbe adandó; értekezhetni lehet Kormány Sánbeli asztalos még 1875-ben festett be néhány ablakot, dorral a görgős utcában. — Töröcsik János 111. t. 390.
s a festék még most sem száradt meg. Ajánljuk: kérjen sz. háza eladó. — Kátai Tóth Imre II. t. 66. sz. alatti
lakosnak kistőkén 4 hold tanya földje kedvező feltétee száradhatatlan festékre szabadalmat.
— L a n g e r V i o t o r Aradi Gerő színtársulatának lek mellett eladó. — Gyuricska Péter IV. t. 586. sz.
karnagya szegedi zenedéhez tanárul választatván meg alatti lakosnak két első oszt. földje eladó, vagy több
évekre haszonbérbe kiadó. — Pataki Sándor III. t.
ott állását e héten el is foglalta.
C s a t á r n é a tavaly itt időzött színtársulat leg- 284. sz. alatti lakosnak bűséri 30 hold földje haszonkedveltebb tagja a népszínházhoz vendégszereplésre bérbe, vagy feles munkálatra kiadó. —• Biró István
hivatott meg. Csatár jutalomjátéka e hó 2-ik felében csizmadiamesternek mucsiháti 3 hold és alsóréti kétrészlet kapált földje kedvező feltételek mellett eladó,
leend Nagyváradon.
értekezni lehet Barta Sándor bognárral. — Bazsó Sán-

mimttmmmmmmmm
és kistőkei 20 hold szántóföldje kedvező feltételek
mellett haszonbérbe kiadó. — Ozv. Kiss Pálné asszony
I. t. 168. sz. alatti lakosnőnek lapistói és eperjesi földjei egészben vagy részletenként, a felsőréten pedig
sásos szénája és tiszta gyékényje van résziből kiadó.
— Nyiri Józsefnek alsó réten lévő földje a rajta levő
épületekkel együtt több évekre haszonbérbe kiadó,
kedvező feltételek mellett örök áron is eladó; értekezni
lehet a tulajdonossal 180. sz. alatti házánál. — Cukor
Adolfnénak több rendbeli földje haszonbérbe kiadó.—Varga Imrénél I. t. 21 sz. a. egy külön lakhely S z t Mihály naptól kezdve haszonbérbe kiadó. — Ifj. Szépe
J;«nos III. t. 136 sz. a. lakosnak kistőkei 30 hold
földje haszonbérbe kiadó. — István Józsefné III. t.
450 sz. háza, dónáti 21 hold, mucsiháti 10 hold járandóság, egy első oszt. földje és felsőréti árterei eladók.
— Nagy Sándor I. t. 545 sz. lakosnak kistőkei 30
hold földje épületekkel együtt haszonbérbe, vagy feles
mánkálatra és bökényi 7 hold kaszállója harmadából
kiadó. — Táncos Sándornek téési 25 hold földje épületekkel együtt kedvező feltételek mellett eladó, vagy
3 évvé haszonbérbe kiadó. — Fehérvári János III. t.
533 sz. háza eladó. — Szőke Sándor örökösöknek
I. t. 594 sz. lakosnak kistőkei 30 hold foldjök haszonbérbe kiadó. — Szíjártó Szabó József II. t. 182 sz.
lakosnak mucsiháti 26 és fél hold földje kedvező feltételek mellett eladó. — Aradi Lajosné III. t. 41
sz. háza haszonbérbe adandó, vagy üzlethelyiségül,
vagy igen kényelmes lakásul; továbbá derekegyházi
tanyáján 64 hold elsőrendű föld vagv haszonbérbe,
vagy felébe adandó. Ezekre nézve értekezhetni fennevezett tulajdonosnőnél. — Biró István csizmadia
mesternek mucsiháton 3 hold szántó és alsóréti 2 részlet kapált földje kedvező feltételek mellett szabadkézből eladó; értekezhetni Bartha Sándor bognárral II. t.
szám alatt.

csarnok.
P e s t r ö 1.*)
Rekkenő hőség. A hévmérő árnyékban 28"-t mutat
Reamour szerint, hát még napon! Valóságos aequatori
klima. Menekül is mindenki ez átkozott gőzfürdő elől,
s a nappali órákban csak azokat láthatni az utcán, mint
árnyak elsuhanni, kiket sorsuk kényszerit ez önkény telen hévfürdő vételére. A kövér emberek legokosabban
cselekszenek. A fáma ugyanis azt beszéli róluk, hogy
mióta beállt a „kutya" idő, pincébe kvártélyozták magukat, s lábaikat jeges vizzel telt dézsába rakják, körös
körül pedig jégbe hűtött sziphon jó érmellékivel díszeleg.
Az ilyen battéria mellett szivesen experimentálnánk mi
is ebben a fránya melegben. Szinte kezdem irigyelni
őket; elképzelem, liogy ülnek ott, mint egy török basa,
a hárem-hölgyeket a sziphonos és boros üvegek képezvén körülök.
E nagy hőségben megbecsülhetlen oázok most
Budapesten a fürdőhelyek. A Margitsziget, Császárfürdő,
Lukács, Rudas- és Sáros-fürdők telve vannak az üdülést és gyógyulást keresők nagy számával. A Buda területén fakadó meleg forrásokat gyógyászati irók felső
és alsó hévvizekre osztják. A felhév vizekhez, melyek
a Józsefhegyből erednek, tartoznak: a Császár-, Lukácséi Király-fürdők. Az alhéwizek a Szt. Gellérthegyből
fakadnak és a Rácz-, Rudas- és Sáros-fürdőket látják
el gazdagon forrásaikkal.
A Sárosfűrdő valamennyi emiitett fürdők között a
legerősebb, A szent Gellérthegy tövében, az ősz Duna
jobb partján, hol a történeti nevezetességű Gellérthegy
délkeleti lábát méltósággal leeresztve a Duna hullámaiban füröszti, ott buzog föl a Sárosfürdő gazdag hőforrása. A Sárosfürdő nevét valószínűleg azon nagy
mennyiségű iszap vagy sártól nyerte, mely benne képződik s mely az egyes fürdőszobákban ujnyi vastagságban rakodik le. A Sárosfürdő alapittafcísa igen régi
időre vihető vissza. Igy Bonfinn már 1440-től emlitL
Jelenlegi alakját azonban a török világból vehette, mi
mellett bizonyít a nagy közfürdő mecset alakja, valamint a fürdő mellett fennálló séta kertben eszközölt
ásatások alkalmával talált emberi csontvázak és török
kardok, melyek török temetőre engednek következtetni.
A Sáros-fürdő nyolc külön forrással bir, melyek
közül a legnagyobb egy öblös sziklaüregből 50° R.
mellett buzog fel. Az összes források vizei egy nagy
kő reservoatorban összegyűjtetnek s gépezet segélyével
a különböző (kád, kő, porcellán, közös) medencékbe
elvezettetnek. A gyógyvíz a közfürdőkben 36 —38° R.,
a köfűrdőben 34 —36° R., mig a kád- és poreellánfUrdők, Dunaviz hozzá adásával, tetszés szerinti fokra
lehűthetŐk.
A Sárosfürdőt leginkább rheumatikus és köszvényes betegek keresik föl. Láthatni itt oly betegeket,
Kiket hordszékeken visznek a fürdőbe, mások mankók
és botok segélyével járnak s rendesen meggyógyulva
távoznak.
A fürdőépületben számos, a Dunára és regényes
budai hegyekre nyíló szoba, vendéglő jó konykával,
naponkint zene, szóval a kényelemről is gondoskodva van.
Sz. Nagy Ssíndor.
•) Mult számunkból tér szfíke miatt kimaradt
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Árverési hirdetmény,

ÍOÖOOOÖOOOOOOOOOOOOOQ

A városi árvaszék részéről közhírré tétetik,
hogy gondnokság alatt lévő özvegy Boros Sám u el né birtoka, nevezetesen 2/4-d telek tanyaföld Lapistón épületekkel; 1200 nsz. öles 46
%-d hold tőkei, 1200 nsz. öles 13 1100/1 2 0 0 hold
alsó réti és l 9 6 0 / l f i o o hold nagynyomási föld
a városház udvarán folyó évi september 6-ik,
szükség esetén september 13-ik napján mindenkor
délelőtt 9 órakor megtartandó árverésen három
évre fog haszonbérbe kiadatni.
Mire árverezni kívánók meghivatnak.
Az árverési feltételek a hivatalos helyiségben naponta megtekinthetők.
Kelt Szentes város árvaszéke 1880. aug.
hó 6-ik napján tartott üléséből.

Pályázati hirdetmény.
A szentesi takarékpénztárnál üresedésbe jött könyvvezetői, —
esetleg segéd-könyvvezetői állásra pályázat nyittatik.
Pályázni kívánóknak, a kettős könyvvezetésben való teljes jártasságukat
és hasonló intézetnél eltöltött legalább egy évi működésüket igazoló bizonyítványokkal felszerelt folyamodványa folyó évi szeptember hó 4-ik napjáig — mint
záros határidőig, az intézet igazgatóságához benyújtandó.
A könyvvezetői évi fizetés 1200 frt, az esetleg betöltendő segéd-könyvvezetőé 600 frt, és V2—V2-tóli jutalék A megválasztott biztosíték gyanánt évi
fizetésének kétszeresét letenni, és állását f. évi október hó l-ig elfoglalni tartozik.
Szentes, 1880. julius hó 19-én.

V u t s á k

János,

Balogh János,
elnök

Hirdetés.
A bökény-mindszenti tiszaszab. társulat
Minden a v a r r ó g é p e k h e z m e g k í v á n t a t ó olaj, oérna és tti n a g y v á l a s z t é k b a n .
gátvonalain összerakott tűzi galy fűzfák, szakaszokban, a f. évi augustus hó 17-én d e. 9
H i r d e t é s .
órakor megtartandó nyilvános árverésen, azonAlólirt bátorkodom a t cz. közönségnek tudomására hozni, nali készpénz fizetés mellett eladatni fognak.
hogy most a legjobb alkalma lenne, a kinek szándéka volna
Mire árverezni kívánók azon figyelmeztetéssel
hivatnak meg, hogy az árverés, a helyszínén,
a Kanász csőszháznál veszi kezdetét, és igy fog
lakásába berendezni, mivel OIIM C. O. urnák egy megbízottja itten lefelé folytattatni.
van és Rambovszki József ur szállodájában szintén berendezi
Szentes, 1880. aug. 10-én.
Továbbá bátorkodom a t cz. közönségnek a legjobb és minKamocsay János,
den faj v a r r ó g é p e i m e t , úgymint: minden hozzávalókat a legjutáigazgató.
nyosabb áron ajánlani
illő tisztelettel

a

távirdát

GROSZMANN ADOLF.
férfi szabó és varrógép-raktáros.

síremlék raktáramra

A szentesi ref. egyház felsőpárti belső fiiskolájánál egy évre újonnan felállított segédtanítói állomásra pályázat hirdettetik, mely állomáson segédtanító a 11-ik elemi fiosztályt
lesz köteles önállóan vezetni.
Jövedelme 300 oszt. ért. forint és lakbér
63 forint készpénzben.
Pályázók bizonyítványai folyó 1880. évi
augusztus hó 26-ik napjáig a ref. lelkipásztori
hivatalhoz küldendők.
Az állomás f. évi szeptember 5-ik napjáig
lesz elfoglalandó.
Kelt Szentesen, 1880. augusztus 8.

felhívni, a hol ugyanis a legkülönbözőbb darabok, v ö r ö s - m á r v á n y ,

ref. időközi lelkész.

Előnyös feltételek és haviréezlet

fizetések

mellett.

Árverési hirdetmény.
A városi árvaszék részéről közhírré tétetik,
hogy néhai Berényi Ferenc kiskorú örökösei !
tulajdonához tartozó IV. t. 54. népsorszámu
ház, 2 részlet alsóréti föld, egy fél nagynyomási és 1510 nsz. öl berki föld a városház udvarán folyó aug. hó 26-ik napján, szükség esetén
september 2-án mindenkor délelőtt 9 órakor
megtartandó árverésen el fog adatni.
Mire árverezni kívánók meghívatnak. —
Az árverési feltételek a hivatalos halyiségben
naponta megtekinthetők
Kelt Szentes város árvaszéke 1880. aug.
6-ik napján tartott üléséből.

Balogh János,
elnök.

Hirdetmény.
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HIRDETÉS.
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Lent nevezett bátorkodom a mélyen tisztelt közönségnek becses figyeimét újonnan nyitott és változatosan berendezett

porosz ós mauthauseni gránitból készítve, minden hitfelekezet számára, igen jutányos áron kaphatók.
Úgyszintén a sírkövek-felirata,
azoknak valódi aranyozása,
valamint
•/
bárminémü javítások, utánvésések és
több e szakmába vágó munkálatok,
itt helyben, vagy a vidéken, a leglelkiismeretesebben végeztetnek, igen
mérsékelt dij mellett.
A nagyérdemű közönségnek mindenkor kész szolgája
7

Csongrádmegye tekintetes alispáni hivatalának 695/1880. szám alatt kelt meghagyásához képest, Szentes város határ-területéhez tartozó külső ártereken, ugy a város mint egyes
lakosok tulajdonához tartozó fák és cserjék kiirtandók lévén, ezennel fel hivatnak az egyes
ártér birtokosok, hogy külső ártéri földjeikben
létező fákat és cserjéket f. évi szeptember hó
15-ik napjáig okvetlen kiirtsák, mert ellen
esetben terhökre és költségökre fog ezen munkálat hatóságilag foganatosíttatni.
Szentesen, 1880. évi augusztus hó 5-én.

Balogh János m. k.,

Pályázat segédtanítói állomásra.

Krausz Mark,

'

Csák

Hirdetés.
Bozó Lujza férjezett Bóna Sándorné-

n a k Mindszent község közelében 1057u/, H00
hold földje a rajta levő épületekkel együtt,
valamint egy darab szőlője Zsótér AppolJonia
mellett örök áron eladó, vagy hosszabb időre
haszonbérbe kiadandó. Értekezhetni Bóna Sándor
felsőpárti rom. kath. tanítónál.

Farkas Zsigmond
patikárosné

sireirlék raktár tulajdonos

Szentesen, főutca, öreg Sarkadi-féle
házban.

által haszonbérelt fábiáni és királysági földek alhaszonbérbe kiadandók.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ahppqppppppapppppqpi^

polgármester.

[Házeladás Szarvason.
Közvetlen a vasút és vásár közelében a
főutca keleti végén öt utcai szoba, az udvarra
egy konyha, egy szoba, egy nagy spájz, egy
kamra még egy külön épület 2 tüzrevalós szín,
kert jó ivó vizű kut, 1566 beltelek szabadkézből eladó; tudakozódhatni a tulajdonos S u l t z
A n d r á s , korcsmárosnál.
Budapesti bútorok!

Asztalos és kárpitos bútorok

több száz szoba berendezésére
a legolcsóbb ár mellett
és csakis solid és megbízható készitményű
nagy készletben

STEINBACFl SÁNDORNÁL
kárpitos és bútorkészítő

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

=

—

A írazda közönség
figyelmébe.
jó szerkezetű ekéimet.
Készítek különféle ekéket u. m.:
egész v e r t v a s e k é t , grubic, vagy
Vldacs módra alakítva. Továbbá bármely nemű öntött talpn ekéket.
Továbbá bármely rosz járású
ekét jóvá alakitok, nállam készült uj
vagy y igazított ekék járásáért kezességet vállalok, és ha rosz járásuak lennének pénzét az illetőnek visszafizetem
Megrendeléseket gyorsan és pontossan készítek.
Tisztelettel

István,

kovács-mester.
Lakásom': özv. Pólya Mihályné házába, Pál Sámuel átellenében.

különös tekintetbe vétel.
Az ú j o n n a n m é r s é k e l t á r j e g y z é k i n g y e n !

Minden kiállításon az első érdeméremmel
kitüntetve.
Ezüst érem Páris 1878.

Alólirott ajánlom a n. é. gazda
közönségnek

Tari

Kiházasitás berendezéseknél

Máté,

Brogle J. és Rl&ller
g é p - és rosta-lemez gyára

Budapesten
a margit-hid közelében,

készít

T r i e u r ö k e t (konkoly választó) 6 különféle nagyságban.
T r i e n r h e n g e r e k e t malmok számára.

Koptatkat,
Szelelő rostákat,
Szitákat és rostákat cséplőgépekszámára.

Budapesti bútorok 1

Szentesen, nyomatot1, a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880.

