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ELOFIZETESI AR: 

Egésr évre . . . 4 f r t . 
Félévre . . . . 2 frt. 
Negyed évre . . . 1 frt . 

M E G J E L E N 
m i n d e n v a s á r n a p . 

E lap szellemi részét illető 
közlemények a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 

pedig a kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

SZENTESI LA 
Választás után. 

A városi képviselőválasztás végbe ment, 
hogy mily eredménynyel? — azt lapunkban 
máshol találja az olvasó, hogy miként ment 
végbe? — ennek rajzolását a tárcaíróra bízzuk, 
ha meg akarja irní, ezen választás nyújt hozzá 
bőségesen, alkalmas anyagot. Legalább mesteri 
képét adhat' i egy minden képzeletet túljáró 
korteskedésm s ha azután, a választás morális 
értékéére tér át, amennyiben erre a közbizalom 
< • ényt, nem jár nagy felelősséggel kimonda-
v j f t íogy a választás egy jórészének vajmi ke-

^BKÖze van a közbizalomhoz, s ha talán ez 
^ V D állana ugy, amint áll, az esetben nem lenne 
^ • e h é z ráuiutatui azon népképviseleti paródiára, 
^ i i e l y e t egy ilyen választás alkalmával a közön-

ség az oly szep és magaaztosan hangzó közbi-
zalomból csinál, melyen ott füstölög különféle 
alakban, a jól forsirozott kortesfogás bélyegva-
aának nyoma. No de ezen tul vagyunk a nekünk 
ezúttal nem teendőnk, hogy megkísértsük képét 
adni egy alkotmányos aprilisjárásnak, tárgyunk 
ezúttal ennél komolyabb. 

A választások előtt a közönségnek elmond-
tuk, hogy a választásnál mit tartson zsinórmér-
tékül, s ha helyén volt és komolyan szükséges-
nek láttuk néhány szót vesztegetni a képviselő-
választás érdekében, ugy helyén való és minden-
esetre szükségesebb a mondóka a válaeziás után. 
Az elmúlt héten kedden, szerdán tartott városi 
közgyűlést, városunk polgármestere azon beve-
vezetéssel nyitá meg, hogy ezen közgyűlés a 
végefelé járó 6 évi közigazgatási cyklusban 
utolsó. Küszöbén állunk tehát az uj alakulásnak, 
amikor, talán a !egiövidebo idő múlva már, az 
alakulás végett osseehitt képviselőtestületnek az 
uj tisztikar megválasztása mellett, a szakosztályok 
megalakításának komoly és fontos teendőjéhez 
kell kezdeni. 

A jelenlegi képviselőtestületre tehát a leg-
rövidebb idő múlva oly feladat várakozik, mely-
nek minénti megoldásától függ az, hogy váró 
sunk a jövő hat évben, liogy lesz kormányozva? 

Az uj tiszti*<r megalakítását érdjük. Hogy 
ipiként vittük keresztül a választást, mily egyé-
neket választuuk egyes főbb hivatalokra, ez le-
het hévmérője a jövő iránti reményünknek. 
Szerintünk jó lesz és közmegelégedést fog nyúj-
tani a mü, ha ezen minden képviselő a közér-
dektől áthatott igazi tiszta lelkesedéssel dolgozik, 
ha a választásnál a képviselő testület többsége 
képes leez tenni, ami minden képviselőnek kö-
telessége, hogy magától eltávolítsa a mellékes 
tekinteteket, szabadul a komaság, atyafiság, párt 
és egyéb viszonyok hinárából, melyek nálunk 
e iig minden válasznál, a közügy igen nagy 
kárára, rendesen megkövetelik a magok bérét. 
Vezérelvül szolgáljon, hogy a fedhetlen tiszta 
jellem mellett, a képesség és becsületes szorga-
lom az, mit minden váiasztandónál keresünk, 
melyek közül, ha egy hiányzik, bár mennyirre 
tiszteljünk is valakit: nem választjuk; mert ez 
esetben nem szolgálhatja s nem fogja szolgálni 
érdekeinket ugy, amint azt hivatala fontossága 
mellett, a közbizalom joggal megvárhatná. A 
tisztikar mikénti megalakítása mindenesetre fon-
tosabb 8 hogy ugy mondjuk koronáját képezi 

a községi képviseleti rendszernek; de e mellett 
nagy fontosságú szerepet játszik a községi kor 
mányzatban az is, hogy az egyes szakosztályok 
hogyan vannak megalakítva, egyes szakmák 
képvisnietére hozzá értő buzgó képviselők van-
nak-e beválasztva? Mert megölője az annak, 
aki valamihez nem ért, s megölője az esetben 
is, ha utána nem lát, mint elég szomorú képét 
láttuk az elmúlt hat év alatt ezek miudkettejé-
nek; de főként anuak, hogy vaunak szakosz-
tályi tagok kiket az elmúlt 3 év alatt egyetleu 
egyszer sem lehetett látni szakosztályi ülésben. 
Szóval az alakulásnál van mire gondot fordí-
tanunk, s az itt elmondottakat s más alkalommal 
el mondandókat, ne téveszsze figyelme elől egyet-
len képviselő ae. © 

Felterjesztés 
anaqym. m. kir. pénzügyi és oktatásügyi ministerek-
hez, mint a pécskai kincstári, illetőleg a mezőhegyesi 
ménesbirtokok uraihoz, az Aradtol Mezőhegyes, Malit5, 

Ilódmezö- Vásárhelyen és Szentesen át Szajolig veze-
tendő helyiérdekű vasut-vonal kiépitésetárgyában. 

Nagyméltóságú minister u r ! 
Hazánk minden je lentékenyebb vidéke élvezi 

már azon olcsó és biztos közlekedési eszköz jótétemé-
nyeit, melyeket vasútvonalnak kiépítése által nyertek, 
— csakis Csanád és Csongrádmegye egy nagyobb ré-
sze, mely egy talpalatnyi kőuttal sem bir, mely az 
alföld legtermékeóyebb vidékét és magát a kincstár leg 
nagyobbszerű birtokait, a mezőhegyesi és pécskai ura-
da lmakat magában foglalja, van még kizárva a köz-
lekedés egyedül biztos eszközeinek, a vasút vonalak-
nak hálózatából, és e miatt ugy, mint egyébb já rha tó 
utak teljes hiányában, az év nagyobb részében a keres-
kedelem és ipar piacaitól teljesen el van szigetelve. 

Tör téntek ugyan 2 év tizeden át erőfeszítések és 
e lőmunkálatok egy, Aradot Makón át (Szegeddel ösz-
szekötendő vasútvonal kiépítésének érdekében és tör-
téntek előmunkálatok egy Szolnokról ki indulandó, 
Csanád- és Csongrádmegyét átszelő, Arad, illetőleg 
Temesvár ig terjedő vonal érdekében is; hanem minden 
törekvések nagyméltóságod áital igen is ösmert és a? 
ál lamnak vasúti kamat-garautiák által történt rendkí-
vüli megterheltetése miatt mindeddig s ikerre nem 
vezettek. 

Miután azonban a vasútépítés különösen a helyi-
é rdekű vasutak létesítése körül az utóbbi években, de 
leginkább a legközelebb Aradmegyében kiépített arad 
körösvölgyi vasút épitése által oly eredmények lettek 
elérve, melyek tények által igazolták azon lehetőséget, 
hogy hazánk minden népesebb, mezőgazdaságilag elő 
haladtabb vidéke önerejéből, illetőleg magán hitelének 
felhasználása mellett, rendkívül ju tányosán és előnyös 
alapon, — állami kamatbiztositás igénybe véiele nél-
kül, létesítheti helyi érdekű vasut ját és ez által nem-
csak a közlekedés biztonsága és olcsóbbitásának rend-
kívüli előnyeiben részesül, és nemcsak a vasutmenti 
b i r tokoknak értékét és termelő képességét nagymér-
tékben emeli, hanem még a vasút épitésére beszerzett 
és befektetet t tőkéket teljesen megfelelő raódou jöve-
delmeztetheti, illetőleg visszanyerheti : Csanádmegye 
és ezen megyével szomszédos vidékek érdekeltsége, 
ezen itt felhozott indokból vezéreltetve, az aradmegyei 
vasút létesítése alkalmával követett el járáshoz hason 
lóan, szintén elhatározta az oly rég időtől fogva óhaj-
tott, vasútvonal létesítésére szükséges lépéseket meg-
tenni és ennek folytán az a rad körösvölgyi vasút által 
képviselt alapon és ezzel vállvetve, a vasutat önkölt-
ségileg, saját anyagi ereje és hitele a lapján kiépíteni. 

Ezen nemzetgazdászati lag nagyfontosságú törek-
vés sikerének érdekében bá torkodunk jelen emlékira-
tunkkal nagyméltóságod, mint a magas kormány egyik 
érdekel t képviselője elé járulni , kérve nagyméltóságodat) 
kegyeskedjék az alább következő vasútépítési és űz-

HIRDETÉSI ARAK: 
3 hasábos petitsorért egy 
szeri hirdetésnél 18 kr., i 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. számíttatik. 

NYILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
minden beiktatásnál 30 kr 

Bérmentetlen levelek nem. 
fogadtatnak el. 

leti adatokut nagybecsű ügyeimére méltatni és jóaka" 
rólag megbírálni azon indokokat és következtetéseket , 
melyeket az alföld egyik legjelentékenyebb vidékének 
érdekeltsége az oly hőn óhaj tot t vasút ja é rdekében 
nagy méltóságod bölcs elhatározása előterjeszteni bátor-
kodik. 

Legyen szabad mindenek előtt részletezni az előbb 
említett és a kérdéses vidék szomszédágában Aradme-
gyében épült, a magas kormány által kifogástalanul 
felülvizsgált és ez alkalommal elismerésre is méltatott 
aradkörösvölgyi helyiérdekű vasút épitése é« üzletére 
vonatkozó azon adatokat közölni, melyek minden ha-
sonnemű vállalatnak tervezésére és megbirálására, s 
igy tehát e kérdéses vasut-vonalra nézve is jogosan 
vehetők fel i rányadóknak és szolgálhatnak indoklásul. 

Az arad-körösvölgyi 62 8 kilométer, azaz 8% mér* 
föld hoszu vasútvonal Aradtól Borosjenőig, — a Ma-
rosvölgyét a körözsvölgyévol összeköttetésbe hozva — 
lett oly felszerkezeti szabványok szerint kiépitve, mint a 
milyennek a duna drávai, nyiregyház-ungvári , miskolc-
bánrévé, valkány perjámosi stb. másodrendű hazai va-
sutvonalaknál a lkalmaztat tak. 

Eszerént ezen vasútvonal is rendes vá jánytávval 
és oly erős felszerkezettel bir, hogy erre az első rendű 
nagy vasutak rakott személy- és teherkocsijai minden 
akadály nélkül átmehetnek, az alkalmazott mozdonyok 
is oly átlagos tálylyal biró vonatokat továbbirhatnak, 
mint a mftyenek legtöbb első rendű vasutaink eddigi 
forgalmában a vonatok megterhelésénél át lagosan ta-
pasztalhatók. 

Tehát az arad-körösvölgyi vasút hasonlóan az 
ország többi másodrendű vasútvonalaihoz felszerkeze-
ténél és mozdonyai ttikolánál fogva tökéletesen k«p». 
sitve van azon forgalom akadálytalan továbbítására, 
mely hazánkban az első rendű vasutak legnagyobb 
részén közvetittetik. E g y ily vasút tehát a kezdetben 
leirt vidékbeli, t. i. a csanádmegyei és szomszédos ér-
dekeltség igényeinek az első rendű vasutakhoz hason-
lóan tökéletesen megfelelhet. 

Az első évi üzleti tapasztalások egyúttal bizonyítják 
azt is, hogy az arad-körösvölgyi vasút kényelmi szempon-
tokból is minden egy vasút üzleténél megkívánható igé-
nyeknek megfelelni képes. A tiszavidéki keresetre közle-
kedő személy- és teherkocsik rendes használata, ugyan 
olyszerű szolgálati és állomási berendezés, napontai mind-
két irányú, egy, sőt többszöri közlekedés, a legtöbb 
nagy vasutaiuk közlekedési gyorsaságával egyező gyor-
o.^iv^u forgalom, ugyan oly rendszerű elszámolás, de 
alacsonyabb tarifák, — szóval a nagy vasutak min-
den előnyei számtalan máshátrányai nélkül ezen vasu-
tat kényelmi és célszerűségi tekintetekből és a nagy 
vasutakgal egyenrangúvá teszi. 

Egy oly vasút tehát, mint a milyen az arad kö-
rösvölgyi, a csanádmegyei szomszédos érdekeltség az 
általok tervezett vasúthoz kötött igényeinek minden 
tekintelben megfelelni képes. 

Ezen alapon tovább következtetve, szabad legyen 
itt még előzetesen az arad-körösvölgyi vasút építésé-
nek költségei és a lefolyt első évi üzletének kiadásai 
és bevételeire vonatkozó néhány fontosabb adatot 
felsorolni 

A vasút, mint említve volt, még a mult nyár 
folytán kormányilag felülvizsgálva és kifogás nélkülinek 
kijelentve lévén, az építés ezúttal befejezettnek volt 
tekinthető és a most már tökéletesen lezárt épitési fő-
számla a következő adatokat tünteteti k i : 

1. Építési, társulati és kor-
mányi főfelügyeleti kiadások . . 2088 ft. 64 k r . 

2. Epités vezetési és kezelési 
központi kiadások 15426 ft. 98 kr . 

3. Építés vezetési és kezelési 
külszolgálat! kiadások 32643 ft. 32 kr. 

4. Nyomjelzés éa előmunká-
lati kiadások 9723 ft. — 

5. Kisajátítási kiaeások . . 38215 ft. 24 kr. 
6. Alépítmények, föld, hid stb. 

épitési kiadások 69159 ft. 98 kr . 
7. Felépítményi és kavicso-

l tai kiadások 605485 ft. 60 kr . 



1878. évi april 15-én megválasz-
tott képviselkö névjegyzéke. 

I ső kerület — rendes tagok: Kajtár Lajos, 
Dózsa Béla, id. Török András, Kutas Bálint. 
Szathmári Ede, Busch Ferdinánd. — Póttagok: 
Molnár Imre, Balog Mihály takács, Dózsa Andor. 

Ií-ik kerület — rendes tagok: Fekete Fe-
renc, Szíírszabó Nagy István, N. Nagy Sándor, 
Szathmári Pál, Kanti Horvát Lajos, Albertényi 
Antal. — Póttagok: Tarnóci Mihály, ifj. Bor-
bély Lajos, Török Bálint gazda. 

IJI-ik kerület — rendes tagok: Soós Antal 
bognár. Sima Ferenc, Vecseri Sándor, Vecseri 

ujab építkezések, áulakitások, mellékvágányok, acél- Imre, Sárdi József, Szijjártó Szabó József. — 
aiuek alkalmazása folytán eszközölt értéken.elés fejében Póttagok : Böszörményi Mihály, Török Bálint 

8. Magas épitrnényi és vizái-
lomási kiadások 

9. Jelzési. távirdaí, dálya el-
eárási kiadások 

10. Forgalmi eszközök . . 
11. Üzleti, berendezési és elő-

készületi kiadások 
12. Tőke s pénzbeazerzési 

költségek éa kamatok . . . . 

45449 ft. 97 kr. 

9020 ft. 80 kr. 
62457 ft. 18 kr. 

10206 ft. 39 kr. 

71973 ft. 86 kr. 

941790 ft. 96 kr. 
költségek kilómé 

Összesen: 
Edz érint az össze* építkezési 

térként 15000 ft. és mértfóldenként 114000 ft. tettek 
ki. Ezon költségeken kivül tekintetbe vebetők még 
azon kiadáaok, melyek utólagos beruházások ugy, mint 

folyt 
beruházási számlára könyvelve lettok, 

119960 ft. 59 kr. 

9717CO ít. 96 krt 

1061751 ft. 55 kr, 
16900 ft. -

128400 ft. — 

és melyek kitesznek összesen: 
ha tehát még ezen kiadások ia a 
fenntebbi 
tevő épitési költségekhez csatoltat 
nának, kitesz az épitési főszámla 
tehát kilométerként 
mértfóldenként 

Az arad körösvölgyi vasút épitése 1876. május 
havában lett engedélyezve és foganatba véve, 1877. 
febr. 1 én, az arad pankotai 41 kilométer hosszú rész, 
1877. május havában pedig az egész arad-borosjenői 
vonal az üzletnek át lett adva, tehát a vasútvonal 9; 

illetőleg 11 hónap alatt kiépíttetett. 
Az üzletnek előbb átadott 41 kilométer hos8zu 

csonka vonalnak az ebő 4 hónapban tiszta bevétele 
volt 24927 ft. 70 kr. 

Az üzletnek átadatott egész 
vonalnak pedig az ezután követ-
kező 7 hónapban 1876. év végéig 
tiszta bevétele volt 95146 ft. 61 kr. 
tehát a vasútvonalnak 1877. febr. 
1-től, dec. 31 ig bevétele volt ösz 

szesen: 
Az üzleti kiadáaok 4 hónap 

alatt kitettek 
a következő 7 hónap alatt, tehát 
1877. év végéig 
tehát az első űzletév kiadásai ki-

120074 ft. 31 kr. 

20404 ft. 08 kr. 

59825 ft. 24 kr. 

tettele öeeseecii : . . , 8U229 ft. 32 kr. 
A miből kitűnik, hogy a kiadósok a bevételeknek 

az utolső rendes üzleti 7 hónapban esak 63%-át vették 
igénybe és 37%-a a bevételeknek tiszta üzleti feleslegül 
maradt. 

Levonásba hozva ezen összes kiadást a fentebbi 
összes bevételek öaazeségből, marad üzleti tiszta jövede 
lem már az első csonka üzleti évre 39844 ft. 99 kr. 

(Folyt, köv.) 

talanszor eszébe juthat u jabb számtani combi-
natiokkal kérdést intézni hozzánk, melyekre 
mindannyiszor felelgetni csak hasztalan ido pa-
zarlás lenne; ugyanazért minden további vála-
szolást beszüntet ezúttal utoljára értésére adjuk 
a névtelennek, hogy, ha neki a mult évi zár-
mérleg, vagy üzletkezelése nem tetszik, éljen 
törvényes jogaival, és közgyülésileg vagy tör-
vény előtt bizonyítsa be, hogy saját számvitelei 
helyesebbek, vagy azok szerint méltán várhatot 
volna több jövedelmet és osztalékot. 

Szentes, 1878, april 17-én. 
Vutsák János, igazgató. 

takács, Vecseri Sándor. 
IV-ik kerület — rendes tagok: Kálmán 

István, Egri Szilágyi János, Szilágyi Sándor, 
Kanász Nagy István, Taenádi János, id. Döme Jó-
zsef. — Póttagok: PáhiDékányFerenc,Szí jgyár tó 
Szabó Mihály, 

V-ik kerület — rendes tagok ; Sréter Fe-
renc, Suic András, Balog Dániel, Tóth József, 
Nyiri Sándor. — Póttagok: Molnár Audrás, 
Balog István asztalos. 

VI-ik kerület — rendes tagok: Székely 
Lajos, Fekete János, Vecseri János, Aradi Gá 
bor, Pásztor János. — Póttagok: Molnár Ist-
ván, Tancik József. 

V i l i k kerület, — rendes tagok: Pataky 
Imre, Mezei Ferenc, Kátai Pál András, Te-
mesváry Antal, Berényi János, Pádár Antal. 
— Pót tagok: Bubori Mátyás, líerezvai Ferenc, 
Szabó Zsigmond. 

VlII-ik kerület — rendes tagok: Udvardi 
Sándor, Molnár Farkas József, Pirók Barta Jó-
zsef, Kis János ács, Gyulai Sándor, Burián La-
jos. — Póttagok: Horváth István, Nemes Já-
nos, Eslér Imre. 

IX-ik kerület — rendes tagok?: Öze Ferenc, 
Józsa György Pataki Lajos, Gombos György, 
Aradi Kálmán, Kamocsay János. — Póttagok: 
Józsa János, ifj. Kórógyi József, Bárkai András. 

Ezen képviselek bármelyikének megválasz-
tása ellen f. hó 25-ig lehet reclamálni. 

Végszó. 
Ismét olvastunk egy cikket a „Szentesi 

Lap" f. évi 14-ik számában melyben a „egy 
részvényes * a szentesi takarépénztár mult évi 
üzlet eredményére vonatkozólag ujabb számtani 
elmélkedésbe bocsátkozik. 

Nem célja ez intézetnek mindazokra vála-
szolni, mert az „egy részvényes "-nek még szám 

Yilág folyása. 
Mikor még az a régi jó világ volt, mikor 

a korcsmák oldalaira az volt felirva: „Itt egy 
itee bor 3 váltó krajcár44 — nem akarta irni, 
hogy 1 garas — mikor a szegény ember ugy 
gondolkodott, hogy „jut is, marad is." Az olcsó 
bor hevétől nem egyszer történt meg egy egy 
kis faluban a belháború, mert uz X had (a felső 
megyékben ezen szó alatt „hadtf egy összes 
vérrokouságot ért) nem felejthette el, hogy a 
mult vasárnap az Y. had által megpaskoltatott, 
igy a kölcsönt vissza kellett fizetni. De hát hol? 
Hát abban a korcsmában, hol a mult vasárnap 
csatát vesztett. Azonban csak ugy szügyié 
az ember, mint az oktalan állat nem a 
másiknak, kellett keresni okot módot, „. JT 
kezdjék ők." Kezdték pedig többnyire a t á i u a 
a mestergerenda alatt végig végig, az egyik 
felül, a másik másfelül, az áldott árva bot, v a g j 
fokos volt a taktus adó, a hangot pedig a mes-
tergerenda adta, mindaddig, mig végre az egyik-
nek akaratlanul lesiklott a taktus-adója és vélet-
lenül épen akkor, mikor a másik ott eltáncolt, 
természetesen vagy íejét, vagy vállát érintette s 
azután kezdődött a mondva csinált harc, és ne-
hogy valamelyik közülök megsántuljon, tehát 
csak a fejét, hiszen ugy is az gondólt ki mindent. 

S ilyen korban vagyunk most az angol és 
muszka torzsalkodásokkal, egyik sem akar há-
borút indítani, de azért egy mondva csinált 
„hadd kezdje ő*-féle pennatáncoltatást indítottak 
meg s küldik egymásnak a jegyzékeket, hol tele 
neheztelésekkel, hol pedig cathegoricus szemre-
hányásokkal, mig végre valamelyiknek nagyon 
is elsiklik a pennája. Hogy pedig elsiklik, az 
majd csaknem kétségbe vonhatatlan, következés-
kép a muszka Oláhországbau, az angol a Dar-
danellákban schackeroztatja katonáit, ugy annyira, 
hogy mint Bukarestből april 12-éről írják, Strudza 
az oláh kormányt interpellálta a muszka katonai 
delegátus végett, kit Corcsakov oda küldött, 

A burokban szülött. 
— R E G É N Y . — 

Irta: S. F. 
(60-ik folyt.) 

— Ön többet mond gróf ur! szólt Júlia, mennyit 
embernek tudnia lehet. 

— Mindenesetre meglepte és joggal lepheti meg 
nagyságodat mondásom, mely bele akar avatkozni 
istennek dolgaiba; én azonban ugy érzem, sőt magamra 
nézve tudom, hogy még kevéa van hátra életemből, 
oly kevés, hogy midőn talán h >lnap már Franciaország 
egy véres dráma színhelye lesz, midőn a szabadság 
őrülete vérpalossal számlálja meg a nemzetnek moz 
gató erőit és nem kiméi ra3g senkit, vért és vért hord 
a bűzhödt rothadásig azon oltárra, mely enyhében az 
én lelkem békét es nyugalmat keres, — mondom 
grófnő, midőn ezen idő bekövetkesik, már én nem 
leszek itt, hogy a nemzet magasztos és 6zent küzdel 
mének salakjából született férgekre tapodjak, hogy 
ezek önnemzetem testét ne ellessék meg. S amit jö-
vőm, sorsom biztos sejtelmének világa mellett nagy-
ságodra mondtam: az talán, azt jelenti, és ezt jól meg-
jegyezze, hogy a bűn, a hitvány erőszak megtalálja a 
maga eszközeit, melyekkel mindent elhárít az útból 
ami akadály. Nem akarom megijeszteni; mert egy nőt, 
kit magasztos lelkülete, s vas akarata oly tettekre ké-
pesité, miket nagyságod eddig közbámulatra elkövetett, 
egy ily nőt megijeszteni azzal, hogy az este közeledik: 
nem lehet. Nagyságod merész tetteivel már eddig is 
magára hitta a hatalom vészes haragját. Minden léptére 
Ügyelnek s azon képviselőket jegyzékbe szedik, kik 

ide járnak, s nem azért, mintha ezen figyelem, az el 
ismerés jutalmát akarná majd annak idejében kioszto 
gatni a nemzet nevében. Nem tudora; de azt hiszem, 
bogy egy ügyes tőrdöfésért van, aki nem sajnálna 
annyi frankot, mennyi egy embert egt*6z életére föl-
ment az életgond terhe alól. S az emberek jóval in 
kább szeretik a pénzt, mint lelkiismeretük nyugalmát. 

— Ertem, mondá Júlia kipirult arccal, s szemében 
a fölmagasztaltság tüze ragyogott. Nyugodtan várom a 
tőrdöfést, s ha a kihullt vér oly földet Jog ápolni, mely 
a szabadság babérját termi, ugy bármily közei legyen 
bulálom, nera remegek tőle 

— Mirabeau, midőn eltávozott Júliától, megigéré 
neki, hogy a „közvélemény királynéját" rövid idő 
múlva ismét háborgatni fogja. 

— Jöjjön minden nap hozzám gróf ur, látogatása 
erőt fog nekem adni a küzdelemre. 

Midőn a gróf távozott, Juiia visszaült asztalához, 
tollat vett kezébe és irt. A „jó tanácsokéból még csak 
néhány sor hiányzott. A mű néhány perc múlva be 
lett fejezve. Ha az itt ajánlt lapdacsokat beveszi a ki 
rály gyomra, mondá a nő magában, akkor ő élni és 
uralkodni fog a nép szeretete mellett. 

Júlia jó tanácsai abból álltak, bogy: „a király 
ne álljon elébe; de vezesse a forradalmat, adjon alkot 
mányt a nemzetnek; a polgárság által eddig kivívott 
anyagi előny, polgári egyenlőség még kevés; a nem 
zetnek politikai szabadság kell, mihez ne erőszakkal 
jusson a nemzet, hanem jöjjön ugy, mintha a király 
adná. „Különben komoly vész fenyegeti XVI ik Lajost 
és családját." Ezen szavakkal fejezó be Júlia, a király-
hoz intézett jótanácsait. 

Ezen jótanácsok nagy zajt ütöttek az udvarnál 
hol ezt a jóakarat helyt meggyalázásnak tekintették, 
s vóltak, kik azt ajánlották, a királynak, hogy a ta-
nácsadót komolyan fenyítse meg. — Hagyjuk azon 

ban pár pillanatra ezt, kövessük Mirabeau grófot, mi-
dőn ez Júliától távozott 

A gróf gondolatokba merülve sétált lakásafeléj 
gondolkozott Júliának rendkivilliségéről. Tünemény-
nek tartá ezen nőt, kit kegyelemből ad az isten, h^gy 
a nemzet életének egy nagyszerű korszaka érthetőbb 
és fenségesebb legyen. Mirabeau jobban el volt gon-
dolataiba mélyedve, hogysem az utcán járó-kelők föl-
tűnhettek volna előtte. Meglepetve állt meg, midőn egy 
ember állt elébe. 

— Hova mégysz? 
— Haza, föleit Mirabeau a kérdettnek, ki nem 

volt más, mint br. Solaudres Arthur. 
— Hol voltál? 
— E n ? — én egy nőnél voltam most, kinek 

elég esze van, hogy ma a királynak jótanácsokat adjon. 
— Te Vaillant grófnőnél voltál? 
— Igen, és éltemnek boldogabb percei nincsenek 

annál, melyeket ezen nő körében töl Öttem. Egy oly 
nő ez barátom, ki személyében egy csodákkal teljes 
mythológiai korszakot ábrázol. Rendkivüliség. 

— A grófnő mit müvei? kérdé Arthur közönyös-
séget mutatva, valóban pedig Mirabeau szavai oly birt 
pendítettek meg lelkében, mely már is feszült, han-
golva volt s az adott hang szemrehányással felelt 
Arthur magatartására. 

— A grófnő, mondá Mirabeau: jótanácsokat ir a 
királynak mit ha a király bevesz és éi vele, hasznára 
lesz magának, is népének is. 
Arthur kezet szorított Mirabeauval és elvált tőle. Már 
akkor este volt. Arthur amint Mirabeauval ellenkező 
irányban néhány lépéattett, ugy tetszettneki, mint ha egy 
ember haladna előtte ki nagyon hasonlított Félix úr-
hoz. Lépteit meggyorsitá, hogy utol érje ezen embert. 

(Folyt, köv.) 



hogy a katonai átvonulásokat intézze. Furulesco 
pedig interpellált Gorcsakov fenyegetései tár 
gyában. 

Ezen interpellátiok mint látszik kényszer 
okozta fellépések, mert mint Londonból april 
13 ról a „Timesu irja, a muszkák Bukarest vi-
dékét 20 ezer katonával szállták meg, egy má-
sik hadtest Gyurgyevó vonalat foglalta el, meg 
egy harmadik az Olt folyam környékét szálott.a 
meg (az Olt vize Erdélyből a havasokon keresz-
tül tör át Oiáhországba) s igy 120 ezerből álló 
muszka hadtest tartja Oláhországot zárialva, 
mely végett miut Londonból april. 14-ről jelen-
tik, az angol kormány Wellesley ezredest Szent 
Pétervárra küldte kérdést teendő Gorcsakovtól 
nz oláhországi katonai mozdulatok iránt, és ha 
kielégítő s nyilt választ nem nyerend: a Muszka-
országban lévő angol nagy követ azonnual ott 
hagy a Szent Pétervárát; mi egy értelmű leeud 
a had üzenettel. 

Hogy azután ily küldözgetések s e két 
nemzet közti surlodások valami maga után vonó 
természetes következményt de bizonyos vissza-
tartást is idéznek elő — az bizonyos és elmúl-
hatatlan. mi kitetszik a Konstantinápolyból a 
„Poll Cor-anek írt levélből, mely azt jelzi, hegy 
a muszka és török részről elhaiaaztották a vég-
leges eldöntést, s nagyon észrevehető, hogy nagy 
figyelemmel kisérik egymás működésit. A musz-
kák látják, hogy uz angolokkáli összeütközések 
idejében a törökökre nem számithatnak, azért 
ugyan csak erődítik magukat, amellett Gállipoli 
és Bulláin útját elfoglalták, hogy netalán 
uzükség esetében e két erödöt megszálhassák, 
sőt a Bosporos melletti erödök átadását, vala-
mint Suiula, Várna és Batum rögtöni kiürítését 
is követelik, de mindezekre a törökök azt fele-
lik: olyan nincs. 

A mesés oldala ezen szövevényes muszka 
furfangnak pedig az, hogy még ők positiój.iikat 
Törökországba mindenfelül erősitik, a törököktői 
azt kívánják, hogy tétlenül üljenek és várják be, 
hogy szabadon minden akadály nélkül kiker-
gethessék, sőt Miklós nagy herceg szemtelensé-
gik ment gőgje már annyira terjedt, miszerint 
megparancsolta a töröknek, hogy positiójaikat 
ne merjék erősíteni. 

Hja! a muszka Önkényű vaskeze nera ö*; 
meri a korlátokat, nem ősmeri a uépjogot, O 
előtte a nép csak is egy mászó féreg, a melyet 
akkor lehet eltaposni vagy széjjel morzsolni, 
Bmikor az ő száia izének tetszik. — A legár-
tatlanabb népkedély vagy az alkalom okozza 
jámbor ovátio, ha t. i. nem mellette, vagy ke-
gyeietjei leginkább vért szomjúhozó szeléndekjei 
irányában, hanem épen ellenkezőleg történik, 
már olv elengedhetetlen vétek amit azonnal vérbe 
kell fullasztani. Amit egy közelebbi Szent pé-
tervári esemény is tanusit. 

Egy erkölcsi megbccsteleuitéstől magát men-
tő kissaszony már az utolsó eszközhöz egy fa-
lon függő revorverhez kellett hogy folyamod 
jon s nemtelen megtámadója egy tábornok s 
egyszersmint rendőrfőnökre kellett, hogy reá 
süsse, mint szándékos gyilkos elfogatott, bör-
tönbe vettetett s törvényszék elébe állítatott. — 
A törvényszék, mint aki az erőszakos megbecs-
telemtése elhárítása végett használt fegyvert, a 
cselekmény ön védelemnek s igy elkerülhetet-
lennek találta, felmentette. A felmentett s sza-
badon bocsájtott kisasszonyt vállára emelve 
kívánta haza szállítana. Ezen ártatlan ovátióért 
5 embernek életével 40—50 embernek pedig 
(akik közt a kisasszony isy megsebesülésével 
kellett lakolnia. Annyit megtett a kormány hogy 
botrányt szerző tábornokot eltávolította, de a 
kisasszonynak sincs Szent Péterváron többé sem 
mi nyoma. 

Ezen brutális kormányzati aljárást csak 
azért állítottuk a t. olvasó közönség elébe, hogy 
tudhassa, hogy a muszka, ki a keleti civilizátió és 
kultura előharcosának hirdeti magát, az idegen 
nemzeteket irányában rajongóvá teszi, mindig a 
kereszténység zászlóját lebegtetvén maga előtt, 
mily irgalmatlanul s embertelenül bánik azotthou 
földig tiprott saját népével, ho^y gyilkoltatja ha-
lomra, az atyát saját gyermekével, testvért testvé-
rével egy kis árrtatlan nép kedélyért. 

Es ezen álcivilizátor, ezen álkultur nemzetnek, 
egy valóban általunk is elismert kulturnemzet, a 
jelen korban legnagyobb embere akarja szolgál-
tatni az alkalmat arra, hogy ezen ismert brutális 
önkény s muszka természetéhez nőtt kegyetlensége 
alá hajtson még több s szabad gondolkodású nem-

zetet. Mert hiszen Bismarck nyíltan azt akarja, 
hogy Bessarábia Oláhországtól, Kis-Ázsia pedig 
Erzerumoinl együtt Törökországtól, a muszka 
kancsuka alá hajtasson. 

Erre azután, ha igaz, elmondhatjuk „hason 
társak.44 Dongó. 

Tárgysorozata 
Csongrádmegye törvényhatóságának 1878. évi 
április hó 30-án Szegvárott tartandó rendkívüli 

közgyűléséuek 
1. Az időközileg beérkezet törvéuycikkek ki-

hirdetése. 
2. A nagy méltóság u m. kir. belügy ministerium 

f. évi mártius hó 31-éu 12301 sz. a. kelt intézménye 
a megye székhelyének Szeutesre teendő' áthelyezése 
tá rgyában . 

3. Ugyanannak f. évi april 1-én 10505. sz. a. 
kelt intézménye Gorzsa kézségnek li .-M.-Vásárhely 
város t t rü le tében kért á tkebele íése tá rgvában. 

4 Ugyauamiak f. évi mártius hó 29-én 1123. sz. 
a. kelt intézménye, a bérlők és válíalko3Ók e.s.t. áltai 
a kisbirtokosok földhitelintézetébe lekötendő felzálo-
gok értékesítése tá rgyában . 

5. Nagyméltóságú m. kir. pénzüiryministeriumnak 
f. évi april hó 8 án 20466. sz. a. kelt intézménye a f. 
évre a lakí tandó adófelszólamlási bizottságok me^vá-, . O D 
Iasetása iránt. 

6. Nagymél tósága belUgyministeriurnnak ra. é. 
48152. sz. a. kelt intézménye, H. M.-Vásarhelyeu lévő 
megyei épületek kijavítása tárgyában. 

7. Ugyanannak f. évi mártius hó 3 l - én 13439. 
sz. intézménye, Szeged városa által igéuyba vett rab-
tartási költségek kiűzetése iránt. 

8. Nagyméltóságú Földművelés- ipar és keresk. 
minÍ8teriumnak f. évi mártius 23-án 6262. sz. intéz-
ménye, a tenyész állatok gondozása és hatósági felü-
gyelet alá vétele tá rgyában. 

9. Nagyméltóságú m. kir. belügyministeriumnak 
f. évi mártius 3 l -én 5309. 6z. a. kelt intézménye, — 
a lekötött és kisorolt földtehermentesitési kötelezvé-
nyek kicserélése alkalmával szükséges teendők iránt. 

10. Dávid Antal szegedi pénzügyigazgatónak ér 
tesitése, hivatalos állásának elfoglalásáról. 

11. A megyei tiszti ügyésznek véleménye, Szen-
tes városa által kivetett községi ügykezelésére vonat-
kozó szabályrendelet tárgyában. 

12. Kende Kanut kormánybiztosnak értesítése, a 
Szeged-percsórai tiszaszab. társulat fentartási költsé 
geinek miként leendő behaj tása tá rgyában 

13. Szvoboda Fe renc megyei választott képvise 
lőnek nyilatkozata, viriJis jogáról lett lemondása 
tá rgyában . 

Es még netalán időközben beérkezendő sürgős 
s közszemlére kitett ütryek tárgyalása. 

Kelt Szegváron 1878, april hó 18-án. 
Stammer Sándor, alispán, 

Helyi és vegyes birek. 
— Boldog Aí^yJ^ünnepeket k ívánunk lapunk tisz 

telt olvasóinak. Az Ur fe l támadásának örömünnepe 
hozza el örömét mindnyá junknak . 

— Mint értesültünk városunk követe Simonyi 
Ernő ur jövő hó 4-én le jön körünkbe , évi beszámoló 
beszédét megtartani. J ő j ő n ! örömmel vár juk . 

— F hó 17 én tartott közgyűlésen, csárda nyit-
hatás iránt beadott , három reudbeli kérelem intézteti 
el. Mindháromnak megadatott a kérelem. Lehet mu 
lá tni ! Vajha a tanyai iskolák is ily a rányban 
szaporodnának! 

— A „kisbirtokosok hitel intézete a laptőkéjének 
gyarapí tására városunk közönsége Í3 töl lett hiva. — 
E/.en ügy az elmúlt héten szerdán tartott közgyűlésen 
előkerült, s a közgyűlés többsége a j o g ü g y s z a k o s z -
t á l y vé l emén \e alapján kimondá, hogy városunk je 
lenleg nincs oly pénzügyi viszony ok között, hogv ezen in-
tézmény létesítéséhez, alapitóképen bármily összeggel 
járulhasson. Bizony szegények vagyunk, nem pusztán 
azárt ; mert pénzünk nincs, hanem mert ily Ügyben a 
jogügyi szakosztályhoz fordulunk véleményért . Hát a 
pénzügyi szakosztály mire va ló? Minek hajdúhoz 
menni, hogy harangot ön t sön? 

— Hangverseny tartott f. hó 13-án Rambovszky 
József termeiben, Szikszav István ur és neje Haraszty 
Laura asszony által, Páci Mihály és F a r k a s Ferencz urak 
közre működése mellett. A hangverseny műsorozata 
volt : „Ábránd" szerzé és vonós négyes kísérettel 
előadta jó sikerrel Páci Mihály. 2 „Gondola tok" gor 
donkán előadta Szikszay ur. 3. „Ágnes asszony" Arany 
János bal ladája, szavalta művészi alakítással s igen 
nagy hatás melíett Szikszayné. 4 „Dal lok" Joó Károlytól, 
kiséret mellett Szikszay ur. 5. „Gordonka kettős" 
gordonkán adták elő Szikszay és F a r k a s urak. 6. „Vál-
tozatok*1 vonós négyes kísérettel előadta Páci Mihály 
ur, Záradéku l a „Művészet hatalma" tragikai kettős 
je lenés adatott hangversenyzők álltai, / i ta lában az 
egész estélyt sikerültnek mondhatnánk, ha nagyobb 
számit közönség lett volna jelen A siker főérdemű 
mindenesetre Haraszty Laurá t illeti, ki föllépésével iga 
zán művészi tehetséget árult el. 

— Mult számunkban a szentesi kör által rende-
zett felolvasás a közbe jö t t országos vásár miatt april 
28 án tétetik át. 

—. Ami ellen nincsa orvosság. Többen azon okon 
szándékoznak egyes kerületek választása ellen fölszó-
lalói; mert több helyt példátlan korteskodést vittek vég-

hez Nevezetesen voltak kortesek, kik a választási hely ud-
varán lesték a szavazó polgárt, s ettől elvették a sza-
vazati lapot, kitöröltek belőle egy pár nevet s irtak 
helyette mást s azután bocsátották tovább. Igaz, hogy 
ilyen eljárás meg béíyegezése a közbizalomból folyó 
válaszíási joggyakor la tnak ; azonban ezért még egyet-
len választást sein lehet meg s*mmÍMÍteni; mert szava-
zati lapját cs«k az adta oda, ki közönyös voit az iránt, 
hogy kire ad ja szavazatát, s maga it bele egyezett a 
corrig&tioba; mert hiszen jogában áilt volna minden 
választónak az igy ki javítgatott szavazati jegyet el-
dobni, s helyette másikat készíteni. Szóval a k 'u tesko-
dés ily a lak ja nem szolgálhat okul a választás 
megsemmisétésére. Egy kerület választása meg sem-
misíthető, p. u. ha több szavazat lap találtatik az urnában, 
mint aliányan szavaztak; vagy, ha oly egyén szavazott , 
kinek különben szavazati joga nem lett volua pgyesek 
megválasztása ellen pedig csak az esetben lehet reclaina-
tiót beadni, hu a megválasztott megválasztása ellen tör-
vényes akadály forog fen. Ilyenek p. u. ha valaki a meg-
választottak közül nem volna fü'véve, az országgyűlési 
képviselő választásra jogosítottak közé, vagy ha az illető 
megválasztott még két év óta nem fizet adót a községben. 
Ez esetekben ugy egyes kerületek, mint egyesek meg-
választása ellen jogos és törvényes a fölszólalás; de 
hogy mit és mit nem követtek és követnek el a kor-
tesek az ellen nincs egyéb orvosság, miut hogy nem 
kell rájuk hallgatni. 

— Az érdeklődés kezdi mozgatni fejit. Mint érte-
sültünk többen értekezletet szándékoznak egybe hinni, 
hol a városi képviselők a jövtf tisztújítás érdekében 
tar tanának tanáczkozást . A városi tisztújítás hihetőleg 
máj. 15 ig meg fog tör téni ; mert mint tud juk a tiszti-
karnak ekkor jár le manda tuma ; ha ez igy lesz, ugy 
a készülődésnek itt az ideje. 

— A szentesi jó tékony nőegylet megbízásából, 
van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására 
hozni, mikép a szezte6Í ki?dcd-ovoda — eddig Sonnen-
feld Sámuel úrtól — e célra haszonbérbe birt házból 
— a nőegylet által ovodai helyiségül megvett, és e 
célra teljesen átalakitatott I I I . t. 32. sz. alatti — volt 
Bugyi féle házba — folyó évi april 24 én áthelyeztetik, 
a mely naptól kezdve az ovodai tanítás — már ezen 
saját ház helyiségeiben — a szokott órákban fog meg-
tartatni. Hoffer Antal, nőegyleti tithár. 

— F. hó 14 én az alkapitányi hivatalban kihú-
zott függönyeimet D. Mészáros Ferenc városi alkapitány 
ur nyerte meg, tisztelettel E h r 1 i c h P a u l i n a . 

Örömmel hozzuk tudomására a zene kedvelő közön-
ségnek, hogy Páci Miska, midőn társaságát megrostál-
ta három oly egyénnel egészítette ki, kik a társaság-
nak minden esetre előnyére, a közönségnek pedig tel-
jes megelégedésre fognak szolgálni. — Kiemeljük külö-
nösen uem csak a vidékbeu de az országban is hí-
ressé lett Zsákai József cimbalmos, kinek első fellépte-
kor kitűnő gyors, s mégis igen szabados já téka a kö-
zönséget zsjos tapsra ragadta — hason és méltó t^r^ai 
Suki György kontrás éa F a r k a s JózBef nagy brrgös 
szintén megfeleltek a bennök vetett bizalomnak s szin-
tén részesek voltak a tapsviharban. — Páci Miskának 
ezen választása oly tett emberére mutat, aki nem csak 
az anyagiságnak, de egyszersmind hivatásának is meg-
kíván felelni. — A zene kedvelő közönt-égen a sor — 
hogy fáradozásait méltányolja. 

— Értesítések.a— Tarnóci Mihály szabó m. I. t. 
150. sz házánál külön fedél alatt egy szoba, konyha, 
kamra, és padlás, van haszonbérbe kiadó. — Magara 
termése ménesi bor vörös és fehér akóval nagyban 
van nálam eladó, Ozv. Kőnig Simonné. — Dobosy 
Ferencznek 1. tized 782. számú 10000 vályugja 
van eladó. — Potyoudi Béla uradalmi ispánnak, 
5A telek dónáti és 17 hold alsó réti két külön átló lak 
házzal, 3 istállóval. 2 kocsi szinnel, kukoricza színnel, 
10000 égett téglával, egy terjedelmes kitűnő gyümöl-
e ?U kerítel, 50 hold őszi buza vetéssel, vagy anélkül 
is, kedvező részletfizetés mellett eladó, alkut lehet kötni 
a tulajdonossal lászlótelki majorban, felvilágosítást 
Szathmári Ede ügyvéd ád. — Borsos Sándornak II . 
t. 304 sz. háza e l a d ó . — Török Sámuel Zalotán 10 
hold föidje 3 évre haszonbérbe kiadó. — D >me Sán-
dornak alsóréti 2 részlet földje vetéssel együtt eladó, 
lakása II. t 359. sz. alatt Azt. Balogh Mihálynak, 
pönköczháton 10 hold here földjo nyári használatra 
haszonbérbe ki xbó — Berényi Ferencz korcsmárosnak 
Barát Ferencz házánál asztalok, karszékek, padok, ju -
tányos áron eladó, és a R»4ketyésbe járásavan kiadó. 
— Sági Józsefnek III. t. 369. sz. házánál jóminőségű 
zsindelye van eladó, ugyan ott nagyon jó krumpli is 
van métermázsája 3 frt. 60 krér vagy fontszámra 2 
krért eladó. — Nánási Nagy Sándor hékédi sző-
leje szabad kézből eladó. — Á B kény mindszenti Ti-
szaszabályozási társulatnál 2750 kéve kihúzott nád és 
gyékény van eladó. — Dancsó Jánosnak vekerlaposi 
földje dinnye alá 1 és fél kr jával kiadó — Szamos-
közi J ános és Is tvánnak 111. t. 283. sz. háza eladó. — 
Sarkadi Nagy Józsefné hékédi szőleje alatt lévő más-
fél hold here földje egyszeri vagy egész évi kaszálásra 
kiadó. — Rácz Antal lll. t. 569. sz. háza eladó. — 
Keresztes Nagy Sándornak IV. t. 110 sz. háza szt.-
t:yörgy naptól haszonbérbe kiadó, vagy eladó. — 
llarizs Zsófia L á n g Ferenczné 1. t. 187. sz. kaszinó 
melletti házánál 4 padolt szoba 2 fedett konyha 2 kamra 
1 pince 1 istálló és egy kocsi sziu együtt vagy külön-
külön is vagy a szobátt hónap számra is Szt. György 
nabtól kezdve kiadók. — Kulinyi Bernát 1. t. 198. sz. 
házánál 3 szoba és konyha haszon bérbe kiadó. — 
Czukor Adolfné házánál hibás kukoricza van eladó. 
Özv. Seres Dánielné 1. t. 276. sz. házánál dohány ter-
mesztéshez való kukák vannak eladók. 

Felelős szerkesztő :8 im& F e r e & O . 



II I R D E T É S E K 

Értesítés. 
A községi rendezésre vonatkozó 1871. XVIII. t. cikk 52 és 53. 

§§ a értelmében értesítem Szentes város választó közönségét, miszerint 
a legközelebb végrehajtott városi képviselők választása ellen, a hivat-
kozott törvénycikk 52. §-a értelmében netalán érvényesítendő fölszólam-
lások elbírálására, az igazoló választmány folyó hó 26-án reggeli 10 
órakor Szentes város tanácstermében üléat tart. 

Szegvárott, 1878. april hó 18 án. 
Stammer Sándor, 

alispán. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes városában folyó évi május hóban eszközlendő rendsze-

res tisztújítás alkalmával megválásztandó városi fő- és alorvosi állomásra 
az 1876. XIV. t. c. 144. értelmében ezennel pályázat nyittatik. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen állomás valamelyikét el-
nyerni óhajtják, hogy felszerelt és az 1871. XVIII. t. c. 78. §-ban 
előirt ajánlattal ellátott kérvényöket folyó évi május 12-ik napjáig alól-
irtboz itt Szegváron hivatalos helyiségemben adják be. 

Kelt Szegvárott, 1878. évi april 18-án. 
Stammer Sándor, 

alispán, mint választási elnök. 

hogy nálam Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, 
húsvét első napjától kezdve minden nap 

friss csapolt sör és kis reggeli 
kapható. Tisztelettel 

RAMBQYSZKI JÓZSEF, 
Figyelmeztetés . 

Az iskolaszéki elnökség megbízásából tudomására hozza alólirott a szentesi t. c. ke-
reskedő és iparos osztálynak, miszerint az ismétlő iskolába járó iparos tanoncok nyilvános vizs-
gája folyó hó 28-áu délután 2 órakor fog tul a kurcai iskola helyiségben megtartatni, melyre 
tisztelettel meghív minden tanügybarátot. 

Szentes, 1878. april hó 5-éu. Zoó János, ism. isk. igazgató. 

IÍTÍVÜ IB 

Hirdetés. 
Alólirott van szerencsém a t. c. kö-

zönséggel tudatni, hogy 

cukrász-bolt ónban 
húsvéti tojások 10 krtól 2 frtigf 

kaphatók. 

Ttisztelettel 
K. Nagy Imre. 

H i r d e t m é n y . 
Értesíttetik a városi közönség, miszerint a 

f. évi april hó 15 én a városi képviselő testület-
ben a rendes és póttagok megválasztatván, azok 
névjegyzéke a mondott naptól april 25-ig a vá-
rosház tanácstermében közszemlére kitéve leend, 
s ugyan ezen névjegyzék a városházán kifüg-
gesztve tartatik. 

Felhivatnak ennél fogva a választók, hogy 
a választási eljárásra vonatkozó netaláni pana-
szaikat, — vagy a megválasztott képviselő vá-
laszthatósága ellenni észrevételeiket a választás 
napjától számított 10 nap alatt f. évi april hó 
25-ik napjáig, az igazoló választmány elnöke 
Nsgos Stammer Sándor alispán urnái nyújtsák be. 

Szentesen, 1878. évi april 16. 
Kristó Nagy István, 

polgármester. 

H i r d e t é s . 
Özvegy IzsÖ Józsefné derekegyházi j 

oldalon levő 60 hold I ső osztályú tanya földje,! 
jókarban tartott gazdasági épületekkel, gyümöl-
csös és szöllŐ3 kerttel haszonbérbe kiadó. 

Valamint az alsó réten levő 15 hold I-ső 
osztályú földje is — Szent-Mihály naptól fogva 
bérbe adandó — Értekezni lehet a tulajdonos-
sal, saját házában III. t. 12. sz alatt. 

Figyelemre méltó! 
Tisztelettel tudatom Szentes város és vi-

déke n. é. közönségével, miszerint nálam a leg-
újabban feltalált — s általam javított — m a a -
gollö igen csinos és a legcélszerűbb kiállítás-
ban kaphatók: úgyszintén elvállalok minden 
szakmámba vágó munkákat szilárd és pontos 
elkészítés mellett. 

Tiszteletfel 
Papp Károly, asztalos. 

Lakásom: özv. Faragóné I. t. 488. sz házában. 
Egy jö fiút taüoncul elvállalok. 

FERENCZJÓZSEF 
KESERÜYSZ-FORRÁS. 

A leghatásosabb valamennyi keserűvíz között 
Haliadban na áital különbözik el5ny£«en a többi ismert keserttviztöl, 
hogv kisebb adatokban hatásos hosszabb használata nem okoz utóbajo-

K.T BÍCS, m . D r L e i d e s ü o r f Miksa tanár. 
Különösen az által tűnik ki, hogy enyhén keserű, nem kellemetlen L:ű 
és hogv mé* hosszabb használat ntán sem zavarja meg az étvágvat és 

Dr. K o r á n y i F r i g y e s 
Valamennyi budai keserrtviz között kellemes ize és jeles hatása által tű-
nik k i : gyomor- és bélhurotnál, megrögzött székrekedésnél, alhasi vér-
pangásnál valamint vértolulásoknál, aranyérnél, étvágytalanságnál stb. wiT. .u«. im. X>r. K i s s Sándor , 
A hatás kivétel nélkül gyors, biztos és fájdalom nélküli. Würzburg, 1877. 

Dr. B á r ó L i c h t e n f e l s S c a n z o n i , "Z/"!* 
Készletben minden gyógyszertár és fűszerkereskedésben. Nyomtatvá-
nyok stb. ingyen, a s z é t k ü l d é s ! i g a z g a t ó s á g n á l B u d a p e s t e n . 

Rendes adag: egy fél boros pohárral, 

Tisztelettel tudatom a n. é. k'ócún-
séggel} miszerint 

férfi és női-

r u h a r a k t á r a m a t 
fáStT a főutezában 

POLLAK EMÁNUEL «r házába 
tettem át Ugyan ez alkalommal 

a tavasz i - i^cyre dúsan felszerelt 

Tudósítás. 

férfi és női kész öltönyök, férfi kala-
pok — a legfinomabb kül- és bel-

földi szövetekben 
a t közönség becses figyelmébe ajánlom, 
férfi és női mindennemű öltönyök meg-
rendelését elfogadom, és jutányos ár 

mellett a legpontosabban teljesítem. 
Szentes. 1878. február 16. 

Stciner Dávid. 

Miután Abissiniában (Afrika) egy nagyszerű a l p a c c a 
ezüst ércbányát potom áron vásároltunk meg és gyá-
runkban ujabban 63 gőzgépet alkalmaztunk, melyek által 
munkád jbau sokat megtakarítunk, ennélfogva jelenlog azon 
kellemes helyzetben vagyunk, világhírű alpacca-ezüst-
gyártsiány&inkat az eddiginél 32%-kal olcsóbban, szebb 
és jobb minőségben szállíthatni. Mindenki tudja, hogy 
alpacca-ezüstünk ezüstszinét soha el nem veszíti, hogy 
még a legerősebb sav sem árt neki, m i r ő l í r á s b a n ke-
z e s k . l ü n k . 

Leszállított árak. 
Ezelőtt: 

éllel és aípaccá-ezüst nyéllel ( 4 5 0 > 5 3 0 > 6-80» 7 5 o » 9 tT i-
csemege-evíeszköz, kés, villa, angol j ^ ^ 5 5 0 > 6 9 5 f r t . 

9 
Van szerencséra Szentes város és 

vidéke t közönségével tudatni, misze-
rint, N e u m a n n J a k a b u r f ő t é r e n 
l e v ő h á z á b a n kalaparaktárt nyi-
tottam, mely raktáromban a legújabb 
divatú é« legjobb minőségű férfi kalapok 
a legjutányosabb áron kaphatók. 

Tisztelettel: Csurai Fereno. 

6 darab alpaoca-ezfist kávéskanál i frt 20, 1 frt 60, 2, 2.60. 
1 darab „ „ evőkanál 2 frt, 2.60, 3 40, ő, 6 frt 
Idarab „ „ levesazedö-kanál, tömör 1.50, 2.10, 2.90, 

4, 5 fr t . 
1 daoab „ „ tejazodö-kanál i frt, 1.45,2.30,3.20, 4 frt. 
6 p á r c v ^ e 8 z k n z » v i , l a » angol arél 

6 p á r acél éllel és alpacca-ezüst nyéllel 

M o s t : 
6 tarab alpacca-ezüst kávéskanál kr, 1.15, 1.40, 1.80 kr. 
1 a.arab „ „ evőkanál 1.40, 1.80, 2.30, 3.40. 4 frt. 
J iarab s „ levesszedő-kanál, tömör i frt, 1 60, 2 50 

3 fr t 40 kr. 
1 darab „ „ tejszedó kanál 70 kr, l frt, 1.60,2.10,2 60 
áO evőeszköz, kés, villa, angol acél / „ „ „„ . „ 
b p a r é U e i é s olpacca-ezüst nyéllel [ 3 l 0 > 3™> 5, 6.20 kr . 
fi _ csemege-evőeszköz, kés. villa, angol I ^ _ 
b p a r acc éllel és alpacca ezfist nyéllel \ 2-«>, 3.20, 3.80, 4.75 

Ezenkívül díszes asztali gyertyatartók páronkint 1 frt 
2.50, 3, — tálcák 50, 75, 80 kr* 1 frt, 1.40, — kávés vagy 
theásk r».iák 2 frt, 2.50, 3, 3 frt, — ágas gyertyatartók pá-
ronként 6.50, 10 50, 14, 20 frt, — cukortartók 2 frt, 2.50, 
4, 5.50, 7 frt, — ezukorszórók 60, 75, 90 kr, 1 frt, — ece-
tes és olajos üvegek 2.50, 3 80, 4.25, 6 frt, — vajdobozok 
95 kr, 1.70, 2.80, 3 25. 4 frt — és még számtalan tárgyak 
mind 32 százalékkal olcsóbban mint. eddig. 
Vidék' megrendelések utánvéttel pontosan teljesittetnek. 

BLAU és KAST1T 
é r o á r n k - g y á r a á l t a l 

Bécs, Babenbergerntrasse 1. 

Meghívás. 
Alólirott 1878. évi april hó 22-én 

a c s i z m a d i a ip&rtársulat nagytermében 
a második zenekar közreműködése mellett 

* 

rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelettel 
meghívja 

Bárdos Flóri. 
Belépti dij 60 kr. — Kezdete 7 órakor. 

WEL-JBSZ JAKAENE háza 
és Mucsiháton 

II-od osztályú liáziföklje 
k e d v e z ő feltételek mellett e l a d ó , 

vagy kissebb házéit elcserélendő. 
Ugyanott egy uri lakás haszonbérbe kiadó. 

5 negyed sessió tanyaföld 
Dónáton, és 17 hold a szentesi alsó réten, 

két külön álló lakóházzal, 3 istálóval, 2 kocsi 
szinnel, egy 2000 vékás tengeri górévaí, egy ter-
jedelmes kitűnően művelt szőllő és gyümölcsös 
kerttel, tiz ezer égetett téglával, 50 hold búza 
vetéssel együtt — vagy anélkül is, kedvező 
részletes fizetési feltételek mellett, szabadkéz-
ből örök áron eladó. 

Alkut lehet kötni a tulajdonosnál a László-
telki majorban Derekegyháza mellett. A tuda-
kozásra felvilágosítást adhat tek. Szathmáry 
Ede ügyvéd ur helyben. Pottyondy Bél&a 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál. 1878. 




