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HIRDETÉSI ÁRAK: 
3 hasához peti tsorér: egy 
•zeri hirdetésnél 18 kr., 2 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért ö kr. számit ta ti I:. 

NYILTTÉR 
minden egyes sora l ő kr. 

BÉLYEGDM 
minden beik ta tásnál 30 kr 

ELŐFIZETÉSI ÁR 

Kgé*/ évre 
Fé lévre . . 
Negyed évre . 

4 f r t . 
2 frt 
1 f r t . 

MEGJELEN 
m i n d e n v a s á r n a p . 

E lap szellemi részét illető 
közlemények a j»zrrk*»sztŐ-
•éghez, a pénzküldemények 

pedig a kiadó-hivataihoz 
kü ldendők . 

SITTES 
V E G Y E S T A R T A L M Ú HETIKÖZLÖNY. 

Megyei életünk. 
Megyei életünket, ha Ítéletünk zsinór mérté-

kéül a legközelebb april 30-án megtartott me-
gyei gyűlést választjuk, csak szánandónak mond-

t í . Az ürességtol kongó gyűlés teremben a 
zokott képet találjuk. Tizenöt, husz képvi-
és a zöldasztal környéke képviseli a me-

gyei önkormányzati életet. Miben érvényesül itt 
a képviseleti jog, mikur a tisztikar száma meg-
haladja a jelenlevő képviselőkét. Ha követeli 
valami inkább, a közönyösség e kiáltó képe kö-
veteli a székhelynek egy oly helyre leendő' té-
telér, hol a megyei képviselők többsége könnyeb-
ben hozzáférhet, megjelenhet a megyei gyűlé-
sekben, melyek ma inkább gúnyolják, mint kép-
viselik a megyei önkormányzati jogot. 

No de ne bántsuk ezen már általunk kö-
zösen ismert és megszokott képet, mely más 
arcot mindaddig nem fog mutatni, mig Szeg 
várról a megyei kormányzat Szentesre át nem 
jött. 

A megyei gyűlésen letárgyalt ügyekre és a 
gyűlés többsége által hozott határozatokra áttérve, 
pár érdekes tárgy fordult elő, mi kiválólag 
megérdemli figyelmünket. 

A megyeszékhely ügyében kelt ministeri 
rendeletet, mely ezen gyűlésen íöl lett olvasva, 
már érdemére nézve ismerjük, s miután a me-
gye ezen ügyben egyéb határozatot nem hozott, 
minthogy a Szentesen épitendő széképüiet épít-
kezési és költségtervének elkészítése végett ki-
küldött bizottságot szorgalmazza, hogy munká-
latát minél elébb terjessze be, ez ügyben sza 
vünk sem volna, ha egyes bizottsági ta^ok már 
ezen a gyűlésen nem igyekeznek kifejezést adni 
oly forma nézetnek, hogy: ha költségbe kerül 
az épitendő megyei székház, ugy jobb ha a 
székhely marad Szegváron. Kevés jelentőséggel 
bir ugyan egyes képviselőknek nyilatkozata — 
ha mindjárt a gyűlés termében hangzik is el — 
akkor, mikor a megye egyhangú akarata foly-
tán a minister elrendeli a székhelynek áthelye-
zését; azonban mégis lehetetlen szónélkül hagy-
nunk ezen nézetet, mely eredeuiényében, tekintve 
a székhely ügyben kifejtett eddigi tevékenységün-
ket, kompromittálja ha nem is megyénk köz-
gyűlését; de mindenesetre anuak azon tagjait, 
kik ma állnak elő a nép nevében beszélni el-
viselhetlen terhekről, s akkor, mikor ez ügy 
szükségszerű kezdeményezéséről volt szó, nem 
volt egy hang, mely az általunk idézett szellem-
ben kifejezésre talált volna. Mert azt csak nem 
akarjuk elhinni és nem tesszük föl a szót emelt 
bizottsági tagokról, kik régi tagjai a megyei 
képviselő testületnek, hogy magokkal és képvi-
seleteinek helyzetével teljesen számot nem ve-
tettek, midőn a kérdés elvi oldalát a többség-
gel egyetértve minden észrevétel nélkül megsza-
vazták ; nem tesszük föl róluk, hogy azt ekkor 
számba nem vették volna, hogy a székhelynek 
Szentesre leendő áthelyezése, ha nem megter-
heltetésével is; de mindenesetre némi költségé-
vel jár a megyeközönségének. De, ha ezt ak-
kor nem tudták volna, ezen mai keveset jelentő 
ébredezésre az a megjegyzésünk, hogy a szék-
hely áthelyezésének kérdése, ma már befejezett 
tény, 8 ennek végrehajtását egyesek vissza vo-

nása nem állíthatja tne<£ útjában. A megyei kép 
viselő testület többségének meg van az a tör-
vény által biztosított joga, hogy a székház épi-
tési költségének fedezésére, a megye közönségé-
nek szükségelt hozzájárulását igénvbe vegye. S 
ezen jogával élni a képviselőtestület többségé-
nek, az eddigiek után, a józan következetessék 
elvénél fosjva mulhatlau kötelessége. Es mi 
volna az, ha nem a kiskorúságnak kiáltó jele, 
hogy eddig együtt és egyetértve akartunk, s 
jártunk akaratunkkal évekig nyakára a minis-
ternek, hogy mi egy alkalmasabb helyre kíván-
juk elhelyezni a megye központját, s midőn 
annyi és — elmondhatjuk — dicsőségünkre váló 
küzdelem után, végre oda értünk, hogy a mi-
nister belenyugszik akaratunkba: akkor mi áll-
nánk elő, hogy : ho, hó! nem tudtuk, hogy ne-
künk senki nem fog a tenyeréből egy megyei 
széképületet kifújni. Hát minő vissza vonulás 
volna ez és szólhat-e e mellett bárki, ki önma-
gával következetes és féltékeny egy megye érett 
megfontoltság vezérlette józan kormányzására. 

Egyébiránt a megyei képviselőtestülettől 
függ, hogy megyénk anyagi helyzetének komoly 
számba vétele mellett, ugy intézkedjék, hogy a 
székhely változtatással járó költségeket, minél 
könnyebben elviselhesse megyénk lakossága. 
Lehet azon összeget, melyre a megyei ingatla-
nok eladásából befolyó költségen fölül még szük-
ség lesz, 5 —10 évi kirovás mellett fedezni ugy, 
hogy azt alig fogjuk megérezni. 

A székhely kérdés után Gorzsa községnek 
H.-M.-Vásárhely területébe kért átkebelezése tár-
gyában kelt ministeri rendelet vétetett tárgya-
lás alá. A belügyminister megtagadja H.-M.-Vá-
sárheynek ezen átkebelezés iránt fölterjesztett 
kérelmét Ezen ministeri intézkedés, mindenesetre 
sokat jelentő Csongrádmegyére nézve; mert Gor-
zsával, mintegy 30 ezer hold föld vonatott volna 
el Csongrádmegyének különben is szűkre mért 
területétől. A megye a ministernek köszönő 
fölíratott küld ezen intézkedésért. Ez után az 
igazságügy ministernek a H.-M.-Vásárhelyen le-
vő megyei épületek kijavíttatására vonatkozó le-
irata vétetett föl. Meg kell itt említenünk, hogy 
az állam 1872. óta használja a kérdéses épüle-
teket minden dij nélkül; .tt vannak elhelyezve 
a vásárhelyi kir. járásbirósági hivatalok. A me-
gye tehát még a mult évben azért folyamodott 
az igazságügyi ministerhez, hogy az állam által 
ingyen használt ezen épületeket, különösen ott 
egy végpusztulásuak indult istállót javitasson ki. 
A minister a megyének ezen kérelmét megta-
gadta. Eredeti állapot ez, a megye ingyen át-
adja az államnak használat végett 30 - 40 ezer 
frt értéket képviselő épületeit, s az állam a me-
gye ezen jótéteményét még annyira sem mél-
tatja, hogy a kérdéses épületben a használat ál-
tal okozott pusztulást kijavittatgatná. Ezen el-
járására különben a kormánynak méltán és ért-
hetően válaszol határozatában a megye közön-
sége, a mennyiben k 'mondja, hogy tessék más 
kvártéjról gondoskodni, a megye az államnak 
további használatára, nem engedi át az épüle-
teket. 

Régen kellett volna. 
Hosszadalmas és alapos vitára adott alkal-

mat az állandó választmánynak, Szentes város 

Hérmentet len levelek nem. 
fogad ta tnak el. 

statutumára vonatkozó azon javaslata, hogy a 
város által statutuahter megállapított több hiva-
talnoki tizei ések, amennyiben ezeket a város az 
eddigitől eltérve, jövőre nézve kevesebbre szabta, 
visszaálhtassanak, s i<rv e tekintetben a statu-
tum modosittassék. Okul föl volt hozva, hogy ezen 
hivataloknál (közgyám, szám tisztek városgazda, ik-
tató, kiadó és írnokok) a fizetés a város által oly 
csekélyre szabatott, hogy ebből megélui teljes 
lehetetlen, s képtelenség, hogy oly üzetés mel-
lett az illető állomásokra munkaképes, dolgozni 
szerető emberek pályázzanak. Többen szólaltak 
föl az állandó választmánynak ezen javaslata 
ellen, mely a községek, törvény által biztosított, 
önkormányzati jogát támadja meg; a többség 
azonban, ezen ügynél, a törvénynyel szemben, 
azon szemponthoz kötötte véleményét, hogy azál-
tal, ha a megállapított fizetésekkel, még a megél-
hetés lehetőségéről sem biztosítjuk a hivatalnokot, 
ez a jóra való közigazgatást veszélyezteti; mert a 
hozzáértő embereknek lehetetlenné van téve, hogy 
pályázzanak; ez okból elfogadá az állandó vá-
lasztmány javaslatátt, mely zzerint a közgyáoi 
fizetése 400-ról 500-ra az iktatókké 400-ról 500-ra 
szám tiszteké 400 ról 500 ra az Írnokoké 350-
ről 400 ra emeltetett. Nem lehet tagadni, hogy 
ezen határozat a községi önkormányzati jogba üt-
közik 8 így a tövénynyel össze nem egyeztet-
hető; de eredményében, egy jó közigazgatás ér-
dekében feltétlenül szügséges intézkedést foglal 
m a g á b a n . Rejdrens. 

Felterjesztés 
anaqym. m. kir. pénzügyi és oktatásügyi ministerek-
hez, mint a pécskai kincstári, illetőleg a mezőhegyesi 
ménesbirtokok uraihoz, az Aradtól Mezőhegyes, Makó-
Hódmező-Vásárhelyen és Szentesen át Szajolig veze-

tendő helyiérdekű vasut-vonal kiépitésetárgyában. 
(Folytatás.) 

Ezen választmány mult év okt. 24 én, Hmvásár-
h ^ r o n tartott vasúti értekezletén, magát Arad-, Csanád-, 
(Jsuii^rati és Szolnukmegyék nagyszámú érdekeltségé-
nek részvétele mellett kiegészítvén, egyúttal utasította 
tisztelettel alulírott elnökét, hogy 

1. az érdekelt vidék forgalmára vonatkozó és 
fentebb már némely részletében közölt hivatalos sta-
tistikai adatokat az e célból kiküldött albizottságok 
utján bővebb tájékozásul összeállí tsa; 

2. hogy magát a vasúti sin s egyéb épitési anya-
got szállító nagyobb gyárakka l ezen anyagok előnyös 
feltételek mellett való szállítására nézve érintkezésbe 
tegye; 

3 hogy a magas kormánynál , mint a rendkívüli 
ki terjedésű pécskai kincstári és mezőhegyesi birtokok 
után első helyen érdekelt félnél, — hozzájárulási mó-
dozatok és összegek megállapítására, illetőleg kiesz-
közlésére nézve a szükséges lépéseket megtegye. 

Ezen itt előre bocsáj tot tak képezik tárgyát és 
alapját ezen je len alázatos fe l ter jesztésemnek; melyben 
hódolatteljes tisztelettel bá torkodom nagyraéltóságodat 
felkérni, miszerint kegyeskedjék az itt vázolt törekvé-
sek és tervezetek céljául kitűzött vasútvonal létesítését, 
mint a magas kormánynak a (mezőhegyesi), fpécska i 
kincstári) bir tokok által főhelyen érdekel t tagja magas 
pártolása és megfelelő anyagi hozzájárulása által lehe-
tővé tenni. 

A tervezett arad szajoli helyiérdekű vasatvonal 
ugyanis, mint jelezve volt, az arad-körözsvölgyi vas-
úttal összeköttetésben az ide mellékelt átnézeti helyraja 
szerint Aradról Pécska felé vezettetve, az Arad és 
Pécska között fekvő 5000 holdnyi kincstári erdőséget 
érintené, és ezen erdőség mellett ugy, mint Pécskán , 
a pécskai kincstári bir tokok igazgatóságának szék-
helyén, állomást nyerne. Pécskáról a vasútvonal Batto-
nyára vezettetik, érintve a basarági, sziondai nagyki-
ter jedésű és a legnagyobbszerű mezőgazdasági beru-
házásokkal ellátott kincstári puszta bir tokokat , melyek 
közvetlen közelében, Battonyán ismét vasúti állomás 



létesíttetik. Battonyát elhagyva, A vasútvonal a mező-
hegyeai méncsurndalom kellő közepén és annak egész 
hosszában végig vonu1, és ezen uradal >mban u«jy a 
Battooya felöli utolsó járásnál, mint a bírtuk központ 
ján, egy vasúti állomást fog képezni. Az ut«sbbi helyen 
létesítendő V N g a t i állomás egyuital hivatva leend a 
szomszédos kovácsházi kincstári birtokoknak is köz 
pontjául ssolgálni. 

Mezőhegyesről a vasútvonal a kincstári birtoko 
kat kőpefcő Palota és Királyhegyesen keresztül Makóra 
és innen a Návay család és a esariádi püspök birtokait 
képező Földeákon át Hm vásárhelyre vezettetik, hol az 
alföldi vasúttal egyesül. Palotáról esetleg egy szárny-
vonal lesz Nagyinkra épitendő, ha a közvetlen érde-
keltek az ide vonatkozó költségeket hasonlóan fedez 
hetik. 

limvásárhelytől a vasútvonal a Károlyi család 
nagykiterjedésű* ordöngösi, derekegyházi és mrigocsi 
uradalmát érintve, Szegváron, Szentesen, Kunszent 
mártó non, Cikakházán, Tiszaföldváron, Kövér, Harká-
nyi cs a t. családok birtokain keresztül Szajolra vo-
nul, hol a tiszai vasútvonallal egyesül. 

A vasútvonal itt röviden vázolt iránya felkarolja 
tehát alföldünk termékeny rónaságainak mindazon fon-
tusabb pontjait, melyek eddig vasúttal nem bírtak. 

Egyenes összeköttetésbe hozza ezen vidéket nyu 
gat-felé Budapesttel, kelet felé Araddal s igy Erdélylyel, 
a nélkül, hogy bármelyik más meglévő vasúttal s z » u j -
bdn versenyvonalat képezne, a mi már azon oknál 
fogva sem képzelhető, mert Arnd Szájul között a ti 
szai vasútvonal csak 187a mértföld hosszaságu, mig 
Arad- és Szajol között az ujon létesítendő, de a helyi 
érdekek felkarolása által teljes derékszöget képező 
vasútvonal 25 mértföldnél nagyobb hosszúságban ter 
•estetik. 

E szerint a pécskai és mezőhegyesi kincstári 
uradalmak egyenes vasúti összeköttetésbe hozatnak 
Araddal, mely város eddig is ezen uradalmak suly 
pontja és piaca volt, és összeköttetéshe hozatnak ez 
által egyúttal Aradmegye bérces éa erdődus hegyvidé 
keivel, mely vidék számtal3u termékeinek fogyasztói 
a nevezett uradalmak, és a mely felé eddig ezeknek 
is számtalan terményei irányittattak. 

De egyenes összeköttetésbe jönnek a nevezett 
kincstári birtokok Budapesttel, az uradalmi kormány 
i á t székhelyével is, mely körülmény ugy a kormány-
aat megkönyitése és egyszerűsítése, mint a birtokok 
jövedelmezőségi szempontjából ezen uradalmaknak 
rendkívüli előnyöket biztosit. 

Aradtol kezdve egész királyhegyesig eszerint a vasút 
vonal legnagyobb részben kincstári birtokon halad, miután 
ezen vonal több mint 5 mértföldnyi hoszaságban hasitja 
ezen birtokokat. 

Nem volt tehát még az országban egyetlen birtoká 
val sem ugy annyira érdekelve a maggar kincs ár vasút-
építése által, mint a kérdésben forgó vasútnál, és igy nem 
volt még egy ily vasútépítése sem reá nézve annyira kí-
vánatos és célszerű, miut épen ezé. 

Az által, hogy ezen vasútvonal, nera mint zsák-
vonal, hanem, mint az Alföld legtermékenyebb vidé-
keit és jelentékenyebb gócpontjait összekötő teljes 
önná.'ló és jövedelmező egészet képező vállalat lett 
tervezve, mint kimutatva vala, biztos jövedelmezőségre 
is nyújt kilátást; és igy mindazok, kik az előállítási 
költségekhez hozzájárulnak, biztosítva lehetnek, hogy 
nam anyagi áldozatok árán, hanem csak egyszerűen 
egv oly jövedelmező befektetés alapján szerezték meg 
birtokaiknak a vasúti összeköttetést, mely befektetés-
nél a mai körülmények között birtokaikra nézve job-
bat és biztosabbat nem eszközölhettek volna. 

Tiszteletteljes hódolattal kérem tehát nagyméltó, 
ságodat, kegyeskedjék szintén hasonló indokokra fek 
tetni bölcs elhatározását, midőn az arad-ezujoli vasút 
érdekeltségek nevében a kérdéses vasút építés költsé 
geinek fedezetéhez a magaskormány, mint első helyen 
érdekelt birtokos, hozzájárulásának kegyes kieszöz 
léséért esedezünk. 

A tervezett 25 mértföldnyi vasútvonal költségei 
a kezdetben kitüntetett számitás szerint, — ha t. i. 
ezen vasútnál i* «z arad-köröasvö!gyi vasút épitési és 
b<Tuh*z»ís: költségei vétetnek alapul, — összesen 
3 2(K),0()0 Irtot igényelnek. Ezen összegnek beszerzése 
u vasutmenti törvényhatóságok, községek és kisbirto-
kosok és érdeke t egyesek, hasonlóan az aradmegyei 
vasút építésnél követett eljáráshoz, ugy eszközölnék, 
hogy mindnyájan, az arad-körözsvölgyi vasúttal együtt, 
egy részvénytársulatot képezve, hozzájárulásuk ará 
nyóban, részesülnének a társulat által engedélyezési 
j og alapján szaporítandó vasúti részvényekben és 
nyernének befolyást a társulat vagyonáuak kezelése 
és értékesítésében. 

(Folyt, köv.) 

A „Magyar kisbirtokosok országos föld-
hitel egyesűleté"-t létenitő bizottság, 

Budapesten. *) 
Budapest, 1878. apr. 29 

A szentesi takarékpénztár tekintetes Igazgatóságának 
Szentesen. 

Midőn ezennel vau szerencsénk a tek. Igaz-
gatóságnak f. é. mártius hó 25-érŐl hozzánk iu-

*) A szentesi takarékpénztári igazgató ur megkeresésére 
szives készséggel közöljük. Szerk.) 

tézett nagybecsű soraira válaszolni, s 5000 fo-
rintos kamatozó alapítványáról szóló alapítási 
okiratának vételét elismerni, el nem mulaszthat-
juk őszinte s meleg köszönetülik kifejezését azou 
lelkes hazafiúi áldozatkészségért, melyből kifolyó-
lag a (ek. Igazgatóság virágzó intézete részéről 
az általunk képviselt országos ügyet oly hatha-
tósan felkarolni kegyeskedett. 

Bátorkodunk a tek. Igazgatóságot a jelen 
alkalom felhasználásával ismételten arra kérni, 
hogy a vele összeköttetésben lévő ügybarátokat, 
valamint a vidék tehetősb lakosait — amenuvi-
i>en ismeretségi viszouy ban á!l velük — saját 
magasztos példájának követésére buzdítani szí-
veskedjék. 

Hazafiúi tisztelettel 
A ,magyar kisbirtokosok országos földhitel egyesülete* 

létesítő bizottsága. 
Festetics Pál grój, Végh Ignácz 

biz. elnök. biz. jegyző. 

Az igazoló bizottság. 
Mult hó 15 én megejtett városi képviselő válasz-

tások ellen beadott panaszok elintézése, s a kifogásta-
lanul választottak igazolása érdekéből, az igazoló bi-
zottság mult hó 26-án tartá meg — reggel — 10 
órától este 8 óráig terjedő ülését. A bizottság Stammer 
Sándor alispán ur elnöklete alatt tartá ülését, s a be-
adott panaszok alapján bele bocsátkozott egy példát-
lanul furcsa, a törvény szellemével határozottan ellen-
kező eljárási módba, melyet részletes bírálat és meg-
rovás nélkül nem hallgathatunk el. 

Egyik választási kerület választási eljárása ellen 
ugyanis, egyik bizalmi férfiú, ki a választási jegyzö-
könyvet, minden kifogás megjegyzése nélkül irta alá, 
panaszt emel; elmondja, hogy ezen kerületben példát-
lan korteskedést vittek végbe, s kéri a beadott szava-
zatlapok ujon való átvizsgálását. Mióta a mai válasz-
tási formák uralkodnak széles e hazában, alig hisszükl 
hogy hasonló kívánság kifejezésre talált volna; de ha 
ez történt is meg valahol, annyit minden esetre állít-
hatunk, hogy a törvényt és önmagát egyetlen igazoló 
bizottság sem blamirozta annyira, mint a mienk, mely 
a panaszos kívánság folytán elmant odáig, hogy a be-

TlKCA. 
A burokban szülött. 

— R E G É N Y . — 

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

Arthurt pár pillanatra zavarba hozta az összees-
küvést história, az első tekintetre az ügyet amily kép-
telenségnek, épp oly ijesztőnek tartotta. Gondolkozott 
és kereste, hogy ezen cselszövény, melynek célja örökre 
uémává tenni azokat, kiknek ma kezében van Francia-
ország sorsa, hol nyerhette kiindulásának szálait. Ez 
az udvar fondorlata, hol a kétségbeesés szerencsétlen 
tanácsai nem riadnak vissza semmi bűntől, mi valamit 
ígér. Ez a királyi család műve lehet, gondolá Arthur 
magában; majd lelke előtt Félix ur ördögi alakja je 
lent meg; egy ember ez, ki kárhozatra kárhozatot 
keres. Ez az ember mindenre képes s a bűn fertőjé-
ben született lelke miért ne gondolhatna ki dolgokat, 
melyeknek koholt valóságával behízelegheti magát a 
hatalmasok kegyébe. Ily gondolatok közt tért Arthur 
a korcsmából lakására; de nem birt nyugodni, bár éj 
szaka volt már, elhagyá lakását és Mirabeaut ke 
reste föl. 

A gróf még fön volt; íróasztala mellett dolgozott, 
lapja következő számának vezércikkét ir ta; midőn ko-
mornyikja Arthurt bejelenté, épen azon pillanatban 
tette le bosszankodva tollát. — Nem birok írni, mondá 
elfojtott hangon a gróf, ki szeretett fönhangon gondol-
kozni: lelkem teli van a mai találkával, azután Júlia 
neve lebbeut el ajkáról. — Pokolbal nem ÍB kell még 
egyéb, csak az, hogy Ámornak most, vénségem nap-
jaiban jusson eszébe szivemet bolondjává tenni. Nem 
lehet, nem lehet! Félre lelkem elől tündér ábrándké-
p e k ! E percben Arthur lépett a szobába. 

Mirabeau, mellén összefont karokkal állt azobája 
közepén s meglepetve nézett barátjára. 

— Te még fön vagy ? 
— Fön, irni akartam lapomat, de nincs az eszem-

ben egyetlen ép gondolat. A királyi vétóról akartam 
irni; már megkezdtem, s nézd, olvasd el, amit eddig 
megírtam. Mirabeau Összeszedte az asztalon szélylyel 
szórt, már beirt papir darabokat s Arthnrnak kezébe 
adta. — Olvasd el barátom s mondd meg, hogy ugy 

amint van, ki lehet e nyomatni? Reggel jókor nyom 
dáha kell küldenem, s e pillanatban nem vagyok oly 
lelki nyugalomban, hogy ön munkámat hidegen meg-
bíráljam. 

Arthur zavarral nézett Mirabeaura. 
— Mi bajod lett? kérdé. 
— Olvass s azután majd beszélhetünk. Arthur 

átolvasta a cikket. 
— Mirabeau ennyi helyre annyi szép eszmét 

soha nem tett le! kiálta föl Ar thur : nagyszerű! 
— Elég! mondá a gróf: látom, hogy te épp ugy 

lázban vagy mint én. Most beszéljünk másról. Mit ke-
ressz és miért jössz ily késő éjszaka hozzám? 

Arthur elmondá az eseményt. 
— Összeesküvés! kacagott föl Mirabeau. A vég 

zetet megállítani útjában sem neked, sem nekem, sem 
Vaillant grófnőnek nem áll módjában. Bízzuk rá, majd 
a sors elhozza a magáét. S erről a dologról e pilla-
natban barátom legyen ennyi elég! Veled nekem a 
világ minden összeesküvésénél komolyabb számveté-
sem van. 

— Te nekem ma azt mondád, hogy te éa Vail-
lan grófnő szeretitek egymást. 

Arthur meglepetve állt barát ja előtt, ki e pilla 
natban rendkívülinek tünt föl előtte. 

— Ez igaz, mondá Arthur. 
— A szerelemnek barátom természetes vége há 

zasság; akarod-e ezt? 

— Nem értelek, mondá zavarral Arthur. 
— Meg akarom kérni Vaillant grófnő kezét, 

mondá Mirabeau. 
— Megőrültél? 
— Meg! mondá tompán a gróf. 
— Szerencsétlen! felelt Artbnr o nekem huss év 

óta jegyesem. 
— Akkor esküdjetek, a Solandres báróné véget 

fog vetni kísértéseimnek. 
Legyen 1 mondá Arthur és elvált barátjától, ki-

nek habzóvá vert érzelmei, mint vulkán hányták föl 
s le lelkének gondolatait, melyek a vonzerő törvényei-
nek hódolva, mind Júlia dicső alakjához tértek meg. 
— Mirabeaunak ez borzasztó éjszakája volt. 

Arthur mindőn hazatért fél őrülten jár t s kelt 
föl a le szobájában, midőn néhány perc múlva szol-
gája azon jelentéssel lép be hozzá, hogy a báró szo-

bájának ajtaján egy vén asszony van, ki nem aka r 
reggelig várakozni. 

— Bocsásd be! 
Madame Renard lépett a szobába. Arthur ezt nem 

várta, ő azt hitte, hogy a baluxi jós már rég az örök-
nyugalom álmát alussza. — E percben az aranypénz 
jutott eszébe, melyet első házaságának mámorában a 
koldusnőnek dobott, ki nem volt más, mint Renardné, 
ugy tetszett neki, mintha ezen összeaszott alak csak 
puszta kisértete volna a mult valóságának. 

— Te élsz még nagyanyám, mondá a báró éa 
megölelte madame Renardot. 

— Még élek, mondá tompán, és hidegen a vén 
asszony. 

Arthur megí >gta gyengéden Renardné kar já t éa 
egy székhez vezeté. 

— Ily késő éjszaka jössz nagyanyám? 
— Néhány perccel előbb jöttem Párizsba, s a 

szerencse ugy adta, hogy rögtön lakásodra találtam. 

— Szólj nagyanyára, mi jót hoztál nekem? 
— Anyáddal mikor beszéltél? kérdé a nagyanya. 
— Egy hónappal ezelőtt voltam Versaillesben; de 

ő nem fogadott el ; azt mondá, hogy Bern Anikó gyil-
kosa neki nem fia. Arthur arcára teraeté két kezét 
ezen szavaknál. 

— Megérdemelted. 

— Te is? 
— Emlékezz azon éjszakára, melyen Vaillanl 

gróf leányával a baluxi romok között megjelentél. 
— Ez éjjel másodszor áll lelkem előtt azon pil-

lanat. melyro emlékeztetsz. 

— S Júlia még mindig leány? 
— Holnap jegyet fogok vele váltani, mondá 

Arthur. 

— Nem lehet, felelt Renardné. 
— S ki áll u tamba? 
— A halál, mondá iszonyú hidegséggel a vén 

aaazony. 
— Micsoda! ja jdul t föl Ar thur : ő meghalt volna? 
— Nem ő, anyád fekszik ravatalon, már nem 

haragszik reád. 
— Anyám, anyára bocsáss meg fiadnak. 

(Folyt, köv.) 



adott szavazat lapokat ú jonnan fölül vizsgálta • elszá-
molta, hogy vájjon a választási jegyzőkönyvben kitün-
tetett nevek megkapták e az ott emiitett szavazato t? 
E lőre is azt j e len t jük ki. hogy a m i törvénytudományunk 
és az eljárási formák iránti érzékünk szerint, az iga 
zoló bizottság ezen átvizsgálásának eredménye nem 
lehet az, hogy a választás megsemmisíttessék, s igy 
indokoltan, okszerű i ig a bizottság soha nem bocsát-
kozhatik a szavazat lapok fölülvizsgálásába. Véleményünk 
szerint a választási aktus azáltal, hogy az elnök, s 

1' egyző mellett négy bizalmi férfiú a választási jegyző 
íönyvet minden észrevételezés nélkül irták alá, szeri 

tesitve van és megtámadhat lan, hacsak panasz ló ok-
mányokka l nem igazolja, hogy ott oly egyének is sza-
vaztak, kiknek szavazati joguk nem volt, vagy ha ki 
van tüntetve az, hogy ott több szavazat lett elszámol-
va, mint amennyi beadásra följegyeztetett . A panasz 
azonban csak ez és ehez hasonló esetekben is, csak 
a k k o r vehető figyelembe, ba panaszló állításait okmá-
nyokka l igazolja s a bizottság eiott igy készen áll a 
panaszos állítás valósága. Azonban egyesek üres kor-
teafogásra fektetett panasza figyelembe soha nem ve 
hető, s pláne, hogy a bizottság egyesek üres óhajtása 
folytán odáig menjen el, hogy átvizsgálja a szavaza-
tokat újra, annak kitudása végett, hogy ezek a válasz-
tást vezetők által pontosan cs lelkiismereteden lettek e 
elszámolva, ez teljes képte lenség; mert ezen el járásnak 
egyéb célja nem lehet mint az, hogy vajon a felülvizs-
gálás folytán kittintetett eredmény igazoija-e a válasz-
tasi j egyzőkönyv állításait vagy nem, ha nem, akkor 
a választás megsemmisíttetik. De kérd jük , hogy ha ily 
panaszok folytán a választás megsemmisíthető volna, 
a k k o r a választási elnök és jegyző mellé miért ren-
deli a törvény a négy bizalmi férfiút, ha nem azért, 
hogy ezek egymást ellenőrizve, a szavazatok elszátuo 
lására nézve, a választási el járás hitelét teljeseu és 
megtámadhat lanul biztosítsák. Ez a törvény világos és 
félre magyaráshat lan szelleme, melynek nyaká t az iga 
aoló bizottság ki tekerte és pedig az alispán elnöklete 
alat t . Hiszen ha ilyen alapon megtámadható és pláne 
megsemmisíthető volna a választás, usjy az egész vá-
lasztási forma komédia volna, melyet bármelyik kurtát 
húzott bizalmi férfiúnak módjában áll kijátszhatni. Ne-
vezetesen: ő ki a szavazatok elszámolásánál közre-
működik, s látja, hogy már a választottak kozé r em 
j u t be, az általa vezetett nevek után többet kevesebbet 
j e g y e z ; de a szavazatok elszámolásának pontosságát, 
a valasztási j egyzőkönyv aláírásánál nem vonja két 
aégbe; mert ha azt te6zi: az elnök ú j ra elől kezdi és 
felszámoltat ja a szavazatokat, hogy az el járás pontos 
aága ellen semmi kifogást tenni ne lehessen; de ő ezt 
nem teszi, aláír ja a választási j egyzőkönyvet s Azután 
emel panaszt, hogy a szavazatok eUzámolásánál vissza-
élés követtetett el. Hát nem komédia az egész válasz-
tás. ha ily panaszt figyelembe vesz az igazoló bizott-
s á g ? De menjünk tovább ; mert az igazoló bizottságnak 
ezen meglepő el járása megérdemli a részletezést. 

Ki áll jót azért, hogy a reclamáció ideje alatt 
(mely tiz nap) nem mentek-e korrekcion keresztül a 
panaszlott kerület szavazat lapjai. Mert hiszen ez ( — 
mi után a szavazat lapok legtöbbször lepecsételve nin 
csenek a mindössze cérnával vannak csomóba kötve 
s igf*, teljes rendelkezése alatt ái lauak az illető tisztvi-
aelc megtörténhetik és megtörténnék, ha az iga 
zoló bizottság bár mily panasz esetén is, birna ezen 
fölülvizsgálási joggal, melynek eredménye a választás 
megsemmisítése lenne. Ez esetbeu a választások a 
leguagyobb visszaélésnek lennének kitéve. 

Véleményünk szerint az igazoló bizottság messze 
túllépte hatáskörét , midőn a szavazatok ujon való föl-
azámolásaba bocsátkozott . A szavazatok elszámolása 
a választási j egyzőkönyvnek a választasi elnök, jegyző 
és négy bizalmi férfiú által miuden észrevétel nélkül 
tör tént aláírásával, oly ténye a választásnak, melyhez 
egyetlen igazoló bizottság sem nyul, ha megérti és 
fö i fugja a törvény szellemét. 0 

Világ folyása. 
A ókori trójai faló időnkben akart ismét-

lődni, csakhogy az ókori trójai rövidlátás és az 
újkori konstantinápolyi szemesség közt azon 
különbség van, hogy még azok a reájok nézve 
megdönthetetlenné lett végveszélyt maguk von-
ták be városukba, ezek ellenmüködésük által 
hárították el azon veszedelmet, melyet a musz-
kák a húsvéti ünnep isteni tisztelet ürügye alatt 
akartak az általuk annyira imádott szent n*pon 
általuk kigondolt legaljasabb csel által Konstan-
tinápoly falai közé becsempészni. Legalább mint 
a lapok előre hirdették, hogy Miklós nagyherceg 
a konstantinápolyi görög patriarchának meg-
hagyta, hogy minden görög templom megnyit-
tasson s gond fordittassék arra, hogy katonáinak 
elegendő helye legyen, annyiban nem valósul-
hatott, amennyiben ezen becsempészendő katonai 
imásól a lapok mélyen hallgatnak. 

Már hogy azután a muszkák mondottak-e 
le ezen áhítatos szándékokról, vagy azon tény, 
melyet Konstantinápolyból april 30 ról a Reuter 
ügynökségnek jelentettek, miszerint Konstanti-
nápoly közelében a muszka és török katonák 
közt verekedés történt? még ki nem deritetett, 
— elég, hogy ezen verekedésben egyik mint 
másik részről 80—80 katona sebesült meg. Hogy 

azután a Bécsből érkezett, hir, hogy az angol és 
muszka katonák közt összekocanás történt niucse 
összefüggésben ezen isteni tisztelettel? ismét a 
fogalmak dolga. — Annyi azonban igaz, hogy 
az angol ezen muszka áhítatosság ellensúlyozá-
sára három hadihajóját 20 ágyúval Konstantiná-
poly falai alá vitte a legszükségesebb bevásár-
lások ürügye alatt, Igy hát semmi egyéb posi-
tiv esemény nincs, mint hogy a rendőri főluva-
tal a muszka katonáknak megtiltotta a demar-
kationális vonal átlépését | 

De ideje is lenne már egyszer a demarka-
tionális vonalaknak — ugy mint azt a nemzet-
közi jo<rok kívánják — szoros megtartása, s a 
visszaélők ellen, kik nem egyebek, mint rabló-
gyilkosok, a legszigorúbb eljárást európailag fo-
natositani, mert akkor oly visszaélések, mint 
amilyen ezen keleti civilizátorok és kultur elő-
harcosai tettek, nem ismétlődhetnének, a bolgá-
rok — mint azt * közös bizottság kiderítette — 
kik a demarkationális vonalon kivül 8 török 
községet kiraboltak, elhamvasztottak s nagy részét 
a bentlakóknak legyilkolták, minden muszka 
patrociuium mellett is keményen mvgbiintethetők 
lennének, és az utókor még az ellenséges földön 
is szem előtt tartaná a nemzetközi jogokat, 
visHzatartózkodnán ik attól, hogy ártatlan, békés 
polgárok életét s vagyonát oly könnyedén nem 
semmisítenék meg, de ürügy sem szolgáltatna 
az elkeseredésre. Mert lio^y a török fölkelést 
egyenesen a muszka önkénykedő zsarnokság és 
bolgárok gyilkolásai idézték elő, az elvitázhatat-
lan, és elvitathatatlan az is, hogy ezen fölkelés 
napról napra nagyobb kiterjedést nyer, sőt a 
muszkákra ugy, mint a bolgárokra végzetteljes 
lehet, onnan is gyanítható, miszerint Thráciában 
már 25 ezer jól fegyverzett és fegyelmezett em-
ber áll csatakészen, s ezekhez nem csak a thra-
ciai, de macedóniai görögök is csatlakoznak. 

Föltűnő itt a görögök csatlakozása a mu-
sulmanokhoz, ami föltételezi azon következményt 
— mit már egy sugalmazott lap is érintett, — 
hogy a görögök addig fegyverkeztek a törökök 
ellen, tnig ezeknek oldalán fogják a muszkák 
ellen használni fegyveröket. Hja, az alkotmányos 
nemzet legyen az a vallás, vagy nemzeti rokon-
ság kapcsában, az önkénykedőnek csak addig 
hódol, mig éltető érdeke, vagy a kényszerűség 
hatalma felette uralkodik, de ha ezen lidércnyo-
mástól megmenekülhet, azonal elfordul tőle, sőt 
ellene támad, mihelyt arra alkalom szolgáltatik. 

Ha tehát a görögök is csatlakoznak az el-
keseredett harcszomjas törökökhöz, mily mérvet 
fog akkor a fölkelés ölteni, midőn maguk a tö-
rökök — mint ezt april 23-ról a Reuter ügy-
nökségnek jelentették — 1000 muszka foglyot, 
4 ágyút és sok fegyvert ejtettek zsákmányul 
Mi fog akkor a muszkákkal történni, ha Angol-
ország azon készülődéseket, melyeket mindig 
erősebben ujit, permanensé teszi? Valóban meg-
leli a muszka azon jutalmat, hová vakbuzgósága 
és lelketlen eröködése vezeti. 

Mert ha valaha állott, épen most áll Euró 
pában a békekilátás a legrosszabb lábon. S ezt 
nem csak Párizs, London, Berlin vagy Bécs, de 
a kisebb országokból vett hírek is megerősítik, 
de legjobban kitetszik a san-stefanoi békeszerző-
dők egyenetlenségéből, midőn a török csak mint 
tolmács lép föl a muszka mellett a fölkelők le-
csendesitésére kiküldött bizottságban, midőn a 
török Sumla és Várna érődéit a békeszerződés 
ellenére kiüríteni vonakodik, sőt megtörtént az 
is, hogy a sumlai várparancsnok a muszka meg-
hatalmazottat, mint parlamentár szembekötés 
mellett vezetette a várba, s annak kívánságára 
az erődnek megszemlélését megtagadta. A ki pe-
dig már elvileg ura a várnak. 

Vagy talán megkímélte a meglepetéstől?! 
már azt nehéz is volna meghatározni, hogy mily 
érzéseket vont volna maga után az ott látható 
140 darab Krupp féle és 180 darab legnagyobb 
kuliberíí ágyuknak a megpillantása. És ha az-
után a 36 nizzam, redif és vadász zászlóaljak 
stellungba állottak volua — azonfelül a 20 ezer 
fegyverfogható mohamedán menekültek és 3 ezer 
bolgár ifiu, kik a muszka katonai besoroztatás 
elől a török szívességben és becsületében jobban 
biztak mint a muszkáéban, oda menekültek, egy-
szerre csak elébe állottak volna, mondhatni, hogy 
ez nem várt meglepetés lett volna. 

Vagy talán a meglepetésektől a muszka tá-
borban szó sem lehet? Hiszen van nekik elébe 
tálalva annyi, hogy a külbajokon kivül már az 
otthoniak is rá szoktathatták azon eszmére, hogy 

a Romanov udvar birtoklási ideje megszámitvák. 
s hihető az okozza, hogy miuden koronaherceg, 
hol egy, hol más ürügy alatt csata színhelyéről 
Szent-Pétervárra haza utazik, sami leginkább reá 
mutat szorongatott helyzetökre az, hogy a gárda 
katonaság épen a csatahelyről, a kire pedig a győ-
zelem babéra van fektetve, Szent-Pétervárra ren-
deltetett, bizonyosan az uralkodóház fedezetére. 

Csakhogy ócska már az a Romanov fedezet, 
alig fogja az uj eszme álfal kitalált nihilista szilárd 
anyagával a vers-nyt kiállani, tehát ugy gondol-
koznak a muszkák — el velem ócskaság: adj 
helyet egy ujabb tetőzetnek. Dongó. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Meghívás. Folyó május hó 13-án megtar tandó 

városi tisztújítás érdekében, a városházi tanácsterem-
ben f hó 5-én — vasárnap — délután 3 órakor tar-
tandó általános értekezletre a t. városi képviselő ura-
kat tisztelettel meghívom. Szentes, 1878 május l én. 
Szeder János . 

— Városunk országgyűlési követe Simonyi Ernő 
ur, kö rünkbe jövetelét fontos okoknál fogva, máj. 4-ről 
későbbre halasztotta. 

— A tisztújítás kérdése folytonos izgalomban 
tar t ja a közelebbről érdekel teket . A mult s zámunkban 
már említett két jelölt körül a párt mindinkább tömö-
rül, 8 nagy tevékenységet fejt ki je löl t jének győzel-
m e á r t A mult vasárnap megtartott két rendbeli érte-
kezlet eredménye az volt, hogy a városháza tanács-
termében tartott értekezleten jelen volt több mint 12U 
képviselő. Ezen szám azonban, midőn határozott szint 
kellett vallani a jelöltek körül leapadt 100 ra, s ezek 
közül 9 — 10 különbséggel Balogh János mellett nyi-
latkoztak, ki azután küldöttség által lett felkérve sze-
mélyes nyilatkozatra, mit az illető jelölt ur személye-
sen megjelenvén, meg is te t t ; kijelentette, hogy a pol-
gármesteri jeleltséget elfogadja. A tanácsteremben tar-
tott értekezlet végeztével lett megkezdve Kanász N. 
Imre ur házánál tartott értekezlet, melyen szintén szép 
számmal voltak jelen. Itt polgármesterül Kr. Nagy 
Isiván, jelenlegi polgármester ur lett kijelelve, főkapi-
tányul Balogh Jáuos . Mindkét jelöltért küldöttség 
ment. Kr. Nagy Utván polgármester ur kijelenté, hogy 
a jeleltséget e l fogad ja ; Balogh János azonban ezen 
párt bizalmánál fogva nevéhez kötött főkapitányi je-
löltséget, csak azon esetben fogadba el, ha azon párt , 
mely őt polgármesternek jelölte ki, ezen jelöltséghez 
kötött óhaj tásának a szavazásnál a többség bizalmát 
megnyerni képes nem volna. Kijelenté, hogy a pol-
gármesteri jelöltségtől vissza nem lép semmi szín alatt . 

— Adó reform. A helybeli ref. egyház april 28 án 
tartott ülésében — a lapunkban már egyszer tüzetesen 
kifejtett indokoknál fogva, az egyháznál eddig dívott 
adózási rendszert megváltoztatá. Eddig ugyanis a sze-
mély adón kivül az egyház hívei egy egyház után te-
kintet nélkül azoknak rendkívül nagy különbségökre , 
fizettek 1 frt 35 krt, ezen kivül még a hitközség föld-
ada ja megrovatott 5 k r r a l ; k imaradt tel.át az adózási 
alapból egy tekintélyes összeg, melyet mint állami adót 
a kereseti adók képviselnek. — Igy volt azután, hogy 
eddig a napszámos zsellér csak annyit fizetett, mint 
egy ügyvéd, vagy egy kereskedő, ha ezek házzal nem 
birnak. — Ezen állapoton ugy változtatott az egyház, 
hogy a személy adót, mely eddig volt 1 frt 47 kr . le-
szállította 1 25 krra . A külön házadót eltörölte, hanem 
e helyt, a személyadón kivül még megkívántató, évi 
szükséglet, a hitközség összes állami ada ja után l es i 
kivetve, mely a megpróbált kulcs szerint 6 krt muta t 
miuden adóforint után. Ezen változtatásban azonban 
az n ter jedelmes hiba, hogy a hitközség legszegényebb 
o»ztalyau segit legkevesebbet . 

— F. hó 30 án éjjel, Kiss Fe renc házánál tűz 
ütött ki. Dacára az elég gyorsan érkező segélynek, a 
tűz rövid időn elhamvasztotta Kiss Fe renc istállóját, 
Kiss Pál kukorica góréját és a ref. egyház telkén lévő 
kántori lakot. — A szerencsétlenség oka még eddig 
ismeretlen. 

— Értesítések. Balogh Mihály asztalosnak Pőn-
köcháton 10 hold hereföldje nyári használatra kiadó. 
— Hutiray Lajos III . t. 6. sz. lakásán egy bútorozott 
szoba kiadó. — Pete János III . t. 435. sz. háza ked-
vező föltételek mellett eladó. Értekezhetni Pász tor Jó-
zseffel. 

Felelős szerkesz tő : S i m a F 6 r 6 11 O. 

Egy olcsó gyógyszer. Mindenki tudja , mily 
makacsak a meghűlések, tüdőhurutok, vagy hasonló 
bajok, s mily sok időt igényel rendesen azok gyógyí-
tása, B mily nagymennyiségű gyógyszereket , mint hű-
sítők, syrupok stb. kell e célra használni. T o v á b b á 
senki előtt se ismeretlen, hogy az elhanyagolt meghű-
lés gyakran idézett elő tüdőbajokat , ha csak aszkórba 
nem ment á t . 

Sokféleképen alkalmazott kisérletek bebizonyiták, 
hogy a norvégiai ká t rán tiszta ál lapotában és megfe-
lelőleg előkészítve bámulatos gyorsan csodánál határos 
gyógyerővel bir az emiitett bajok ellen. 

A kátrápy eredeti Állapotában kellemetlen ize és 
ragadósságánál fogva nem vehető be. Egy párisi gyógy-
szerész Guyot urnák azon gondola t ja támadt, bogy a 
kát rányt kicsiny, gömbölyded, fagyaiburokkai ellátott 
tokocskákba, pilula nagyságban foglalja be. Semmi se 
könnyebb, mint ezen készítmény bevevése, mely könnyen 
felolvadván, a kát rány gyors hatásra jut. Két vagy 
három Guyotféle ká t rány tokocskák véve inindea ét-
kezéskor, gyors enyhülést szereznek, a elegendők a 
legtöbb esetben rövid idő alatt a legmakacsabb meg-



ljőléa és tüdőhurutot meggyógyítani. Ez esetben a 
kátrány megakadályozza a trümök (öloszlatát, s a ter-
mészet segélyével a gyógyulás sokszor gyorsabban 
eszközölhető, mint azt hinni és várni lehetne. 

Nem lrh»-t eléggé ajánlani ezen népszerűvé vált 
sz'Tt, n^mesuk hathatósság*, d* oles«Wágárjál fogva is. 
Miután egy üvegcse mintegy 60 tokocsk.it tartalmaz, 
az egész kúra nem kerül többe mint naponta 10 — 20 
krajcárba, s e mellett kizárja a gyógyszereknek, hűsí-
tők, pasztillák és syrupok használását teljesen. 

Hogy egészen biztosan a Guyot-féle kátrány-
tokocskákat nyerhessünk, figyelmeztetjük, hogy az 
üvegcse címkéje Guyot ur aláírását háromszínű nyo-
másban alkalmaztatták. 

liaktár minden gyógyszertárban. 

Pilyizati hirdetmény. 
A Csöng r á d v e tiszáninneni járási szolgabiróságránál rendszeresített s é v i 8 0 0 frt 

fizetéssel javadalmazott szolgabírói segédi állomás, Zádory Károly lemondása kö-
vetkeztében üresedésbe jővén: ezen tisztviselői állomás betöltése a megye folyó évi május hó 
lti k folytatólag megtartandó tavaszi rendes közgyűlése által megejtendő vála ztás utján fog 
betöltetni Miért is az emiitett hivatalra pályázni kívánók — Csongrádmegye törvényhatósági bi-
zottságának folyó évi april hó 30 án 87. sz a. kelt határozata alapján — felhivatnak, hogy 
elméleti és gyakorlati képesítettségüket igazoló okmányaikkal felszerelendő folyamodványaikat, 
Csongrádmecrye főispánja kis-zombori Rónay L;*)os ur ő méltóságához flakik Kis-ZomborbanJ 
legíe^abb ez évi májas hö 12-ik napjáig benyújtani igyekezzenek. 

Kelt Szegváron, 1^78. évi május hó 1-én, 
Fekete Márton s. k., m. főjegyző. 

TI í R l) E T E 8 E K. 

-tli ü z l e t - m o ii y i t á s. 
^ Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek ezennel tisz-

telettel jelenteni, hogy 
m 
tk | polgári italmérési izietemet 

Sonnenfeld Sámuel ur I. tiz ei 307. számú házában meg. 
JtjjA nyitottam. 

Legjobb minőségű tiszta italokkal a legjutányosabb áron 
^ szolgálni mindenkor legfőbb törekvésem leend; a miért is fljjf 

szives pártolást kér 
$ Szentesen, május 1-én 1878. 

S k u l t é t i P á l 

r 

1 

Mell- és gyomorköhögés gyógyulása 
Hoff János-féle valódi *) maláta-készítmények által i 
Hoff János*t'éle cs. kia. malát»-ké«zitm^nyei gyárának 

főűzlete az ausztriai tartományokban.; 
B ó o a b e n , G r a b e n , B r a u n s r s t r a f l s e 8 . 

Magyarországon flókraktára: Budapest, kalap-utca 10. 
Megrendelések oda intézendök. 

L E Q U J A B B H Á L Á I E A T. 
P o z s o n y , szept. 16. 1877. 

Van szerencsém önt értesíteni, hogv a Hcff féle maláta 
klvonatsör mell- és gryoinorköhögésben íőlüimui£s,t 
lan. a Hoff féle csokoládé és mellcukorkák családom 
körében már évek óta ki nem fogynak; e l e g - g ó n e m h a l á l i x a t -
J u k meg* i i á z i o r v o s u n k n a k . hogy számunkra olyau bá/iazert, 
mint önnek maláta-készitményei ajánlott. Isten áldása nyugszik az 
ön gyógytápezerein; habár Hoff ur császárok és királyok részérő! 
olégelismerésekben részesült: mégis kötelességemnek tartom s a j á t 
elismerésemet is a rendkívüli gyógyero felett a szen-
vedők érdekében kifejazni es nnnak közzétételét kérem. Az 
ide mellékelt összegért hasonazenvi m a l á t a k á v é t és H c f f í< le 
g y e r m e k t a p m a l á t a l i s z t e t kérek küldeni; ugyanezen készít-
mények egyik rokonom házában üdvös hatást gyakorolnak és a 
Hoff-félék minden más készítmények fölött elsőséggel birnak. Je-
lenleg Pozsonyban, szept, 16. 1877. 

mély tisztelettel Lange Tivadar, 

Á R A K : 
felügyelő. 

Maláta-kivonat-egézségi sör palackja 60 kr, Láda és palackkal : 6 
palack 4 frt . — 11 palack 6 írt 60 kr. — 28 palack 16 frt. 58 
palaok 32 frt. — kilo maláta csokoládé 1. >i frt 40 kr. II. 1 
frt 60 kr. III. 1 frt. (Nagyobb mennyiségnél árkedveamennyel.) — 
llaláta-cukorkak zacskója 60 kr. vagy \ \ zacskóval is kao-
ható.) — Gyermek táp-malátaliszt 1 Ihri. — Koncentrált maláta-ki-
vonat 1 palack 1 Irt, 60 krért is kapható. — Egy kénz maláta-
iUrdö 80 krba kerül. 

A valódi nyálka-olvasztó malátacukorkák kék papírban vannak. 

•) J e g y z e t . Hogy most a maláta-készítmények utánzói 
ismét h a s z o n l e s é s b ő l találmányom erh ke fölött engemet, mint 
a m alá tagyógy tápszer tlsü készítőjét megtámadnak, a nevetséges-
ség körébe tartozik, mert inár 20 év óta mint világcikk ismeretes 
és 47 kitüntetéssel Ion megtisztelve; az utóbbi kitüntetések 1875. 
és 1877. évben történtek, ezek közt vannak az ausztriai császár, 
Németország császársága és a szász király ö felségeik kitüntetései. 

A. 8z. 

H i r d e t é s . 
Özvegy Izsó Jézsefné derekegyházi 

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

Valamint nz alsó réten levő ló hold I-ső 
osztályú földje is — Szent-Mihály naptól fogva 
bérbe adandó — Értekezni lehet a tulajdonos-
sal, saját házában III. t. 1*2. sz. alatt. 

Hirdetés. 
Van szerencsém a n. é. közönséggel Jtudatni. 

bogy nálam mindennap 

friss csapolt sör és kis reggeli 
kapható. 

Tisztelettel 

RAMBQYS2KI JÓZSEF. 

Tisztelettel tudatom a n. é. közön-
séggel y miszerint 

férfi és női* 

r u h a r a k t á r a m a t 
a fó'utezában 

P 0 L L A K EMÁNUEL «»• házába 
tettem, át, Ugyan ez alkalommal 

a tavaszi- idényre dúsan felszerelt 

Tudisitás. 

fórfi és női késs öltönyök férfi ka la -
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. Steiner Dávid. 

® 

Van szerencsém 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 ka lapraktárt nyi-
tottam, mely raktáromban a legújabb 
divatú én legjobb minőségű férfi kalapok 
a legjutátlyosabb áron kaphatók. 

Tisztelettel: Csurai Ferenc. 

FEKEBCZ JÓZSEF 
KESERŰ YIZ-FííRHÁS. 

A leghatásosabb valamennyi keserűvíz között 
Hatásában az által különbözik clönyflsen a többi ismert keserttviztfcl, 
w P n i , e h a t á s o s U o s s z a b<> használata nem okoz ntóbajo-
kat Bécs, 1877. D r Leidesdorf Mikaa tanár. 
Kfllönftson az által tűnik ki, hogy enyhén ke.or«, nem kellemetlen izfi 

í ° « y ® é « hosszabb használat " tán sem zavarja meg az étvápyat és 

b™ "íapest, 1878. Dr. Korányi Frigy es ̂ L'.ok.lr' 
Valamennyi budai keserűvíz között kellemes ize és jeles hatasa altal tű-
nik k i : gyomor- és belhurutnál, megrögzött székrekedésnél, alhasi vér-
pangasnal valamint vértolulásoknál, aranyérnél, étvápvtalanságnál stb. 

Dr. Kiss Sándor,' b"ÍLXórhai 
\ hat:is kivétel nélkül g>ort, biztos és fájdalom nélküli. Würzburg 1877 

Dr. Báró Lichtenfels Scanzoni, 
Készletben minden g)-.'>gvs?!ertár és ffiszerkereskedésben. Nyomtatvá-
nyok Stb. iugyen. a «zetküldé«l lgrazgatóságnái B u d a p e s t e n . 

Miután Abissiniában (Afrika) egy nagy cdi a l p a c c a 
ezüst ércbányát potom áron vásároltunk meg és gyá-
runkban ujabban 63 gőzgépet alkalmaztunk, melyek által 
munkadíjban sokat megtakarítunk, ennélfogva jelenlog azon 
kfllemes helyzetben vagyunk, világhírű alp \C ca-ezüst-
gyávtinányaiukat az eddiginél 32%-kal olc hban, szebb 
és jobb minőségben szállíthatni. Mindenki ••idia, hogy 
alpaoca-cziisttink ezlistsr.inét soha el nem veszíti, ho«ry 
még a legerősebb sav sem árt neki, m i r ő l Í r á s b a n ke -
z e s k e d ü n k . 

Leszállított árak. ""^00 
Ezelőt t : 

6 d a r a b a lpaoca -ezüs t kávósk^ná.! 1 frt 20, l frt 60, 2, 2.60. 
1 d a r a b „ „ e v ő k a n á l 2 frt, 2.60, 3 40, 5, 6 frt. 
I d a r a b „ „ l evesszedo-kaná l , tömör 1.50, 2.40, 2.90, 

4, ó frt . 
1 daoab „ w t e j s z e d ö - k a n á l 1 frt, 1.45, 2.30, 3.90, 4 frt. 
Q vs evőeszköz, kés, villa, angol acél ( 
ö p a r óiiel és alpacca-ezüst nyéllel ( 4 5.30, 6.80, 7.50, 9 frt. 
í j _ csemege-evőeszköz, kés, villa, angol ( 
0 p a » l acél éllel és alpacca-ezüst nyéllel { 3-50> 4 8o» 5-5 0 ; 6.95 frt . 

M o s t : 
6 d a r a b a lpaooa-ezüs t k á v é s k a n á l 85 kr, 1.15, 1.40. 1.8C~~ ^ 
1 d a r a b w „ e v ő k a n á l 1.40, 1.80, 2 30, 3.40, 4 rr $ 
1 d a r a b * „ l evesszedö-kaná l , tömör 1 frt. l f?0, £ 

3 frt 40 kr. 
1 d a r a b „ „ t e j szedö k a n á l 70 kr, í f r t , 1.60,2.10,2 1) 

A «. evőeszköz, kés, villa, angol acél l 
Qjí p a r éllel és olpaeca-ezüst nyéllel j 3 l0» 9.70, 4.40, 5, 6.20 kr. 
££ csemege-evőeszköz, kés, villa, angol I 
Ö p a r acél éllel és alpacca ezüst nyéllel | 2-40> 3.20, 3 80, 4.75 

Ezenkívül diszes a«5zta:. gyertyatartók páronkint 1 frt 
2.50, 3, — tálcák 50, 75, 80 kr^ 1 frt, 1.40, — kávés vagy 
theáskannák 2 frt, 2 50, 3, 3 frt, — ágas gyertyatartók pá-
ronként 8.50, 10 50, 14, 20 frt, — cukortartók 2 frt, 2.50, 
4, 5.50, 7 frt, — ezukorszorók 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 miut eddig. 
Vidéki megrendelések utánvéttel pontosan teljesittetnek. 

ELAU és KA1TU 
é r o á r u k - g y á r a á l t a l 

Bécs, Babenbergerstrasse 1. 

Özv. WELuESZ JAKABNÉ háza 
és Mucsi háton 

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

vagy kissebb házért elcserélendő. 
Ugyanott egy nri lakás haszonbérbe kiadó. 

Figyelemre méltó! 
Tisztelettel tudatom Szentes város és vi-

déke n. é. közönségével, miszerint nálam a leg-
újabban feltalált — 8 általam javított — m a n -
fjollö igen csinos és a legcélszerűbb kiállítás-
ban kaphatók; úgyszintén elvállalok minden 
szakmámba vágó munkákat szilárd és pontos 
elkészítés mellett. Tisztelettel 

Fapp Károly, asztalos. 
Lakásom: özv. Faragóné I. t. 488. sz házában. 
MŰT Egy jó fiat tanoncai elvállalok. V 

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

Van szerencsém tudatni a tisztelt kozönsi 
Pacher Sámuel urnák a kispiacz-téren lévő v a 
és festék-kereakedéaét átvettem és azt 

czég alatt vezetni fogom. Felkérem tehát a tisztelt vevőket, 
hogy elődöm iránt eddig tanúsított bizalmukkal engem is sze-
rencséltetni szíveskedjenek, részemről pedig a legjobb minő-
ségű aruknak pontos, gyors és jutányos áron leendő kiszol-
gáltatásáért kezeskedem. — Szentesen, évi april 28. 

S C I I L E I E R I S T V Á N , 
vas , ffister- és fosték-kereskedő. 




