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Egy évre — 

Félévre — 

Negyedévre 

— 4 forint 

— 2 forint 

— 1 forint 

SZEBKKSZTÓSCO: 
Kur.-nparti utca 31 -ik szám, hova e lap 

•zellumi réazét illető közlemények s pénz 

küldemények ia cimsendok 

H ő b e NiZTl 

a lap bita<5 (4-ik) oldala 40 helyre ven 

beosztva, egy hely ára bélyegdij nélkdl 

» 0 kr — Bélyegdij minden beiktat iaoá l 

kü lön 30 kr. 

N y i l t t é b b b v 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmeutotlen levelek csak ismert kezeH 

tŐl fogadtatnak el. 

VE3YSS TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. 

M e g j e l e n m i n d e n s z o m b a t o n . Felelés szerkesstő és kiadó tulajdonos : 

S I M A I ^ E I t E * T C . 
E g y e s s z á m á r a © I z x a ő c z é a . , 

A szentesi ünnepélyek. 
A szentesi casinó választmányában leg-

közelebb fölvettetetett, ahogy Horváth Mi-

hály és Tóth József születési házába már 

évekkel ezelőtt behelyezett emléktáblákat 

le kellene leplezni. 

Bizony le kellene! 

Szinte restellünk erről a dologról irni. 

— Horváth Mihály 1379-ben, tehát hat év-

vel ezelőtt halt meg. Szentes város közgyű-

lése, városunk ezen nagy fia iránti kegyelet-

ből, az elvesztés feletti fájdalom hatása alatt, 

azonnal elhatározta, hogy születési házát em-

léktáblával látja el, arcképét pedig Szen-

tes város tanácsterme számára lefesteti. — 

Ez a határozat hat év óta vár foganatosításra. 

Az az indok, mely ezen köteles és ke-

gyeletes tény végrehajtását eddig gátolta, 

hogy ugyan is, a megyeház építése folytán, 

városunk főtere egy romhalmaz volt, s nem 

rendelkeztünk helylyel, hol ez az ünnepély 

a nagy nevű törtenész emlékéhez méltólag 

lett volna végrehajtható, részben megszűnt; 

mert, habár nincs is városházánk; de itt van 

a megyeháza, hol az ünnepélyre megjelent 

idegeneket fogadni és az ünnepély megnyi-

tását eszközölni lehetne. Az akadály tehát 

ma már nem forog fenn; mert ha azt várjuk, 

mig városházánk fölépül, akkor ebben az évti-

zedben ez az ünnepély semmi esetre sem 

lesz végrehajtva ; de talán még a jövő év-

tizedben sem; mert amint a viszonyok ala-

kulnak és a város péznügyi helyzete áll: jól 

megfontolva helyzetünket, a városháza épi-

téssel még várni kell. Várni és talán hosz-

szu időre. — A városnak tehát, ha csak 

valóságos gunynyá nem akarjuk tenni Hor-

váth Mihály iránt külsőségben kifejezni szán-

dékolt kegyeletünket, tovább ezen ünne-

pély megtartásával várni nem lehet. 

A kaszinónak éppen azt mondhatjuk 

a Tóth József-féle emléktábla leleplezésére 

nézve. 

Három éve elmúlt, hogy a kaszinó el-

határozta, hogy a nagy színművész szüle-

tési házát emléktáblával látja el ; az emlék-

tábla már két és fél év óta be van illesztve 

azon ház falába, hol városunk e második 

nagy fia született. 

Hogy a kaszinó e kegyeletes ünnepé-

lyét sikerültebbé tegye, elhatározta, hogy az 

ünnepélyt együtt fogja a város által Hor- I 

váth Mihály emlékének rendezendő ünne-

pélylyel megtartani. — Ez a határozat he-

lyes is, hanem most már az a kötelessége a 

kaszinónak, hogy igyekezzék oda hatni, hogy i 

ez a kettős ünnepély megtartassék minél 

elébb. 

A mult év őszén az volt kölcsönösen 

mondva, hogy jobb lesz, ha az ünnepélyek 

ez év május havában tartatnak meg. — Hát 

igaz, ha már a mult évről az őszig kiszo-

rultunk, mikor a sáros időben hozzánk csak-

nem lehetetlen a közlekedés, minden bizony-

nyal jobb és helyesebb volt elhalasztani ez 

év május havára. De ez a május hava már 

két hónap múlva itt lesz. S ha azt akarjuk, ! 

hogy ezek az ünnepélyek ez év május ha-

vában megtarthatók legyenek, hát már itt 

az ideje, hogy tegyünk valamit. Hiszen ezen 

ünnepélyre meg kell hívnunk a magyar tu-

dományos akadémiát, Kisfaludi és Petőfi tár-

sulatot, a történelmi társulatot, a nemzeti 

színház igazgatóságát és szin akadémiát. Ezen 

irodalmi és művészeti társulatokon kivül, a 

szomszéd városok és községek elöljárósá-

gait Szóval, ez egy országos nagy ünnepély 

lesz, mire elő kell készülni. Mozogjunk hát. 

Tegyünk valamit és ne csináljunk a kegye-

letből gúnyt! 

A Szentes-Vidéki takarék-
pénztár 1884-ben. 

Ez az intézet, mely a szó legszorosabb 
értelmében a kor színvonalán álló vezetés-
ben részesül, évről évre emelkedést mutat 
forgalmában és a jutalékban, miben részvé-
nyeseit részelteti. Az intézetnek 1883-ban 
695,812 ítra ment forgalma; ez évben már 
788234 ft. volt ; tehát emelkedett a forgalma 
92,422 fttal. Részvényei után a mult év-
ben is 9 frt. osztalékot adott: de akkor a 
jövő évi esetleges veszteség fedezésére csak 
500 ftot, mig most 1200 ftot tartott fenn, s 
igy ha ezt is megosztotta volna, részvénye-
seit 50 ftos részvény után 10 ftnál többel 
részeltethetné. Az igazgatóság jelentése a 
következő: 

Intézetlluk X. évi zárszámadását mutatjuk bc. 

Ámbár egy pénzintézet életképességének meg-

hirálásánál nem lehet egyedül mérvadó az üzlet for-

galom egyes években emelkedése vagy alászállása, 

mert azt a legszilárdabb alap, a lcgtapintatosabb 

vezetés mellett is sokszor oly körülmények befolyá-

solják, melyek a helyi cs országos pénzügyi viszo-

nyokban rejlenek; mindazáltal, kerülve az elbizako-

dottságnak inégesak látszatát is, teljes önérzettel 

elmondhatjuk, hogy intézetünk életében eddig nem 

volt még egyetlen év is, mely végeredményében 

visszaesést és ne folyton emelkedést mutatott volna. 

Ezt igazolják évről évre bemutatott zárszámadásaink; 

ezt igazolja jelen évi zármérlegünk is, mely az in-

tézetünk iránt nyilvánuló bizalom emelkedésével 

17,601 fét 83 kr. nyereményt tüntet ki, tehát az 

előző évinél ismét 3,730 ft 30 krral többet, annak 

daczára, hogy az intézet közterhei s üzleti költsé-

gei a lefolyt évben is tetemesen emelkedtek; annak 

dacsára, hogy ez évben már a nyugdíjalaphoz is 

3»0-al járulunk. 

Intézetknk eme kedvező viszonyok közt hala-

dását tulajdonithatjuk annak, hogy hitele ugy ki — 

mint befelé folyton erősbödött, szilárdult, s az igaz-

gatóság soha sem tévesztette szem elöl a részvénye-

sek üzleti érdekeinek — a nagy közönség érdekei-

vel összcegyeztétését, az intézet erkölcsi, anyagi hi-

telének, a közönség bizalmának megőrzését. 

Hogy a mult évi nyereményből fenntartott 500 

frttal összesen 1S101 ft 83 kr. nyeremény most sem 

tette az igazgatóságot elbizakodottá, igazolva van a 

benyújtott nyeremény felosztási tervezettel, mely sze-

rint a jövő év netaláni veszteségeire 1200 frtot, — 

nyeremény tartalékul pedig 1,4">0 frtot javasol f >r-

dittatni; mindezek mellett 173 frt jótékonyczélu ki-

abások után, ép ugy, mint az előző évben, minden 

egyes részvény után 18 százaléknak megfelelő oszta-

lékot juttat. 

Midőn egyebekben az igazgatóság a részénye-

sek érdekében teljes odaadással működésének ered-

ményéül a tul lapon bemutatott zárszámadásra utal, 

annak igazolásául, melyszerint intézetünk, mint ed-

dig, ugy most sem zárkózott cl a hatalmában áll '» 

erkölcsi feladatok teljesítése előtt, kötelességének 

tartja felemliteni, miszerint az egész év folyamán a 

törvényes kölcsön kamatlábat — habár az intézet 

visszleszámitolási üzleténél a kamatláb hullámzás-

nak volt is alávetve, minden külön díj számítások 

kizárásával — soha nem változtatta; — továbbá 

kötelességének tarja felemliteni, miszerint városunk 

közegészség ügye előmozdítására nemcsak kezde-

ményezte, mint szerződött fél, a már foganatba is 

vett ártézi kut létrehozását, hanem szerződéses jo-

gának Szentes város közönségére átruházása után 

segédkezet nyújtott annak létrehozásához azzal, hogy 

a szükséges 30—35 ezer ft költséget, minden haszon 

nyereség nélkül, előlegezni Szentes városának meg-

ajánlotta. 

Ezen általánosságban tett jelentésünk után van 

szerencsénk a 18101 frt 83 kr. nyeremény felosztá-

sára nézve következő javaslatot tenni: 

6"« az alaptőke után . . . 3000 ft — 

16°» tartalék alaphoz . . . 2190 . 27 kr. 

10"« igazgató haszonrésze . 14*50 . 18 kr. 

10". igazgatóság és tisztvise-
lőknek 1 4 M . 1 « . 

5\ felügyelő bizottságnak . 730 . 9 . 

3°o nyugdy alapra . . . 438 . 11 „ 

Netaláni veszteségekre . . 1200 . — . 

Nyeremény átvitel a jövő évre 1450 . — . 

Jótékony czélokra . . . . 173 . — . 

Felülosztalék . . . . . . fiOOO . — , 

Összesen 18101 tt 83 kr. 

így minden 50 frt névértéket képviselő rész-

vény nt8n 9 frt osztalék esik. 

A 173 frt jótékony czélokra javasolt összeg 

felosztását következőleg véleményezzük : 

Városi szegények háza és szegény tanulók 

ruházatára intézetünk által tett alapít-

ványhoz 50 ft 

Helybeli szegény tanulók részére 15 „ 

Helyb. két jótékony nőegylet részére 10 . 

„ „ felekezeti kórház „ 12 „ 

Szabadság szoborra 10 . 

Szent István szoborra . . . . 5 „ 

Eötvös alapra 10 „ 

Protestáns árvaegyletnek . . . 10 „ 

Izraelita árvaháznak . . . . 5 . 

Széchényi társulatnak . . . . 5 „ 

Aiadi vértanuk szobrára . . . 10 , 

Budai honvéd szoborra . . . 5 „ 

Spanyol-»rszági földrengés által 

szenvedettek részére 10 „ 
Helybeli iskolai könyvbeszerzési 

alapra 6 „ 

„ árvaház részére . . . 10 , 

Összesen - m i t 

A szentesi takarékpénztár üzletforgalinának'jki-

mntatása is kezünkben van már, erről jövőre fogunk 

részletes ismertetést hozni. 

Az idők jele. 
I A gabna árak olcsóságának következ-

ménye országszerte kezd aggasztó képpen 
föllépni. 

Magyarország népének 7',,, része föld-
míves, s ha a nép zömének ezen óriási ré-
sze szegény, takarékosságra van utalva, ezt 
azonnal megérzi az iparos és kereskedő, kik 
Magyarországoncsak addig és akkor élhetnek, 
boldogulhatnak, ha a magyar foldmives költ-
het, csináltathat és vásárolhat. — A rendkívül 
olcsó gabna árak miatt azonban az ország 
népének zöme ma elég boldognak érzi ma-
gát, ha adaját és adósága kamait fizetheti, 
s lemond minden élvezetről, jobb időkre 
hagy minden halasztható költekezést, s ezt 
az üzlet világ, melynek életét a nép fogyasz-
tása, szükségletének kielégítése által forga-
lombahozott pénz tartja fenn, erősen érzi, ugy, 
hogy a lapok állandóan tele vannak a fize 
tésképtelenségek és bukások esetével. 

Az a rém, mely mindig egy nagyobb 
rázkódást előidéző közgazdasági válságnak 
aggasztó előhírnöke, már nálunk, e Khana-
ánnak nevezett alföldön ís beköszöntött. — 
Itt nálunk Szentesen, hol a mulban 10 esz-
tendő alatt fordult elő egy bukás és 20 év 
alatt egy csőd; ma már egymást éri a bu-
kás. — Alig négy hónap alatt, négy bukás 
fordult elő, s ha a pénzviszonyokat alapo-
sabban ismerők sejtelme valósul, a közel jö-
vőben nálunk még több bukási eset várható. 

Ha az eddig nálunk előfordult bukási 
esetek egyátalában a szédelgés jellegével 
bírnának, akkor ezen bukásokat éppen nem 
lehetne az átalános anyagi helyzet aggasztó 
előjeleiül tekinteni; de e bukások közül ta-
lán csak egy van, mely a tisztességes hi-
tel korlátain — való tul hágás, szédelgő spe-
kuláció következménye ; s a többi nem, sőt 
a bukók között rendkívül szorgalmas, fá-
radhatlan embereket látunk, kik üzletük 
fenntarthatása érdekében megfeszített szor-
galmat érvényesítettek. Jó visszonyok mel-
lett, ily embereknek elbukni nem volna 
szabad, nem különösen nálunk, két nagy 
pénzintézet mellett, — hol hitelképes em-
ber bármely pillanatban pénzhez juthat, — 
tehát a pillanatnyi pénzzavarok mindig le-
győzhetők. 

Rendes és egészséges körülmények között 
legalább, oly üzletnek melyet még, értékének 
két harmadát képező adósság terhel, becsüle-
tes, szorgalmas után látás mellett bukni nem 
volnaszabad; mert egy jó üzlet mindig meg bir 
az üzlet értékét képviselő teherrel, sőt le is küz-
di, el ís enyészteti azt, amennyiben az egyéni 
szorgalom és számítás sehol nem érvényesül 
oly tőkével, mint az üzletvilágban. 

Rendes viszonyok között ennek igy kel-
lene lenni, s nézzük meg ma a magyaror-
szági bukásokat sorba, ennek kilenc tizedét 
oly esetek adják, hol az üzlet tőkéjét éppen 
nem haladja meg az adóság, sőt több eset-
ben annak messze hátamegett van. 

Régi, hírneves üzletek buknak igy sorra 
Magyarországon, s miért nem buktak eddig, 
s miért jönnek a bukások most egymást fel-

váltva? — Mert az alacsony gabnaárak miatt 
pénztelenné vált legnagyobb fogyasztó osz-
tálynál, a foldmives népnél, a mult nyáron 
aránytalanul leszállt gabona árak mellett 
állt be legkivált az idő, mikor meg kel! 
magától vonni, a jobb időkben kényelmére 
szolgált élvezeteket; nincs miből csináltatni, 
nincs miből vásárolni és azt első sorban az 
üzlet világ érzi meg, mert ez által onnan 
vonatik el az életet fentartó elem, a pénz. 

Innen vannak a manapsága napirenden 
levő bukások a kereskedői körökben; de 
ezek a bukások a nép átalánosan rosz anyagi 
helyzetének a kiáltó jelei és a kereskedő s 
iparos után következik a földmíves. 

Nem ok nélkül való tehát az a beszéd, 
melyet ugy a sajtóban, mint a parlament-
ben napról napra hangoztatnak, hogy egy 
nagy gazdasági válságnak nézünk eléje. Az 
üzletvilágban sűrűn előforduló bukások ezen 
időnek aggasztó előjelei. 

Ezen idő veszélye ellen nálunk, hol még-
nagy és tiszta vagyon is van a nép kezében, 
teljes biztosíték a munka és takarékosság. 

Az alföldön — különösen a foldmi-
ves nép, bizton nézhet minden időben a 
jövő elé, ha munkája mellett szigorú taka-
rékosság fogja képezni az élet rendjét. 

Ma nem az ! 

Levelezés.* 
Mindszent, 1885. febr. 10 én. 

Tekintetes szerkesztő tir ! 

Becses lapjának legutóbbi számában „Mind-

szenti" aláírással megjelent levélben foglaltakkal 

szemben, kérjük a mindszenti elöljáróság választá 

sára vonatkozólag a való tényállásnak megfelelően 

a következőket közzétenni. 

A Mindszenten megejtett választás teljesen az 

egy szakasz lovas zsandár födözete alatt működő, 

magát iutelligentiá nak nevező egy két ember győ-

zelmével végződött, de nem nyílt harcban, hanem 

törvényellenes, erőszakos működéssel. 

Miudszeut községe a választás eredményével 

nincs és ueua lehet megelégedve, mert több, mint 

300 polgár uiindeu állásra egészen más egyéneket 

kért jelöltetni, mint kik meg lettek választva, de 

hát Mtud szent község bölcs tanácsa, illetve képviseld 

testülete, megállapította azt, mi a törvényben nincs, 

hogy t. i. az egyes állásokra szeriutük jelentkezni 

kellett volna és pedig ugy, mint azt * szolgabíróság 

hirdetmény utján meghatározni szíves volt. 

Hogy a választások csaknem egyhangulag tér 

téntek, azon nincs mit csodálkozni, mert nem volt 

kire szavazui, miután 8 elöljárói állásra összesen ÍO 

egyén jelöltetett, holott még kettő, a szolgabíró szé-

riát, szabályszerűen jelentkezett, 5 pedig a polgár-

ság által ajánlva és I I köpviselő által jelölve lett, 

de mindezek mellőztettek. 

De még igy sincs mit dicsekedni az egy-

hangú választással, mert a bírónak jelölt második 

egyén, nyilván a szolgabíró ur parancsára szavazás 

közben visszalépett, s noha a törvény azt mondja, 

hogy jelöltre szavazni lehet — a további szavazás 

beszüntettetett, a nélkül, hogy a visszalépő helyett 

uj jelölés eszközöltetett volna.(Ha nem volt ajánlva 

senki! Szerk.) 

Igy volt az esküdt bíró választásával, hol a 

szavazás alatt Zsótér Mihály a jelöltségtől vissza 

lépett. Zsótér Mihályt pedig pénztárnoknak esak 

ugy lehetett megválasztani, hogy Balázs Lajos volt 

vele jelölve, ki csupa a választóknak a jelölés el-

leni bosszankodásából kifolyólag 115 szavazatot nyert 

Zsótér Mihály 1 5 szavazata ellen. (Ezt nem értjfik. 

Szerk.) Egyetlen Bozó Kálmán volt az, kit a nép 

egész lelkesedése emelt a közgyámi állásra. 

Ami as esküdteket illeti itt már nem lehet 

választásról szó sem, mikor a jelölés ilyen : 

I . Esküdt Széesényi Márton, Bánfí István. 

I I . Esküdt Bánfí István, Bacsa Balázs. 

I I I . Esküdt Bacsa Balázs, Klimó Antal. 

I l i i . Esküdt Klimó Ant*l, Zámbó Károly. 

Ebbői meglehet ítélni, milyen volt a mindszenti 

választás, s hogy a nagy számmal megjelent vá-

lasztók mégis nyugodtan viselték magukat, az nem 

a magukat „értelmiség«»unek nevezni szerető egyének 

dicsősége, hanem azon nép józansága és önmegta-

gadás! képességének érdeme, melynek akarata ém 

joga semmibe véve és nyiltan mondva, kijátszva lett. 

• ) Helyt a d u i k « közleménynek, b i r n i egészen Mis-

képpen ragyánk tájékozva és másképpen ismerjfik a mindszen f i 

választással szemben a közvéleményt, mely bizony, ha m i n & i » 

párt ssinesettől eltekintünk nagyon is meg lehet nyugodva 



JKV. ÉVFOLYAM. 

Egyébiránt ngy a jelölés, mint a választás el 

le« fölebbeaések Tannak beadva a reményű Mind-

szent község polgársága, hogy jogainak sárba tip-

rását Csongrádinegye törvényhatósága nem fogja 

-Oasaetett készei nézni, hanem ezen ngy, mint még 

SZENTESI Xj 6. SZAM-

tént, még ma sem lehet tudni, amennyiben 
Volseley parancsnok csupán annyit jelentett 
az angol kormánynak, hogy Khartum e hó 
5-én a máhdi serege által elfoglaltatott. 
Hogy miként sikertilt ez a fölkelő vezérnek 

egyébb közérdekű fólebbeaett ügyek is, törvényes j s mily nagy az angolok vesztesége, arról 

alapon nyernek elintézést. 
Mindszent, 1885. február hó 10 én. 

Tisztelettel 

TOBB MINDSZENTI. 

Világfolyása. 
A szudáni harctérről napról napra vál-

ságosabb események hire érkezik. A jan. 

17-iki abukleai ütközetet, melyben az an-

golok vesztesége meghaladta a négyszázat, 

jan . 19-én Metammehnél ujabb véres csata 

követte, hol ismét többet vesztettek néhány 

száz embernél. Ezen ütközetben sebesült 

meg súlyosan Stewart parancsnok is, ki 

kénytelen volt a vezérletet nyomban más 

tábornoknak adni át. Azóta semmi hir nincs 

róla. — Sokkal fontosabb és nagyobb je-

le ntőségű azonban a Khartum elfoglalásáról 

érkezett hir, melyet e hó 5-én jelentett 

Volseley tábornok az angol kormánynak. 

A győzelmes fölkelő vezér csapatai előtt 

— mint a jelentések szólnak — árulás kö 

-vetkeztében nyiltak meg Khartum kapui, 

mely Angl ia védbástyája volt a felső Nilus 

felől Egyiptom számára. — Hogy mit je-

lent Khartum elfoglalása s mit vesztettek 

általa az angolok, a futó tűzként elterjedt 

tiir után rövid pár nap alatt bebizonyult A 

mohamedán világban nagy, izgató esemény 

ez, mely az álpróféta tekintélyét magasra 

emeli. Mindenüvé el fog jutni a hir, hogy 

a máhdi legyőzte a keresztényeket Beszélni 

fognak róla az egész mohamedán világban. 

Khartum eleste nemcsak az angol kor-

mányt rázta fel rideg tétlenségéből, de en-

gesztelőleg hatott az még az európai dip-

lomáciára is, mely most már nemcsak jó-

akarattal és rokonszenvvel kiséri a máhdi 

ellen készülő angol hadjáratot, hanem más-

Icép ítéli meg Olaszország akcióját is a Vö-

rös tenger partjain, mint még Khartum eleste 

előtt is. A váratlan fordulat miatt egész 

Angl ia lázas izgatottságba jött, melynek ha-

tása alatt határozta el magát a kormány, 

hogy a máhdi lázadását most már minden-

áron le kell győzni. Egy év előtt, amikor 

m é g nem voltak ugy élére állitva az ügyek, 

sokkal könnyebben mehetett volna ez is, 

de az angol kormány csak abban bízott 

hogy Gordonnak sikerül majd a lázadást — 

minden vérontás nélkül — pénzzel elnyom-

hatni, ami azonban nem sikerült A város 

elfoglalásánál Gordon pasával hogy mi tör-

imm £ 

Adam asszony nótája. 
Mult év december havának utolsó napjaiban 

.k is takarék" Sándorja jön hozzám, hogy .tisztel az 

igazgató ur, látogatnám meg délután 5 órakor." 

No már megint valami kellemes meglepetés-

ben akar részesíteni az .öreg." Csak talán nem 

«kar megházasodni ? Dehogy akar . . . . hiszen bár 

akarna . . . . 

Vagy megint valami második artézi kot fúrja 

a lejét ? Nem, ez még korán volna. . . . 

Bizonyosan uj szállítmánya érkezett abból a 

•isontai vörösből. No ez 111 ár bizonyos. Csakhogy 

eltaláltam. Ki nem állhatom a bizonytalanságot. 

Jó fin is ez a Józsi, mindig azon töri a lejét, 

hogy mivel szerezhetne igazi örömet a jó emberei-

nek ! Mondják, én bizony nem is igen tudom, hogy 

•annak, kik meg azon törik a íejöket, hogy mivel 

is keseríthetnék el a jó barátjaik életét. 

.No Sándor, tisztelem az igazgató urat, nála 

leszek 5 órakor bizonyosan." 

Mikor oda értem, már akkor nála volt egy ti-

aennégy tagból álló társaság s a poharakban az a 

régi ismerős 75-iki visontai. 

Az öreg mindjobban mosolygot, § én mind in-

kább elkomolyodtam. Vége, csak nem házasodik ez 

mkr meg. Pedig mi esak az eszéért és a jó barát-

ságáért nevezük m é g öregnek ! . . . 

.Most már valld be öreg, miért hittál benUn-

ket össze?" 

.Majd Joó Károly mutat nektek valami szé-
pet," — mondá. 

Joó Károly aztán elővett egy igen csinos, test-

•ajn-börbe kötött albumot, — látszott a munkán, 

kugy Poznernál készült, — azt széttárta s abba volt 

egy dalnak a kótája, előtte remek kézirajz címlap, 

a z öreg Tiszának a szentesi alsó kompjárónál el-

kanyarodó tündéri képe odavarázsolva és ennek 

ffclibe irva művészi beosztással: .T i s z a p a r t i 

é a I ADAM Lambert Juliette asszonynak szentesi 

látogatása emlékére szerzette JOÓ K i i o L Y . " 

Hiszen láttam én már ennél nagyszerűbb toll-

í-ajzot is, de üyen szépet, kedveset s mint később 

meggyőződtem, a szöveg hangulatával összevágób-

kat, még nem láttam. 

Raksányi Gyula mérnök rajzolta. És ez az 

ember nap-nap ntán térképeket rajzol és cirkalmaz 

az ártérfejlesztő nagy vállalatnál! De én megvá-

g o k győződve, hogy rajzokat is . . . k ö l t ! . . , 

nincs bővebb tudósítás. — Volseleley most 

a kormánytól teljhatalommal ruháztatott fel 

a hadjárat mikénti folytatására és a fölke-

lők mindenáron! legyőzésére, melynek ke-

resztülvíhetésére az angol kormány ujabb 

20,000 főnyi csapatot bocsát rendelkezésére. 

Olaszország szintén belekeveredett a 

hadjáratba, s már is több fölszerelt hadi-

hajóval indult Anglia segélyére. 

A francia-khinai háború szintén változó 

szerencsével folytattatik. A harctérről érkező 

hirek szerint majd a franciák, majd a khi-

naíak vannak előnyben. A legújabban ér-

kezett jelentések a francia fegyverek győ-

zelméről hoz hirt, melyeket Formosa szi 

getén és Tonkingban vívtak a khinaiakkal. 

Véres harcok különösen az utóbbi helyen 

ismétlődtek, mig Formosa szigetén Ke-Lung 

elfoglalása nem egészen bevégzett tény. Itt 

a kőszénbányák elfoglalásáért jan. 25 én 

vivott harcban a franciák több erődöt fog-

laltak el. A khinaiak bátor ellenállást tanú-

sítottak s hogy jól tudják kezelni a fegyvert, 

bizonyítja az is, hogy a franciák sebesültek 

és halottakban többet vesztettek 70 ember-

nél. A khinniak vesztesége 200-nál többre 

rug. Formosa szigetén január 25-től február 

i-ig a khinaiak vesztesége 700 halott és se 

besült. 

A tonkingi harctéren e hó 4-én kez-

dődtek meg újból a csatározások a khinaiak 

lang-szoni elsáncolt tábora körül. Az ütközet 

éjjel történvén sikerült a franciáknak a ma 

gaslatokat megszállani. Február 6-án a har 

cok újból ismétlődtek, mely alkalommal a 

franciáknak 80 halott s ugyanannyi sebesült 

árán sikerült csak akhinaiakat elsáncolt tábo-

rukból kiszorítani. A khinaiak vesztesége 20 

halott és 162 sebesült A franciák zsákmá-

nyául esett számos khinai sátor, — élelmi 

és lőszer. 

A londoni dynamit merénylet tettesei, 

kik az angol képviselőházat akarták fölrob-

bantani, már kézre kerültek. — Az állam-

ügyészség ugyanis két, Cunningham és Bur-

ton nevű egyén ellen gyújtogatás és rob-

bantó anyagoknak gonosz célokra való 

használása miatt emelt vádat. Burton mű-

asztalosnál, ki Cunninghammel együtt kö-

vette el a borzasztó tettett, már meg is ta-

lálták a képviselőház teljes alaprajzát — A 

merénylet óta a kormány sokkal ovatosabb 

akar lenni s ezentúl csak korlátolt számban 

s bizonyos elővigyázati rendszabályok meg 

Aztán az öreg Mihalovics elszavalta a népdal 

szöveget. 

Tiszapartján, egy szomorú fűzfának 
Árnyékában, egv szép szőke kis lyánynak 
Azt igértc szeretí'jc: a mig él, 
Ö kívüle szivet mással nem cserél. 

Lehullott a fűzfának a levele , . . . 
Tisza árja messze úszik már vele . . . . 
Belefonta habja hullámfodrába, 
Busán tekint a szőke lyány utána. 

Tavaszszal a fűzfa ismét kihajtott, 
Lombos ága sírhalomra ráhajlott . . . . 
Azt mondják, hogy csalogány zeng felette, 
Pedig az a megcsalt kis lyány szerelme. . .* 

De hát a nótáját? Persze nincs asszony a 
háznál és zongora sincsen. Látod Józsi, látod! . . 

No, majd elcnekli Joó Károly; hadd vezesse 

be anyja az ő leányát. De bizony a mi jó Káro-

lyunk aggodalmasan tekint körül a szobában. Szük-

helyecskc ez az ö hatalmas hangjához. Az ő hangja 

a református templom óriási boltivei alatt leli föl 

otthonát Ott cseng, echózik és ihletet költ s meg-

tanít imátkozni ahhoz, kí alatt laknak .a csillagos 

égnek seregei ott fent !• . . . 

Eldalolja ezt Balog Misi. Istenem, istenem! csak 

ezt a Miskát is kilehetne küldeni Párisba Adam 

asszonyhoz. Bizony e nélkül még megse találja, 

által sem érzi, hogy mennyi elbűvölő szépség, mennyi 

elragadó bűbáj vau e kis dal zenéjének minden 

hangjában ! . . . 

December végén küldte el Joó Károly mind e 

szépséget — Balog Misi nélkül — Adam asszony-

nak Párisba, a következő levcl kíséretében : 

. Mélyen tisztelt Asszonyom ! 

Hazánkról irt mnnkájában, ön asszonyom, 

az ország szivének nevezte Szentest. Helyet adott ne-

künk, a pheakok szigetlakóinak, a népek iránt fo-

gékony szivében. 

És ez jól esik mi nékünk! 

On átérezte, hogy mindenünket kitártuk, és 

odattuk önnek, jövetelekor tiszteletünket s kora tá-

vozásakor utrakelt önnel a mi szeretetünk. 

És mégis mennyi feledhetlcn emlékkel marad-

tunk gazdagabbak! 

Az a tisztelet, ez az emlék, a népek és orszá-

gok fölött árnyaló eme szeretet bátorít föl és ad 

nekem jogot arra, h ogy egy dalomat önnek küld-

jem asszonyom! újévi üdvözletül. Bár zálog lehetne 

e dal és az elmúlt év emléke bár válnék vetemé-

nye» kergévé a jövő év eseményének. 

Vajha önt njra láthatnánk Szentesen!! 

Pedig nekünk van egy ős babonánk, melynek 

ez a dal ja: 

.K i a Tisza vizét itta, 

Fáj a szive annak vissza . . 

tartása mellett bocsátanak közönséget a 

képviselőház üléseire. 

A német császár ellen mult évben 

Niedervaldon tervezett dynamit-merénylet 

tetteseit a lipcsei törvényszék Ítélete folytán 

e hó 7-én fejezték le Halléban. Egy közü-

lök kegyelmet, de életfogytig tartó börtönt 

kapott kettőt pedig kivégeztek. Először 

Reinsdorf lépett a vérpadra s kalapját len-

getve e szavakkal: »Éljen az anarchia!« 

utólsó szavai elvégzése után a pribékek 

megkötözték kezét s a következő percben 

már lehullot a feje. Ugyanez a sors érte 

Küchler anarchistát is, ki roskadozó térdek-

kel lépett a vérpadra. 

A magyar országgyűlésen a költség-

vetési zajos vita véget ért s a ház 89 sza-

vazattal azt elfogadva, a kormánynak bizal-

mat szavazott. — Jelentékenyebb tárgyai 

valtak még a mult héten: az 1885 évi ujon 

cozási törvény megszavazása, a gyámsági 

és gondnoksági ügyek rendezéséről szóló 

törvényjavaslat, melyet némely intézkedé 

sekkel kibővített, a járásbíróságok szaporí-

tásáról szóló törvényjavaslatot elfogadta, 

Szolnoknak pedig, miután a jászberényi és 

karcagi törvényszékeket megszüntette, tör-

vényszéket adott. Ez utóbbi javaslat nagyobb 
vitán ment ugyan keresztül, azonban még 

is elfogadtatott. Mielőtt e törvény szente-

síttetnék, a főrendiek házában is szőnyegre 

kerül; hogy mi lesz a sorsa majd e házban a 

javaslatnak, bajos volna megmondani, a 

menynyiben a főrendiház e javaslattal a 

kormánnyal szemben ellenzéki állást akar 

elfoglalni. 

A főrendiháznak felsőházzá leendő re-

formálása ügyében a képviselőházban f. hó 

10-én indultak meg a tanácskozások. E tör-

vényjavaslat tárgyalása iránti érdeklődések 

már messze előrevetették árnyékukat, nem 

csoda hát, ha a képviselők szokatlan szám-

ban jelentek meg a t. házban. A közönség 

körében szintén nagy volt az érdeklődés, a 

karzatok szorongásig megteltek. 

A tárgyalás első napján a javaslat mel-

lett Láng Lajos, mint előadó, három negyed 

óráig tartó beszédet mondott. Utánna Tisza 

Lajos gróf, mint a törvényjavaslat tárgya 

lására kiküldött bíz. elnöke emelt szót. A har-

madik szónok a mérsékelt ellenzéki Szilágyi 

Dezső volt ki teljes hétnegyed óráig beszélt 

a javaslat el nem fogadása. — A főrendiház 

átalakítása iránti javaslatok tárgyalása bi 

zonyára egyik legérdekesebb munkálkodása 

lesz a képviselőháznak s nagy szabású és 

szép beszédek hallásában lesz módja a t 

ház minden tagjának. A törvényjavaslat 

mellett eddig 14, ellene 34, tehát összesen 

48 szónok van följegyezve. — Mondja aztán 

On asszonyom, elvitte szeretetünket, gondoljon 

vele vissza ránk! 

Legyenek boldogok évei és minden napja 

éveinek! 

Maradtam 

Szentesen, 1884. decz. 2fi-án. Mélyen tisztelt 

asszonyom önnek hódoló szolgája, 

JOÓ KÁROLY. ' 

A napokban kapta aztán a mi Károlyunk a 

következő sorokat franczia nyelven: 

Páris, 1885. február 2-án. 

.Uram! 

Bár milyen legyen a rokonszenv, a mit egy 

ország iránt érezhetek; bár milyen fogadtatásban 

részesültem vagy részesüljek még: soha azon édes 

és tiszta meghatottságot, a mit Szentesen éreztem, 

nem fogom felejteni. 

Gyakran, igen gyakran, életem fáradalmai kö-

zepett, viszontlátom az ön országát cs óhajtóm is 

azt valóban viszontlátni. 

Az ön .Tiszaparti dala" ezen emlékemnek 

viszhangot ad s általa az még összhangzóbbá lett. 

Én éneklem azt szöveg nélkül, mivel nem va-1 

gyok oly szerencsés, hogy a szép magyar nyelvet 

beszélhessem. 

Köszönöm uram, ezen szivemet elragadó meg-

tiszteltetést, s higye nekem, hogy Szentes iránt a 

legnagyobb és leghívebb rokonszevet táplálom. 

Barátnője 

JULIETTE ADAM." 

Ebben az évben lesz az országos kiállítás Bu-

dapesten. Ezt megtekinteni eljön Adam asszony Fran-

ciaország legjelesebb művészei és tudósai társasá-

gában, s ekkor — talán föntebbi levelének sorai 

közül érzem ki — meglátogatja Szentest újra. 

A kiállítás megnyíltának napjától kezdve, vá-

rom is a .Kis takarék" Sándoiját mindennap, mert 

mielőtt Adam asszony Szentesre megérkeznék, el-

küldi őt hozzánk a mi öreg barátunk: Bányai Józsi. 

Csak aztán zongorát szerezne addig! v^. 

valaki, hogy a t. honatyák nem izzadnak. 

Dehogy nem! 

Helyi és vegyes hirek. 
— Sarkadi Nagy Mihály városunk pol-

gármestere Bozóky Erzsike kísasszonynyal 

f. hó 24-én fogja Kun-szent-mártonban eskü-

vőjét meg tartani. 

— Pik— nik, vagy mint nálunk szokták ne-

vezni, b a t y u b á l lesz ina este a Kaszinóban. 

Ezen élvezetesnek Ígérkező estélyt Dr. Hódy Já-

nos, ifj. Várady Lajos, Tóth Árpád és Szénási Fe-

renc urak rendezik. — Az estélyen, melyen mint-

egy 50 család vesz részt, Kiss Zsigmondné és Hof-

fer Antalné úrnők fogják a háziasszonyi tisztet vé-

gezni. Mint tudjuk, hasonló mulatság még Szentesen 

nem volt, s igy a kezdeményezésért előre is köszö-

net illeti a derék rendezőket. 

Huszonöt éve Ie8z ez év jun. havában 

a kaszinó fennállásának. — A kaszinó vá-

lasztmánya elhatározta, hogy az egylet fen-

állásának 25-ik évfordulóját ünnepélyesen 

fogja megülni. — Az ünnepély program-

jának megállapítása végett a választmány 

egy bizottságot küldött ki. 

— Az ártézi kut fúrásával f. hó 13 án estig 

89 méter mélyre haladtak, a viz magassága ezen 

mélységnél 82 és fél méter, — vagyis a földszin-

tül 6 és fél méter mélységben van a viz felszíne. 

E hét elején 60 méter mélyen, kavicsok — és a 

köznyelven békateknőnek nevezett állati maradvá 

nyokból álló rétegre akadtak, a mely réteg vastag 

sága 30 centi méter lehet s valószínű, hogy év 

ezredekkel ezelőtt ezen mélységben elterülő réteg, 

tenger fenék volt. — (Ennek megállapítása nem az 

újdondász, hanem geológusaink mesterségébe vág. 

Szerk.) 

— A Csongrádmegyei gazdasági egye-
sület igazgató választmánya f. hó 23-án tartja 

alakuló ülését — Az ülésen gróf Károlyi 

Sándor egyesületi elnök is részt fog venni, 

ki lejövetelét Koller Gábor ideiglenes el-

nökkel mártudatá. Az igazgató választmány 

tagjai körében készületeket tesznek gróf 

Károlyi Sándornak ünnepélyes fogadtatása 

iránt. Tiszteletére körünkben leendő meg-

jelenésének napján banquett is rendeztetik. 

— A szentesi dal- és zeneegylet február hó 

17 én (kedden,) Rambovszky termiben tartandó 

hangversenyének műsorozata; — 1. Őseink emléke. 

Huber Károlytól, férfikar zongora k'sérettel, előadja 

a dalegylet. — 2. Zongora-játék. Előadja Kaufman 

Ida k. a. — 3 Felolvasás. Balázsovits Norbert úr 

által. — 4 Kar és dal. Benyovszky dalműből, 

Dopplertől. Előadja a zeneegylet. — 5. Magán ének. 

Zongora kísérlet mellett énekli Kaufman Ida k. a. 

— 6. Népdal egyveleg, énekli a dalegylet. — 7. 

A víg ré/niüves. Előadja a zeneegylet — Bordal. 

A NEVELŐ UR. 
BESZÉLY (8) 

SIMA FERENCZTŐL. 

(Folytatás.) 

Tisza- Derűn egyhangún és egyformán folytak 

a napok. Kalocsay Péter minden héten kétszer és 

néha háromszor és elment, gyönyörű négy fekete 

lovát maga hajtotta Tisza-Gördre. — Ezegy puszta, 

2 óra hajtásra Tisza Derűhöz. Olyan két órai járás, 

milyent Kalocsay Péter ur tudott tüzes négy fekete 

lován megtenni. Ea a Tisza Görd, akkor Ma János 

urnák a birtoka volt. Négyezer katasatrális hold 

föld volt ez a birtok ; de már abban az időben ugy 

élt rajta Ma János ur, hogy szomszédja Schön-

stein Fülöp uj földes urnák kiadta az egészet ha 

szonbérbe, s azután ő szántott, vetett rajta felesbe. 

Ez az utolsó kísérlete volt Ma János urnák, 

hogy apjáról tisztán örökölt ezen 4000 holdas bir-

tokot valahogy megtarthassa; de biz ehez már ke* 

vés reménye lehetett; mert az 5 életmódja mellett 

nem marad meg, hanem elpusztul a vagyon, bár 

mekkora legyen is az. 

A tieza gördi kastély ugyanis gyűlhelye volt a 

szomszéd földes uraknak, kik ott összejöttek, hogy 

kártya mellett egymást tönkretegyék. 

S amennyiben Ma János úrtól a szerencse is-

ten asszonya nagyon is megkövetelte azon fatális 

elv alkalmazását, hogy a házi gazdának nem dukál 

nyerni, igy a tönkre mentek között Ma János ur 

lett az első. 

Schönstein Fülöpnek csak 1000 hold földje 

volt Tisza Görd szomszédságában; de Schönstein 

Fülöp nem kártyázott, s igy, mikor ő évvégén le-

zárta számadását: s mindig többet vitt át a követ 

kező évre, mint Ma János a 4000 hold földről. És 

Schönstein sokkal jobb szomszéd volt, minthogy 

bármikor és bármekkora összeget ne adott volna 

— az állitóLgos rossz termések miatt — örökös 

szorult pénzviszonyok között élő Ma János urnák. 

Mindenki látta, sőt még Ma János ur is kezdte 

végre gyanítani, hogy ha ez a Schőnsteín-féle 

kölcsönözgetés örökösen tart, akkor végtére is oda 

fejlődik a dolog, hogy a szomszéd ezer hold föld-

je elnyeli Ma János ur 4000 hold földjét és pedig 

sokkal biztosabban és sokkal hamarébb, mint a 

bibliai hét szűk esztendő elnyelte a hét bő esztendőt. 

Ma János ur elébb ugy gondolkozott, hogy 

Schönsteinnak kiszakít földjéből egy ezer holdat 

és evvel lefizeti adósságát; de az volt a bökkenő, 

hogy földjének éppen a Schönstein felőli része 

volt a legjobb, — itt ezer hold többet ért földjé-

ből, mint a megmaradó 3000 hold, s igy, hogy 

földje értékét teljesen tönkre ne tegye, ugy egyezett 

meg szomszédjával, hogy földjét kiadta neki hat 

évre haszonbérbe, oly föltétel mellett, hogy ezen 

bérletet egyszerre kifizeti szomszédja a kölcsönzött 

összegből, s a mellett a földet feléből Ma János 

kezeli. 

Schönstein beleegyezett és Ma János ur ezen 

egyezség után boldogan lélekzett föl, hogy most 

már megszabadult az óriási kamattól, mit szom-

szédjának kellett fizetni és Schönstein is elégedet-

ten dörgölgette keaeit; mert tudta, hogy, ha Ma 

János ur nem bírt a föld egész jövedelméből meg-

élni, éppen nem lesz erre képpé» ennek feléből. 

Es amennyiben Ma János azt hitte, hogy mint 
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Marcsa as exred leánya dalműből, férfik ar, aene-

kísérettel. Előadja a dal és zeneegylet.— Kaufman 

Ida k. a. (Mindszentről) és Btlázsovics Norbert ur 

a dal- és zeneegylet iránti szívességből működnek 

közre. A tiszta jövedelem az egylet hangjegytára 

javára fordittatik. Kezdete este pont fél 8 órakor. 

Belépti díj személyenként 1 frt. Felülfizetések kö-

szönettel fogadtatnak és hírtapilag nyugtáztatnak. 

A hangverseny után tetszésszerioti tánc-mulatság. 

Megjegyeztetik, hogy a zene az egylet által fizette-

tik s táncszünetek közben az egylet egy pár humo-

ros dalt ad elő. 

— A 8zab0 ipartársulat bor és vacsorával 

egybekötött táncvigalmára, mely 1 frtos belépti dij 

mellett R^mbovszky termében f. hó 16-án tartatik 

meg, újból felhívjuk a figyelmet. 

— A z éjjeli világításra felhívjuk rendőrségünk 

figyelmét, inert az éppen nem járja, amit ezzel a 

világítással az uj vállalat kezdetétől tapasztalunk. 

Egyetlen lámpa nincs, melyben a petróleummal 

való túlságos takarékoskodás miatt féllángnál na • 

gyobb égne. Az éjjeli világításnak gúnyai ezek a 

pislogó lámpák. Tessék vállalkozót kötelességére 

szorítani ! 

— Halálozás. Mély részvéttel értesülünk Ba 

lassa Sándor becslőbiztos haláláról, ki városunk ha-

tárának legnagyobb részét részrehajlatlan igazsággal 

osztályozta, ő t városunkban igen sokan személye-

sen ismerték s mint egyenes, nyílt embert s buzgó 

igazságos hivatalnokot tisztelték. Halála mioden 

esetre szélesebb körben kelt őszinte részvétet. A 

férfi kor legszebb idején érte a halál. Családja ré-

széről e gyászesetet a következő gyászjelentés tu 

datá. — Alólírottak a legmélyebb fájdalommal je 

lentik: BALASSA S Á N D O R volt cs. kir. vadász 

főhadnagy és m. kir. kataszteri becslő biztosnak 

38 éves korában, boldog házasságának 13-ik évé-

ben f. hó 6 án éjjeli 11 órakor 5 heti kinos szen-

vedés s a halotti szentségek ájtatos felvétele után 

szivburoklobban történt gyászos elhunytát. — \ 

boldogult hült tetemei f. bó 8-án d. u. 2 órakor 

lakásáról (Bereck Pál-féle ház) fognak örök nyu 

galomra tétetni. H.-M. Vásárhely, 1S85. február hó 

7.én. Béke és áldás lengjen a korán elhunyt porai 

felett!! — Balassa Sándorné szül. Dósics Mária 

neje s gyermekei; Mariska, Irénke, Erzsike és Sán 

dorka. Béke lengjen porai felett!! ! 

— Uj lap. Mindszent értelmisége körében ma 

már befejezett dolog egy mindszenti helyi érdekű 

lap megindítása. A lapnak, mely Sima Ferencznél 

lesz nyomatva, címe: „Mindszenti Közlöay" s heten-

ként szombaton jelenik meg. — Hogy ki fogja szer 

keszteni, azt még nem tudjuk, annyit azonban már 

jelezhetünk, hogy a mutatvány szám f. hó 21-ikén 

fog megjelenni. — Annak idején részletesen fogjuk 

ismertetni a lap czélját és irányát. 

— Felhívom mindazokat, kik a korcsolyázó 

és csolnhkázó egyletnek tagjai akarnak lenni, vagy 

más módon óhajtják az egyletet segíteni, hogy eb | 

feles, hat év mu'va szabadul az adósságtól, s e fe-

lett érzett boldogságot, Schőnstein pedig ugy 

vélte, fhogy hat év múlva as egész Tisza Görd az 

övé less és e felett érzett elégedettséget, éppen 

nem kell bizonyítgatni, hogy Schőnstein elége-

dettsége sokkal biztosabb számitáson alapult, uiiot 

Ma János ur boldogsága; annyival is inkább; mert 

midőn Ma János érezte, hogy nem adósa senkinek, 

ismét oly erővel költött és oly nagy bankokat adott, 

mint tette ezt akkor, mikor még nem felese, hanem 

kizárólagos birtokosa volt földje hasznának. 

A gördí földes ur feles gazdálkodása éppen 

azon időre esik, mikor Ktlocsay Péter kezdett ba 

leesni a vendégszeretetéről hires gördí földes ur örö-

kös vendégeinek társaságába. 

Kalocsay Péter és a többi vendég örökös lá-

togatásának célja között azonban volt valami kü-

löiubség; mert mig a többi vendég csak azért járt 

Ma János ur kastélyába; mert ott életre halálra le-

hetet mulatni, vadászni és kártyázni; addig Kalo-

esay Péternek kedves volt a kastély ; mert a ház 

úrnője őt látta a vendégek között legszívesebben 

és ez a szívesség a házi urbau éppen nem költött 

föl semmi féltékeuykedést. — Ma János urnák 

nagyon jól esett, ha valaki jó l találta magát felesége 

társaságában, honnan ő szívesen menekült a kártya 

asztalhoz, vagy még szivesebben feleségének a ház 

nál tartott, férjétől külön válva elő, nővére kar 

jai közé. 

Ezt Ma Jánosné tudta és ő nem sirt és szen-

vedett, mint a szép Kalocsayné, hanem keresett 

férjével szemben elégtételt magának, a szerint, amint 

a házhoz járó vendégek egyike vagy másika szi-

vesebben vágyott a férje által mellőzött, d* élv 

vágya urnő társaságába. 

Most a választott Kalocsay Péter, volt ezt tudta 

Ma János, tudták a vendégek is és kölcsönösen meg-

nyugodtak rajta; mert Ma Jánosné éppen nem volt 

oly szép, hogy a személye iránti vételkedés elke-

rülhetlen lett volna. 

Kalocsay Péternek azonban neui kellett szép-

ség; mert ha ez kellett volna, ott volt neje, ki 

szépségével minden felé bámulatot keltett, hanem 

kellett neki egy nő, kit férje mellőz, s ez éppen 

ezért sokszorosan igyekszik magát kárpótolni, ki 

beszél, fecseg folytonosan és oly forrón csókol, hogy 

szinte vér serken ki az ajkán ; ki szeret szenvedély 

lyel és boldogít anélkül, hogy örök hűséget kö-

vetelne. 

I lyen nő kellett Kalocsay Péternek, kí soha 

nem gondol holnapra és éppen azért egy napra 

összebirja szorítani az élet minden örömét és gyö 

nyörét. (Folyt, köv.) 

beli szándékukat folyó hó 20 ig nálam bejelenteni 

sziveskedjeuek, hogy a befizetések máre. 1-éa kez-

detüket vehessék. Ssalai István elnök. 

— Böjt i mulatságunk is lesz. A kaszinó fog 

saját könyvtára javára egy olcsó, házias mulatságot 

rendezni. 

— A zajosan, mondhatni háborúval indult hor-

gosi tisztújítás a legszebb rend és cseadben fejez-

tetett be a lapunk mult számában már jelzett pót -

választás folytán. A választás lefolyásáról levelezőnk 

a következőket írja: A f. hó 4 én Horgoson tartott 

pótválasztás alkalmával megválasztották a lemon-

dott törvénybiró Fehér Qyörgy helyett Qubíca Pá 

tert egyhangúlag, Herédy János adószedő helyett 

Szaniszló Pált egyhangúlag. A két lemondott esküdt 

Erdélyi Miklós és Molnár Mihály helyett B.ró Ja* 

kabot és Vsrga Mihályt szavazat többséggel. A vá-

lasztás egészen nyugodtan folyt le. Ssalai szolga -

birót megéljenezve oszlott el a közönség. A meg-

zavart kedélyek egészen lecsillapultak, ugy, hogy a 

katonaság a következő éjjel már haza ment. Kü -

lömben a választás alatt csak egy két emberből 

álló őrség és a tisztek voltak jelen, a többiek szál • 

lásaikon maradtak. 

— A keresztény gőzmalommal — mint levele 

zőzk irja — Csatár Zsigmond még mindég kisért 

Csongrádon. A fönti címen ugyanis — mint ezt la-

punkban már irtuk — Csatár és pártja egy gőz-

malmot akarnak létesíteni és legközelebb folyamod-

tak a városhoz, hogy adjon nekik a keresztényi 

szeretet nevében egy malom helyet ; a város azon-

ban elég kegyeletlen volt a szent keresztség tár-

sulatának ezen kérelmét megtagadni. Most gróf 

Károlyi Sándortól kértek helyet. Hogy a gróf tel-

jesiti e kérelmüket arról levelezőiknek nincs tu-

domása. 

— Grünvald J ó z s e f halvacsora hirdetésére fel 

hivjuk a figyelmet. 

— Mult szamunkban „öngyilkosság cím alatt 

közölt hírünk némi tévedésen alapult, amennyiben 

Szabó Sándor kovács nem korcsmai követelés miatti 

bujában, hanem egy jogtalan becsületsértés miatti el-

itéltetése iniatt követte el tettét. Mitis az igazsághoz 

hiven ezennel helyreigazitunk. 

— N y i l v á n o s számadás. A szentesi iparos ifjak 
képző és aegélyző egylete által f. hó 7 én tartott 
jutalomdijjal egybekötött táncvtgaloin bevételeiről 
és kiadásairól. Bevétel. Belépti jegyekből 193 frt. 
Felülfizetésekből 18.93 kr. Máhr Kázmér ur által 
az egyletnek ajándékozott tortából 10 50 kr. Ösz-
szesen 222 frt. 43 kr. Kiadás 143 frt 46 kr Marad 
tiszta jövedelem 78 frt 97 kr. Feiülfizettek: Nmlgu 
Ordódy Pál ur beküldött 5 frtot. N*os Justh Gyula 
ur beküldött 2 frtot. Balássovits Norbert 1 frt. Ba-
lázsovits Norbertné urnő 1 frt. Sréter Ferenczné 
urnő 1 frt. Soós Albert 1, Dósai Gvörgy 1, Csíz 
madia János 1 ezüst húszas, 33 kr, Kugler .lu-z io 
2, Csillag Ármin 1, Krausz Márk 60 kr, Wr-lli-ch 
Vilmos 1, Hermann Liebeck 1, Újvári J . Andor 
1 forint. Összesen 18 frt. 93 kr. — Fogadják az 
igen tisztelt fe'Ulfi/.etők, valamint Máhr Kázmér ur 
szives támogatásukért a a egvlet nevében hálás kö 
szönetemet. — S/entesen, 18^5. február hó 11 ¡kén 

BEKCZEL I D Á N I E L . egyl. pénztárnok. 

— Aki gondolatban játsz ik, veszt és nyer. A 
magyar gentrv virágkorszakában történt. Egy korcs 
mában két z-idó ült és kártyázott. Javában húszon 
egyeztek, midőn betoppant « kocsmában Csihaj 
Palkó, az egész vármegyében a leghíresebb cím 
bora, odaült az asztalhoz s nézte a játékot Egy 
szerre kivág egy ötvenest s odadobja az egyik ját [ 
szónak: „Nesze vedd! vesztettem." „ H o g y h o g y ? 

— kérdé az ámuló zsídS — hisz nem méltóztatott 
látszani." „Gondolatban játszottam" feleit Csihaj 
Palkó. A zsidó szépen zsebre tette az ötvenest, ő l 
perc múlva Csihaj megint kivág egy ötvenest : „Ne 
sze zsidó, megint vesztettem gondolatban." Mózes 
ezt is zsebre gyűrte. Megint tovább játszott a két 
zsidó. J ó sok pénz volt a bankban. Egyszerre oda-
nyúl Csihaj Palkó a bankhoz, és szépen zsebre 
gyűri „Wi hajszt ?" kiáltja a zsidó színéből kikelve 

— hojd vehet el az »njém phénzein ?" „Csitt jor-
dán, kiáltott vissza Palkó, megint játszottam „gou 
dolatban" és nyertem. 

— A szarvas i „öreg urak" bálja, melynek ér-
dekes meghívóját lapunk egyik előbbi számában 
már közöltük, a jótékony czélra 163 frt 21 kr. 
tiszta jövedelmet hozott. — Hová törpüluek e tuel 
lett a mi báláink jövedelmei?! 

— Mennyi jövedelmük van a Rithtehildoknak 
évenként? A Rothschild testvérek a majuai Frank 
furtban az adóösszeirás alkalmával adóbevallásuk 
ban 5 millió frtra teszik évi jövedelmüket 2 200,000 
frt jövedelme van Károly Maternek, Willynek pe 
dig 2.800,000 E bevallás szernt Willy bárónak 
naponta körülbelől 7000 frt jövedelme van, oly 
összeg, a melyből egy család kása és tarhonya hi-
ányában is megélhet. Minden órára 250 frt, minden 
percre 5 frt, minden másodperczre 25 kr. Ez utolsó 
csekélységnek látszik ugyan, de meg kell gondol-
nunk, hogy egy évb n 31.546,000 másodpercz van. 
Tessék most már még ezen tételeket besscrelni! 

— E g y Öreg néni templomba ment, énekes 
könyvét kinyitotta s csak olyan buzgón énekelt, mint 
akár a szomszédasszonya Egyzzer azonban rá néz 
a szomszédasszonya s látja, hogy ének**s könyvét 
éppen ugy tartja, kogy abban a betűk lábbal voltak 
felfelé,s meg nem állhatta, hogy meg ne szóllítsa ! 
— Szomszédasszony, nem jól tartja az énekes könv 
•ét, mert a betűk felfelé vannak lábbal. — Ejnye 
az ördög vígve el azokat a rósz gyermekeket, meg 
fordították otthon a könyvet. (Bizonyosan nem tu-
dott olvasni!) 

— Három gyermek hala la Szülői gondolatlan-
ság áldozata lett ismét három, gyermek Szatmárit. 
E napokban ugyanis Jónás Ádám favágó nejével 
együtt munkára indulva, három kis gyermekére rá 
zárta otthon a szoba ajtaját s nyugodtan távozott, 
uiint a ki biztonságba he'yezte azokat. Csakhogy 
unalmokban a gyermekek honnét, honnét nem, gyu 
fát kerítettek, a mitől csakhamar meggyúlt az ágy. 
A zárt ajtón keresztül menekülni egyik sem lévén 
képes, az egyik égési sebek folytán, a másik kettőt 
a füsttől megfuladva találták visszatértükkor a gon 
datlan szülők. Megindították ellenök a vizsgálatot. 

— Ausztria-Magyarország pénzverése 1884 ben 
a bécsi és a körmöci pénzverdék kimutatása szerint 
következő volt: Bécsben vertek 370,605 db. arany 
péozt 2.582,836 frt. értékben; és 4 360,421 darsb 
ezüst pénzt 4.477,717 frt. értékben, és 10.380,040 

db. ezüst váltópénzt 1.038,004 frt értékben. A kör 
möebányai m. kir. pénzverdében vertek 1.721,725 
db. ezüst egy forintost 1.721,725 frt. értékben és 
337,7IS db. arany pénzt 2 519 707 fr t értékben, 
összehasonlítva a mult évi pénzverést az 18£3-iki-
val Bécsben 1.1 millió forinttal való emelkedés. 
Körmöcbányán 5 4 millió forintnyi csökkenés mu 
Ütközik. 

— Vigaszt nyert asszony. X Berta asszonyt, 
kinek férjét csak nem rég temették el, több barát-

nője sietett meglátogatni, hogy bus özvegységében 

vigasztalja. M'kor a vigasztalásnak vége volt, kö-

nyező szemekkel fordul barátnőihez s imigyen felel: 

„Egy vigaszom maradt csupán s ez az, hogy legalább 

jövőre nézve mindig biztosan tudom, hol tölti férjem 

az éjszakát." 

— E lszó l ta magát. A nemzeti szinház igazga-

tójához nem rég egy fiatal és szép leány kopogta-

tott be. Miután bebocsátották, alázatosan fordul az 

igazgatóhoz és jelenti, hogy „színi pályára szeretne 

lépni." — „Mi iránt ( t i. mely szerepkör iránt) 

érez legtöbb hajlamot?" kérdé tőle az igazgató. — 

„Hát biz én a grófok és bárók iránt," felelt zavaro-

dottan a leány, (vagyis a grófnői és bárónői szerep-

kör iránt.) 

— El ta lá l ta . „Mi tartozik a végrendelethez?" 

— kérdik az ügyvédi vizsgán egy fistsl embertől. 

— „Egy halott és egy nsgy örökség!" — válaszolt 

nagy képpel a kérdezett. ('Bizonyosan ő is ilyenről 

álmodott) 

— A gyermek szobából. Liz ike: „Én ügyvéd-

hez megyek nőül, ha felnövök." — Pannika: „Én 

meg katonatiszthez." — Lizike: „Ugyan, hogy le-

hetsz olyan könyelmű? Kiüt egy háború, férjed el-

esik, s aztán mit fogsz csinálni a te hét gyerekeddel?" 

— Hányöltés kell egy inghez? A lustaságban 

jogos gyönyörűséget hirdető néphumornak — mely 

nyilvánvaló restségből százlábúnak nevezte a tizen-

négy lábu bogarat, — tudvalevőleg jól elkészített 

kocsihoz egyetlenegy szögre sincs szüksége. Hiszen 

ha csak egy is köllene belé, akkor, úgymond, az a 

kocsi nem volna jól elkészítve. Hogy hány öltés kell 

egy inghez? erre hasonló elinésséggel lehetne vála-

szolni, de Smith Evelin kisasszonyt, ki nagyobb 

gyönyörűségét találja az időpocsékolásban, mint a 

mérsékelt elinésségek terjesztésében, oly komolyan 

gyötrötte e kérdés, hogy őszintén hozzáfogott a 

megoldáshoz. Ugy varrt meg egy inget, hogy min-

den öltést megolvasott. Fáradozási eredménye az, 

hogy az emberiség a következő adatokkal lón gaz-

dagabb: a gallérvarráshoz kell 3000 öltés, minden 

gomblyukhoz kell 150, vállbetét 1880 stb. s az 

egész inghez összesen 20.649 öltés. Reméljük, hogy 

ingvarrással foglalkozó honleányaink e rengeteg 

nagy számot is iukább elhiszik, semhogy ők is 

megolvassák. 

— Napernyő nye lv A virág és legyező nyel-

vek szép hölgyeiuknél nagy elterjedettségnek ör-

vendenek, de a legyezőnyelv leginkább csak a bálokon, 

hangversenyen vagy a színházban használható, ugy-

sziute a szükséges virágfajok sem állanak minden 

alkalommal rendelkezésünkre. As utczai találkozás 

és titkos társalgásra tehát uagyon alkalkas a nap-

ernyő nyelv, melyre a leleményes amerikai hölgyek 

a következő szabályokat állították fel. A gyors fel-

nyitása a estiescsal felfelé jelenti: „T i érdekelsz 

engem." Az ernyő gyors lezárása ugyanezen mó-

don: „Kedvezőtlen hitást tett-íl reiin." Az ernyő 

felnyitása csucscstl lefelé: „ N i m óhajtok veled meg-

ismerkedni," annak ugyan ily mSdon lezárása pe-

dig határozott visszautasítást jelent. A lezárt ernyő 

a jobb váll felett tartva: „Óvakodjál, fig yelnek 

reánk," a balvállon: „felfedeztettünk." A felnyitott 

ernyő maga előtt tartva s lassan forgatva: „Vonzó-

dom hozzád:4 gyorsan forg»tv.4i „Sí^rátlek." A 

lezárt ernyő mindkét kézbe véve s maga előtt ke-

resztben a ruhához szSrítva: „Jojj h>z«4m." A le-

zárt ernyő a jobb kar al itt tartva: „Igen," a b il 

kar alatt: „Nem." A bezárt ernyő függőleges irány-

ban a jobb oldalon forgatva; „Isten veled," ugyan-

így a baloldalon: „Jöjj velem." — Igy az ernyő ! 

segítségével az utczán is lehet a titkos társalgist j 

folytatni, csak a jeleknek s az >k jelentőségünk 

pontos tanulmányozása szükséges, s hölgyeink fll-jg 

arra ügyeljeuek, hogy a jeleket össze ne téveszszSk, j 

mert különben könnyen szép félreértések ksletk-!z-

hetnének, melyekben a legkellemetlenebbül leh-itne 

évintve a szív. 

— A Magyar Háziasszony. Az e csira nUtt Budapesten 
megjelenő h£zt «rtá<i, é» ssé,>irod «Imi hetilapnak, ranly a magyar 
gft'dasssoiiyok országi* e^yl-tének hiv.ttaloa kttz tfny-, — elo-
fiietési Ár% fgr évra 6 frt, fél évre 3 fri, negyed évre 1 frt, 
50 kr RI5fi«eth-tni l.'fcctluserttUben r>o*Uuta!vany Által« „\fv 
gvar }Iixi«S4Zony* kiadóhivatalához Budapesten, váci kttrut 2>) 
Mutatváuysxá.-nuk itigy jn kfll tétnek min<t «cokiink, kik a ki idő 
hivaUlhoz ezekért — legcélszerűbben levelező lappal — for-
dulnak A legujabbi nzám szintén változatos tartalommal je-
leüt meg. 

— A G a z d a s á g i M é r n ö k czimfl mezőgazdasági és 

műszaki közlöny, mely mái kilencedik évfolyamát éli, ez évben 

is szokott gazdig es tanulságos tartalmával, gyakorlati irányú 

magvai saakczikkeivel járul hozzá gazdasági viszonyaink tVj-

IfNKtéséhes Ka évben 3 száma jfletit már meg melyek tartal 

mábél kiemeljük a követkexőket : A czukor válság alkalmából. 

Gond* Bélától. A szeszgyártás köréből. A legújabb haladás a 

trieur gyártás terén Budapest csatornázása. Tiisavölgyi ártéri 

hitelintéset A gőzuiozgony kezeléséről. Kotló Jáltól . Üvegház. 

A vízjogi törvényj«va«lat. A vízhasznosítás az uj vizjogi tör-

vényjavaslatban M '*s, cement és vakolat stb. A lap érdekes 

tartalmát kiegészítik a találmányok, hasznos tudnivalók, kér-

dések és felvilágosítás >k, vegyes közlemények és a vállt laiok 

állandó é« gazdag rovata A „Gazdasági Mérnök" előfizetési 

ára . gész évre 10 frt, a „Kiállítási Érttesíto'-vel (20 frt helyett ) 

12 forint 

— A Kiá l l í t ás i Értesítő 
czimfi díszes kiállitásn és 

szakavatottan szerkesztett képes lapra felhívjuk mindazok fi-

gyelmét, akik az ez évi budapestt országos kiállítás iránt ér-

deklődnek. A Kiállítási Értesítő, mint • nagy nemze ti verseny 

hivatott köslönye a leghitelesebb tudósit-isokat, ismertetéseket 

közöl e kíájlitá«ról. Előfizetési ára egész évre 10 frt, a Ga«_ 

ilasági Mérnökkel együtt 20 frt helyett csak 12 frt. Sserkess-

tő»ég és kiadóhivatal Budapest, Csillag utcxa 8 szám alatt• 

Üzleti értesítés. 
Szentes, 1885. febr. 13. 

A hét folytán mindenféle gabnára élénk vétel~ 

kedv mutatkozott. Buza ára különösen igen szilárd 

volt, de kevés volt a kínálat, azért csakis gyengébb 

minőségű került forgalomba. Árpa, zab tiszta vetni 

való igen keresett volt. 

Buza ára 100 kiként számítva 740-750. Á rpa 

vetni való svalié fajta 7 frt. magyar 6 frt. 25 kr. 

(köböllel 5 frt,) kukorica köble 450-460, zab köble 

4.—4.20 frt, bükkönymag köble 5 frt 50., heremag 

vékája 8 -12 frt. 

Szalonna mmázsája 36 frt. 

Heti jelentés a budapesti gabonatőzsdéről. 
Budapest, febr. 7 . 

— A „Magyar Lolyd" eredeti tudósítása. — 

A legutóbb beérkezett jelentések szerint az 

utóbbi száraz, fagyos időjárás a vetésekre, fóleg 

pedig a repcére káros volt hatással, melynek mér 

vét azonban még most nem lehet határozottan meg-

állapítani ; legkevésbé szenvedtek a vetések a du~ 

nántul és az alföldi északi részében. Takarmány« 

hiány miatt országszerte panaszkodnak. Az üzlet a 

hét elején csendesült, a hét közepén az irányzat 

valamivel szilárdabb lett, ugy, hogy a hét végén » 

gabonanemek árai változatlanul zárulnak. 

Takarmánycikkekben a hozatal csekély, a»-

irányzat szilárd, az árak emelkedők. 

Heti üzletünk menetét a következőkben résa-

letezzttk : 

Buza. A hét elején a külföldi tőzsdéről érke-

zett olcsóbb árfolyamokra az árak gvengültek 5—10 

krral. A hét közepén malmaink jobb vételkedvet 

tanúsítottak, az irányzat kedvezőbbé alakult, aa 

árak 5 — 10 krral emelkedtek és igy a hét folya-

mában az árak teljesen változatlanok maradtak. 

Heti forgalmunk 100,000 métermázsa. Állomásokon 

kevés üzlet volt, elkelt : 

Sárgás búzák elkeltek: Esztergomban, Váeott, 

Érsekújváron 76 kilós 7.60-7.65 frt, 77 kilós 7.70 

— 7.75 frt, 79 kilós 7 9 5 - 8 frt, 80 kilós 8.25 frt. 

ROZS. Finotn fajokban hiány mutatkozik és 

ezek 5 — 10 krral drágábban eladhatók. Közép és 

silány fajok változatlanok maradtak. Piacokon csak 

középminőségü kelt 7.20—7.35 frtíg. 

Á r p a . Az üzlet teljesen változatlan, takar-

mányfajok 6 20 -7. frtíg fizettetnek. Finomabb fa-

jokban nincs forgalom, égetni való névleges ára 

7.30 -7.80 frt, sörfőzdéi névleges ára 8.10—9.20 

forint. 

Zab . Szilárd, 10-15 krral emelkedett. Hajó-

áru 6 35—6 45 frtíg, vasúti áru 6.65—6.85 frton kelt. 

Tenger i . Ó áru változatlan, 6 60 -6 .65 forio 

ton kelt. 

U j tengeri szilárd, 10—15 krral emelkedett, 

5.65—5.75 frtíg eladható. 

Repce. Nem volt semmi üzlet, káposzta rep-

céért tulajdonosok 12 50 frt. követeltek. Uj ká 

posztarepce aug.—szep!emb. 127/g frton köttetett. 

T. c. 

Van szerencsém a n. é. közönség be-

cses tudomására hozni, miszerint helyben, a 

Rambovszki szálloda sarkán 

K U G L E R JUSZT IN 
a „KÉK 

czimzett és bejegyzett czég alatt — egy 

n'ái, férfi divat és kézmüáru üzleti 
nyitottam. — Több évi helybeni működésem 

és gyakorlatom által ismerve a n. é. közön-

ség ízlését, odairányult tehát főtörekvésetn* 

hogy a legolcsó és leghíresebb gyárosokkal 

összeköttetésbe jöhessek, miáltal azon kel-

lemes helyzetben vagyok, hogy olcsó és ju-

tányos bevásárlásom által a legnagyobb igé-

nyeknek — bir alk'dnilk'll szabott irak mellett — 
legolcsóbb és legjutányosabb kiszolgását esz-

közölhetni. 

Miután még biztosítom a n. é. közön-

séget, hogy elvem és törekvésein vevőimet 

mindenkor legpontosabb és leglelkiismerete-

sebb kiszolgálásban részesíteni, — maradok 

kegyes pártfogásukért esedezve 

alázatos szolgájuk 

KUGLER JUSZTIN. 

Ugyanitt két j ó házból való fiu 

TANONCUL 
azonnal felvétetik. 

Kiadó lakás. 
A főutcán fekvő Feiler Márton — azelőtt 

YVellesz-féle házban — egy lakás a f. évi 

május hó i-étől kezdve haszonbérbe kiadó, 

— áll 3 utcai és egy udvari alkov szo-

bából, tágas cselédszoba, konyha, éléskamra» 

kézi pince, istálló és kocsiszín, elkülönített 

házi és szénás padlásból egy kis kerttel 

együtt. 

Bérelni szándékozók az igen jutányos 

feltételek iránt a ház északnyugoti oldalán 

levő lakrészben nyerhetnek bővebb felvilá-

gosítást. 
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H I R D E T M E N Y . 
l A i r O S szegedi lakos, hantházt haszonbéres földjére 

iegeiőre Jószágot elfogad — az alábbi föltételek mellett: 
1. A gulya kiáll april 24-én, szétveretik november i-én. 
2. Egy darab ökör, íias vagy meddő tehén, avagy ló, rúgott csikó 

darabja 6 frt, más jószágnak darabja 5 frt. 

3. A fenti bérben a jószágnak adandó só ára is benfoglaltatik 

4. Beiratáskor fizetni kell foglalóba minden darab jószág után 1 frtot, 
a többi odahajtáskor egyszerre fizetendő le. — A lefoglalózott jószágért, 

akár hajtatik ki a legelőre, akár nem, a fűbért meg kell fizetni. 
5. Csődör ló, vagy rúgott csődör csikó nem vallaltatik fel. 

6. A gulyán nevezett haszonbérlőnek 100 db. saját jószága is lesz két bikával. 

7. A fűbéren felül a felfogadott közös gulyás Kriván Pálnak fizetni kell dara-

bonkint 1 frtot, '3-ad véka rozsot vagy búzát, ed bécsi font szalonnát, '3-ad bécsi font 

sót és egy itce tarhonyát 

8. Beiratásokat elfogad H O F F E R A N T A L kir. közjegyző hivatalos irodájában 

(Szentesen, I. t 6. sz. a.) 2—6 

Juhász János kaszinó melletti házánál 4 padolt szoba, 
2 konyha, pince és tűzrevalóssal együtt, f. évi szt. György naptól kezdve haszonbérbe 

kiadó. 

H I R D E T M E N Y . 
Csongrádmegye részére a f. 1885. évben beszereztetik: 
1-ör. 200 köbméter j ó minőségű k e m é n y t i i z f / a . melyből 16 köbmeter a 

csongrádi, a többi pedig a szentesi Tisza-parton lesz kirakandó. 

2-or. A megyei hajdúk és tiszti legények részére 12 darab világos kék posztó 

huszár dolmány, 24 darab világos kék posztó magyar nadrág, 12 darab posztó sapka, 

12 darab kabát és nadrág vitorlavászonból, 12 pár uj és 12 pár fejelés csizma. 

Az emiitett tárgyak Z Á R T AJÁNLATI V E R S E N Y UTJÁN lévén beszerzendők, 

felhivatnak a pályázni kivánók, hogy lepecsételt borítékba foglalandó ajánlataikat — a 

ruhanemüekre nézve f _ é T 7 * i f e " b x - U . á , r l i ó 2 3 - i l s napjáig, a tűzifára nézve 

pedig m n Á.-r+A n g=* 2 x Ó 1 3 - i l s : napjáig aluilirotthoz mutassák be. 

Megjegyeztetik, hogy: 

a) a zártajánlathoz a vállalati összeg ioM|0-tólija melléklendő. 

b) a ruhanemüekhez szükséges szövetek lehetőleg valamely hazai gyárból szer-

zendők be s ugy ezen szöveteknek, mint a zsinórzatnak mintái az ajánlattal együttesen 

bemutatandók. 

c) a ruhanemüekre vonatkozó zártajánlatok f. évi február hó 23-ik napján, a 

tűzifára vonatkozók pedig mártius 16-ik napján délelőtt 10 órakor Szentesen, a megyei 

főjegyzői hivatal helyiségében fognak felbontatni. 

Kelt Szentesen, 1885. évi február 4-én. 

FEKETE T l í i i i O Y . m. főjegyző. 2 — 3 

2 0 3 9 

T. 884." 
-számhoz. 

t 1 i r d e t é s . 

Szentes város tanácsa, mint elsőfokú 

iparhatóság részéről ezennel nyilvánosságra 

hozatik, miszerint az 1884. évi XVI I . t cz.' 

173. §-a értelmében megválasztott húsz ipar-

hatósági megbízottakkal egyetértőleg a f.1 

hó 19-én megtartott tanácskozmány alkal-

mával a teendőkre kijelölés iránt következő 

megálllapodás jött létre u. m. 

a) Az iparhatóság, esetleg testület, 

lajstromai ellenőrzésére Sréter Ferenc, id. 

Dobray Sándor. 

b) A tanonc iskolák látogatására Móc 

Kálmán, Schleier István, Kádár József, Var-

sányi Sámuel, 

c) A műhelyek megvizsgálására, ameny-

nyiben az ezek körüli teendő több időt és 

személyzetet vesz igénybe: Fekete János, 

Kölber Mihály, Dömsödi József, Dóci Lajos, 

Varga Beniámin, Soós Ferenc, Borbély La-

jos, Kolpaszki György, y . Szűcs Dániel, 

Döme Albert, Szépe Károly, K Horváth 

Lajos. 

d) A gyárak megszemlélésére Dósai 

Molnár János, Csőszi Beniámin bizottsági ta-

gok jelöltetnek ki, kik is saját igazolásuk 

végett az iparhatóság részéről okmánnyal 

elláttatván, felhivatnak, hogy a törv. 167— 

174 § ai értelmében előirt hivatásuk és fel-

adatukat szigorúan s lelkiismeretejen telje-

síteni, s a tapasztaltakról az iparhalóságnak 

jelentést tenni kötelességüknek ösmerjék. 

Szentes, 1885. január hó 30-án. 

Az iparhatóság megbízásából: 

Jfiikec Ferenc, 
t n o k , m i n t i p a r ü g y i e l ő a d ó . 

Franki Lajos 
III. tized 381. számú háza kedvező feltételek 

mellett szabad kézből eladó, vagy három 

évre egészben vagy részletekben is kiadó. 

Értekezhetni a tulajdonossal. 1—3 

4495.—tk. 84. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Füchsl 

Frigyes végrehajtatónak Mikec Ferenc vég-

rehajtást szenvedő elleni 380 f i — kr. tő-

kekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 

ügyében a szegedi kir. törvényszék (a szen-

tesi kir. járásbíróság) területén lévő, Szen-

tes városában kurcaparti utcán fekvő alpe-; 

res tulajdonát képező, a szentesi 183. számú' 

tljkvben 217.—a. hrsz. alatt foglalt 432. nsz. 

öl udvarterű, 2000 ft. becsértékű házra *z 

árverést 2000 í l — krban ezennel megál-' 

lapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 

a fennebb megjelölt ingatlan az 1885. évi 

március hó itt-ik napján 
délelőtt 9 órakor az alulirt telekkönyvi ha-

tóság hivatalos helyiségében megtartandó 

nyilvános árverésen a megállapított kikiál-

tási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárának iow
!o-át, vagyis ehez ké-

pest a föntebbi becsárnak megfelelő össze-

get készpénzben, vagy az 1881: LX . t.-cz. 

42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 

az 1881. évi november hó i-én 3333. sz. alatt 

kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában, 

kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-

dött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t. 

cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 

bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 

szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen 1884. évi november hó 
24. napján. 

A szentesi kir. járásbíróság, mini telek-
könyvi hatóság. 

B a r i li a, 
kir. aljbiró. 

I)r. Polliik Sándor 
I. tized 231. szám alatti házában egy lakás és 

két bolti helyiség 
van — szt. György naptól kezdve — kiadó. 

MEGHÍVÁS. 
A SZENTES-VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁR 

f.cvi JcCtuáz fió 28-án déícfátt 9 óiafioi az> intczct sa'yát f\áz>áCxin taztandó 

X I . É V I RENDES K Ö Z G Y Ű L É S É R E 
a t. részvényeseket meghívni van szerencsém. 

Szentes, 1885. február 2. Fekete Márton 
elnök. 

T Á K Q T T S O R O Z A T : 

1. Igazgatóság és felügyelő bizottság évi jelentése. 

2. Zármérleg bemutatása, nyeremény felosztás és annak kifizetése határidejének 

megállapítása, — felmentvények megszavazása. 

3. Igazgatósági előterjesztések. 

4. Áz alapszabályok 30 §-a 8. pontja értelmében netán benyújtandó indítványok 

fölötti határozat. 

5. Elnök, alelnök, igazgató, aligazgató, hat igazgatósági tag és öt felügyelő bi-

zottsági tag választása az alapszabályok 37. és'52. értelme szerint. 

6. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tag megválasztása. 

JEGYZET: 
Alapszabály 27. íj. A részvényes, ki szavazni kivin, az erre szükséges igazolványt a köz-

gyűlést megelőző H nap alatt a hivatal helyiségéhen átveheti, ha magát a közgyűlés előtt legalább 30 
nappal saját nevére irt részvénynyel igazolta. 

A mérleg az intézet helyiségében a t. részvényesek áltaJ megtekinthető. 

MEGHÍVÁS. 

A SZENTESI TAKARÉKPÉNZTÁR 
f. 1884. évi március hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor saját házában 

É V I R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S T 
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatósági jelentés. 

2 Zármérleg, beterjesztése a felügyelő bizottság jelentésével, nyeremény fel-
osztása s a felmentvény megszavazása. 

3. Ügyészi jelentés. 

4. Évi költség-előirányzat és leltár bemutatása. 

5. Kérvények és indítványok tárgyalása, melyek a közgyűlést megelőzőleg 8 
nappal beadatnak. 

6. Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tag megválasztása. 

7. Elnök, alelnök, igazgató, aligazgató, az igazgatóság és felügyelő bizottság 
megválasztása. 

Szentes, 1885. február n-én. KISS ZSIGMOND, e. elnök. 

Kivonat az alaPszabályok 22 §-ból. A közgyűlésen csak oly részvénves vehet részt, ki rész-
vényeinek, vagy az erről szóló zálogjegyeinek az intézet hivatalábani felmutatása mellett igazolványát 
és szavazati jegy eit a közgyűlés előtti nap d. e. 12 órájáig már megszerezte és részvényeit a rendkívüli 
közgyűlés előtt legalább 15 nappal, a rendes közgyűlést pedig 30 nappal a saját nevére jegyezve, át-
íratta. — Jegyzet A közgyűlés tárgyai 8 nappal a közgyűlés előtt az intézet helyiségébe kitéve, — a 
részvényesek által megtekinthetők. \ 3 

PITI IMRE 
III. t 332. számú háza kedvező feltételek mellett eladó. I 

M E G H Í V Ó . 

A MINDSZENTI TiEAREEFEIZTtR 
saját háza és hivatali helyiségében 

IX. fizletévi közgyűlését 
1885. éri mártius hó 8-án délután 2 órakor fogja megtar-

tani, melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghivatnak. 

Tárgyai: 
1. Igazgatósági jelentés az 1884. év folyamáról és az 

összes számadások előterjesztése. 

2. Felügyelő bizottság jelentése a nyeremény fel-

osztása és a fölmentvények megadása iránt. 

3. Igazgatósági jelentés a ház és a pénztár vétel 

tárgyában. 

4. Netalán teendő indítványok. 

5. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tag 

választása. 

Jegyzet. Alapsz. 29. A részvényes, ki szavazni kiván, az 
erre szükséges igazolványt a közgyűlést megelőző 8 nap alatt a 
hivatal helyiségében átveheti, ha magát a közgyűlés előtt legalább 
3 nappal saját nevére irt részvénynyel igazolta. 

A számadások a közgyűlést megelőző 8 napon a hivatal he-
lyiségében a t. c. részvényesek által megtekinthetők. 

Kel t Mindszenten, 1885. február 11-én. 

Hám János s. k. Kellcr Lajos s. k. 
jegyző. elnök. 

Kiadó lakás. 
A Kurcaparton I. t. 9. számú Buzás-féle háznál két 

padolt szoba, egy takaréktűzhelylyel ellátott konyha, egy 

éléskamra és tűzrevalós épület folyó évi szent György 

naptól kezdve egy vagy több évre k iadó; értekezhetni 

K . Szabó Bálintnál II. t. 11-ik szám alatt. 1—3 

Mélyen tisztelt közönség! 

t í £ 1 1 1 1 1 £ 
üzletemben mindig oda irányult főtörekvésem, hogy a 

mértek után rendelt öltözékek a divat és j ó izlés színvonalán 

legyenek ; célom elérésére midőn egyrészt a kellékek 

s szövetek dus s előnyös beszerzésére igyekeztem, — 

arra sem kíméltem áldozatot, hogy oly munkaerőt nyer-

jek, melyek e részben haladásomat gyámolítani képesek 

legyenek. 

így legutóbbi időben egy 

JOBB SZABÁSZT 
mint munkavezetőt 

is alkalmazván, most már a férfi-ruha készítő üzletemből 

kikerült öltönydarabok ugy alak és kiállttás, mint divatra 
nézve mindenféle versenynyel mérkőzhetnek. 

Midőn tehát férfi-ruha üzletemet legmelegebben 

ajánlani b í tor vagyok, még szabadjon felemlítenem, 

hogy szöveteim dus berendezésével a legkényesebb igé-

nyeknek, — bőmunkaerőm által pedig mindennemű 

megrendelésnek a leggyorsabban megfelelhetek. 

Továbbá nagy választékban vannak nálam : eső-
köpenyek, tavaszi női kabátok, mantilok, valamint kész 

férfi és gyermekruhák, melyek jutányos á ron kapkatók. 

A t. közönség pártfogását kéri 

2—6 CZUKERMANN BERNAT. 
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BUGTI KAROLT 
III tized 153-ik számú házánál egy uj épület, mely áll 

két festett szoba, konyha és padlásból, szent György 

naptól kezdve haszonbérbe kiadó. 1—2 

Sü l d ő eladns! 
Nagyságos iíju Keszlerffy János ur P. göböljárási 

gazdaságában 200 darab kisjenöi faj egy 
éves M i i t ti O etadó. Értesítést ad helyben vagy 

levél utján alulírott. U. p. T . Inoka (J.-Nk.-Szolnokmegye) 

Ebner Sándor, kasznár. 

J Ó Z S E F 
kispiarci kávéházában 

ma szombaton, február hó 14-én 

H A L V A C S O R A 
lesz. 

A n. é. közönség mulattatására a szentesi első zenekar a 

legújabb darabokat játsza. 

Y Á R Ő C Z I I M R E 
kurcaparti utcai I. t. 165. sz. háza szabad kézből eladó. 

Van szerencséin a n. é. közönséggel tudatni, hogy 

szentesi M mosó intézetemet 
a mai napon megnyitottam. — Elvállalok mindenféle 

férf i és női fehérnemüeket tisztításra jutányos árakon. 

Lakásom a Kisérben, a Sántha-féle ház melletti Kiss 

Sándor IV. t. 659. sz. házában. (Szent György naptól IV. t. 

90. sz. özv. Mezeiné házában.) Számos megrendelésért esd 

Szabó született Szegedi Lidia. 
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