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Egésy évre . . . 4 i 
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E 1*D NF.ellpmi illető 
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pedig a kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

HIRDETÉSI ÁRAK: 
3 hasábos petitsorért egy 
szeri hirdetésnél 18 kr., 2 
hasábosért 12 kr., 1 hasá 

bősért 6 kr. számíttatik. 

N Y I L T T f i R 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
minden beiktatásnál 30 kr. 

Kistelek vagy Dorozsma. 
A törvény tiszteletlenség korunkat jellemző 

erénye, ma holnap már, nemcsak egyesek, de 
a községeknek is mindennapi bűne lesz. Alat-
tomosan, visszaéléssel igyekszik célja felé az 
egyes, s ezt érvényesitik törekvésőkben a ha 
tóságok is; megyénk községei legalább ugy 
látszik versenyre léptek egymással e téren. S 
miért-ne mondanánk meg, midőn ugy van, hogy 
e verseny a megye tekintélyének rovására megy. 

Törvény szerint ugyanis, a megyei törvény-
hatóság a községek, rendezett tanécsu városok 
és a kormány között a közvetítés fórumát ké-
pezi s igy, ha valamely község a megye aka-
rata ellenére a minisztériumnál kíván részére 
valamit kinyerni, ezen szándéka a megye utján 
juttatik el a minisztériumhoz. 

Legkisebb szándékunk sincs most ez eljá-
rási íorma célszerűsége mellett bizonyítgatni. — 
Ez törvény, mit eljárásaiban megtartani a köz-
ségeknek ép ugy, mint egyeseknek kötelességük-
Megyénk községei azonban számba sem veszik 
a megyei forumot, annak közvetítő hatósági mi-
uőségét, hanem ha valamely szándékok van a 
megye akarata ellenére, ennek kivitelére fölbuj-
togatják a társ községeket, sőt idegen törvény-
hatóságokkal is szövetkeznek és elkerülve a me-
gyét, egyenesen a minisztériumhoz fordulnak. — 
Így járt el Mindszent a megye székhely kér-
désében. Csongrád nagyközségeskedési törekvé-
sének érvényesítése céljából, Dorozsma körtöltés 
építési ügyében, s a megye tekintélye rovására 
igy járt el utóbb ismét Dorozsma a tiszáninneni 
szolgabiróság sorozó járási székhelyének kérdé-
sében. 

Csongrádmegye közgyűlése mult évi okto-
ber havi egyik ülésében kimondta, hogy a tiszán-
inneni szolgabírói járásban ujoncozási székhelyül 
leendő kijelelés végett Kis-Telek véleményeztes-
sék a minisztériumnál. 

Az öuművöktől megrémült csongrádiaknak 
síkéről! a megye mellőzésével kijárni, hogy egy 
Bzolgabiróságban két sorozó kerület legyen, azaz, 
hogy Csongrád külön sorozó járássá tétessék. 

Ez buzdító például szolgált a dorozsmaik-
nak; ők meg azért folyamodtak a megye kike-
rülésével a minisztériumhoz, hogy mert a tiszán-
inneni szolgabiróságban Dorozsma a legnépesebb 
község, a szolgabírói székhely ne ugy, mint azt 
a megye kijelelte, Kis-Telek, hanem Dorozsma 
legyen. 

A minisztérium Dorozsma fölfolyamodása 
folytán utasította a megyei alispáni hivatalt, 
hogy ez hivja föl a tiszáninneui járás szolgabi-
róság hatósági területén levő községeket aziránti 
nyilatkozatra, hogy Dorozsmát akarják-e sorozó 
járási székhelyül vagy Kis-Teleket? 

Mi sem természetesebb, hogy a Dorozsmá-
hoz közelebb eső községek Dorozsma, a Kis-
Telekhez közelebb eső községek, Kis-Telek mel-
lett fognak nyilatkozni. 

Az a kérdés azonban, hogy ezen nyilatko-
zatok bármily aránya, döntő mérvű lehet-e az 
ujoncozási székhely meghatározására? 

Nem lehet; mert itt nam dönthet a pro et 
contra nyilatkozó községek lélek száma. — Az 

újoncozás székhelyéül mindem egyéb tekintettől 
eltérve legalkalmasabb az a község, melv az egy 
sorozó járássá alakított községek közt leginkább 
a központon fekszik. Ez a tekintet döntött a 
megyén, midőn a tiszáninneni járás sorozási 
székhelyéül Kis-Teleket tűzetett ki. 

Nem tudjuk, hogy mit akarnak kiokos-
kodni a községek nyilatkozataiból a miniszté-
riumnál? fl mi nem törődünk azzal, hogy hány 
község nyilatkozott a szemben álló két község 
közül egyik és másik mellett, a községek együttes 
érdekének megvédése szempontjából azonban e 
kérdésben a legkomolyabb álláspont foglalásra 
utaljuk a megyét. 

Midőn a minisztériumnál a községek nyi-
latkozatát akarják tudni, hogy e kérdésben dönt-
hessenek, ez azt sejteti velünk, hogy a minisz-
terimnál a nyilatkozó községek lélek számának 
egymás feletti túlsúlya vétetik irányadóul, s ha 
csakugyan ez vétetik, ez azt bizonyítja, hogy 
a minisztériumnál nem ismerik, hogy mely te-
kintet szolgálhat itt az eldöntés mérvéül. 

A tiszáninneni járás egyik végpontja Csany, 
másik végpontja Dorozsma. — A két község 
7 - 8 mérttold távolságra van egymástól és a 
kettő közt központon van Kis-Telek. 

Föltéve most már, ho«y a községek lélek-
számának többsége Dorozsma mellett nyilatko-
zik, sőt oda nyilatkozik mert Dorozsma maga 
csaknem magában foglalja a jáiás lélek számá-
nak felét, váljon ahelyt, hogy ez oknál fogva 
Dorozsma tétessék székhelyül, nem igazságo-
sabb-e az, hogy újoncait előállítás végett vigye 
Dorozsma Kis-Telekre, tehát 3 mértföld távol-
ságra, mint Csany Dorozsmára, tehát 8 mért-
földre. 

Hiszen, ha egyéb döntő körülmény nem 
nyújt előnyt egyik községnek a másik felett, 
az osztó igazság az, hogy több község csopor-
tosításánál az egyes községek adminisztracioná-
lis érdekei aképen elégíttessenek ki, hogy in-
kább minden község szenvedjen egy egy kicsit, 
mint egy mindent. 

Már pedig, ha ezen járásban Dorozsma lesz 
az ujoncozási központ, Doroszma eléri, hogy 
neki újoncaival nem kell se hova menni, de 
Dorozsma e kényelmét a járás egy egy közsé 
geinek azzal kell megfizetni, hogy 3 helyett 8 
mértföldre kell vinni újoncait. 

Mi tehát nem Kis-Telek mellett, hanem az 
ellen beszélünk, hogy Dorozsma egyes közsé-
geknek rovására ily áron jusson a központtá 
léteihez. 

Ezt a megyének meg lehet, sőt meg kell 
akadályozni. 

És miután most ezen járás ujoucozási köz-
pootjáról van szó, önként merül föl a szolga-
bírói székhely kérdés is. — Mi akkor, mikor 
még Csongrád nem tartozott ezen járáshoz ma-
gunk is azon voltnuk, hogy Dorozsma tétessék 
szolgabírói székhelylyé, ma azonban ez már 
Csongrád közigazgatási érdekeiuek teljes elej-
tése nélkül nem maradhat igy. — Meg kell 
ezen járásban keresni a központot és oda tenni 
a székhelyt. 

A szolgabírói székhelynek szerintünk Kis-
Teleknek kell lenni; mert ezt legközelebb találja 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtainak el. 

a járásban minden község. Csongrá(lK~~ legalább 
félannyire van mint Dorozsma, s Csougrád 18 
ezer lelket számláló közönségének adminuiztra-
tionális érdekei méitán megkövetelik azt, hogy 
a szolgabírói székhely távolléte hátrányát ne 
egészen Csongrád, hanem annak telét Dorozsma 
viselje. Ezt követeli az osztó igazság mellett a 
jó közigazgatás feltétele. © 

A könyörületes szivü emberbará-
tokhoz ! 

„Kölcsön ád az urnák, a ki kegyelmesen ad a 
szegénynek és az ő jótéteményét az Ur tuegtizeti 
Ezt mondja Bölcs Salamon. Példabeszédek könyve 
XIX. rész, 17 ik vers. 

A szerencsétlenek szükségére adakozók legye-
tek Esy szivet lelket megrázó szerencsétlenség szol-
gáltatott" alkalmat arra, hogy az apostol eme szavaival 
szóljak a nemes keblű emberbarátokhoz. Ugyauift a 
mult esztendő végén dühöngött nagymérvű vizáradás 
okozta pusztulás miatt, több szerencsétlen embeileleiuk 
ismét a nyomor és inség esdő hangján zörgetnek a 
könyörületes szivek előtt. 

A nagyszalontai egyházmegyébe kebelezett n. 
zeréndi, fekete gyarmati és különösen a kisded béi-
zeréndi' ref. egyházak azok, meiyek súlyos vesztessé-
cök keservében könyes szemekkel tekintenek a kö-
nyörületes szivü emberbarátokhoz. A romboló vizár 
é le lmüktő l , ruházatjoktól , l akó h e l y ö k t ő l f o s z t o t t a m e g 
e szerencsétleneket; és most hajlék, mez és tápláló* 
nélkül kétségbeesetten kiáltanak a segedelemért — s 
télvíz idején, dermesztő nyomorban a teatvérazivek 
szeretetének enyhítő melegéért esedeznek. 

Különöseu súlyos csapás érte a kisded bél-zeréndi 
ref. egyházat, hol a 90 re menő ház közül csupán 8 
ház maradt meg, a többi romba dőlt. Itt a lakosság 
minden ingósága s élelmiszere is elveszett; lelkésze, 
ki 40 esztendő óta suk nyomorral küzdve szolgálja 
Isten szent ügyét; továbbá az egyház szegény tanítója 
b a kis község összes lakosai hajlékoktol, és talau 
örökre kialudt családi tűzhelytől elszóratva szerte 
bolyonganak, a közeli vidék lakható róazein menedé-
ket keresnek. 

Megrendül b elkeseredik az ember sziveben az érzés 
a nagymérvű inség és nyomor föiött, ha elgondoljuk, 
hogy nincs semmi alapunk, melyből az ily nyomorul-
takat azonnal telsegithetnők. Egy forrás van csak, 
a könyörületesség torrása, melyből talán menthetünk. 
Igaz, hogy ez egyetlen forrás a közel mult mostoha 
körülmények követkoztében sokszor igénybe vétetvén, 
már nagyon is apadóban van, de Istené iegyeu a di-
csőség, végképen kimentve nincs. E nemes város ál-
dozatkész lakóinak szivében élő könyörületesség íorrá-
sához is folyamodnak e szerencsétlenek, szivszakgató 
hangokon kiáltva: „adjatok, adjatok a mit Isten adott!„ 

Nemesözivő emberbarátok! az Isten szent nevére, 
a szerencsétlenek jajjaira, baját jövőtök bizonytalan-
ságára tekiutve: halljátok meg a nyomor gyermekei-
nek esdő szózatát, gyakoroljátok a jótékonyság nemes 
erényét, segítsetek a szerencsétleneken! Mutassátok 
meg, hogy szivetekből nem halt ki a jótékonyság 
nemet szent tüze. „Még időtök van, mindenekkel jól 
tegyetek !u „Ha aranyotok, ezüstötök nincsen: adjatok 
abból amitek van,u csak valamivel segítsetek; Oh ne 
mondja senki, hogy végkép kimerült az adakozasban, 
hiszen „nem csak egy áldásunk van nékünk!4 

Minket, kik ott voltunk az elmúlt esztendő bzeren-
csétlenei mellett, egyik kezükkel segitve őket, hogy 
a másikkal könnyeiket letörölhessük: hadd találjon 
ott ez uj esztendő is, hadd lássa és hadd hálálja 
a nyomor gyermeke, hogy oly Bok csapás után, 
most ÍB van még szabaditasra való erő, a testvéri 
összeköttetés mnnkás szeretetének kiapadhatatlan for-
rásában. És mi bár ez ideig megkíméltettünk ama uagy 
és rettegett csapástól, hogy télben legyen futásuuk — 
megértjük a csapás nagyságát a szerencsétlenek síró 
szózatát, a segély szükségét, s tudjuk, hogy a szeren-
csétlenek terhe a mi terhünk is, az ő szabaditásuk a 
ini kötelességünk is, s ha mindenki csak fillért hoz is 
a könyörületesség oltására: akkor a csapással sújtot-
tak nyomorán s nagy terhén könnyítve ieeud. 

A ref. egyháztanács s néhány nemes szívű ref. 
egyháztagok már meghozták e céira áldozataikat, de 
a begyült összeg még szerfölött csekély a nyomor 
nagyságához mérten. Ugyanazért minden rendű, rangú 
s hitfelekezetű lakosai e nemes városnak! felülemel-
kedve a felekezetiség szűk korlátain, ne tekintsétek a 
szerencsétlenek s költetek levő hitkülönbségot, hanem 



ekintsétek azt, hogy ezek is emberek, segítsétek hát 
őket! adjatok Istentől nyert javaitokból nem tévesztve 
soha szem elől, izráel örök hírű bölcsének szavait: 
„Kölcsön ád az urnák a ki kegyelmesen ád a sze-
génynek, és az ő jótéteményét az ur megfizeti n^ki !u 

Könyör adományokat elfogad e lapok sz^rkesz 
tője a a rel. egyház gondnoki hivatala. A begytilt ado 
mánvok hirlapilag nyugtáztatnuk 

A könyörületesség, a jótékonyság s a krisztusi 
szeretet lelke szállja meg és indítsa adakozásra a kö-
nyörületes szivű ember barátokat! 

Szentes, 1880. jan. 23. 
Marjai Péter, m. k. 

ref. káplán. 

Világ folyása. 
Verhovay párbaj esete, s az ennek követ-

keztében kifejlett bndapesti zavargás iránti or-
szágos érdekeltség foglalkoztatja a hirlap olvasó 
közönséget még ma is. A budapesti zavargás-
nak ugyan vége van már, a megszurkált, meg-
lődözött közönség, mint illő, szépen visszavonult 
és napi munkájához lát, s Verhovay fölépülését 
ma már biztosan lehet remélni, s igy nem is 
róla s párbajáról, s nem annyira a zavargásról, 
mint arról irkáinak hasábokat a lapok, hogy a 
zavargás alatt mint viselte magát a budapesti 
rendőrség és a kirendelt katonaság — A sajtó 
elítéli a rendőrség és katonaság magaviseletét; 
mert ezek erőszakosan, barbár módra járt.ik el, 
miután tekintet nélkül arra, hogy kik vettek 
tényleg részt a zavargásban, s kiket sodort a 
zavargó tömeghez a véletlen, a csendőrség za-
vargót, forradalmárt nézett és keresett a békésen 
haladó polgárokban is, s innen van az, hogy a 
tüntetés elnyomásának áldozatai leginkább békés 
polgárok. Egy fiatal jogászt és egy bérkocsist, 
kiket lelőttek, mult szombaton temették el. Most 
afelett folyik a vita, hogy ezek a katonaság által 
lövettek-e le vagy a közönség által? — Ezek 
azonban bármint legyen is a dolog, föl nem tá» 
madnak. A jogász egy özvegy anyának volt 
gyermeke és az anya agg napjainak reménye, 
a bérkocsis pedig kenyérkereső nélkül hagyott 
özvegyet és árvákat. Két élet kialszik. És miért? 
— Semmiért. A párbajozó urak az elfogatás 
elől külföldre menekültek, s midőn a ma föl-
zaklatott kedélyek lecsillapulnak, majd haza 
jönnek s aztán ismét lődöznek. Mintha mi sze-
gény magyarok oly sokan volnánk, hogy egy 
részünknek egyéb dologa sem jutna, minthogy 
egymázt lelövöldözzük. — Hiszen nekünk mondta 

T A r c a . 

fi TITOK DALAI. 
I . 

Szemeidben harag, ajakadon vádak; 
Minek mondom én el az egész vilagnak, 
Ilogy téged Bzeretlek, szaretve imádlak? 

Minek irom én le, minek adom dalnak, 
A mit tekívüled csak aa isten hallhat: 
Szivemből e panaszt, szerelmet, fájdalmat? 

Oh ne haragudj rám fényes napvilágom! 
Fá j nekem ha arcod elborulni látom; 
Eztán az sem lesz ugy! fogadom s megállom. 

Mondhatsz már akármit, arról szót se szólok; 
Mondd, hogy rég szerettél, fájt is eltitkolnod, 
Mondd azt, hogy csak velem, valem lehetsz boldog. 

Azután borulj rám szived szerelmivel . . ! 
— Meglásd, hogy senkinek nem mondom azt én el. 
Nem hiszed? Fogadjunk! . . Oh bár ne hinnéd el! 

I I . 
Elnyögtem egy kötet versben, 
Meg egy métermázsa dalban, 
Hogy szeretem, hogy imádom, 
Hogy ő érte majd meghaltam. 

Annyi vallomás, a hány vera! 
8 mit szólt reá az imádott? 
Kutyába se, p r ó z á b a se 
Vette ezt a fáradságot. 

I I I . 

Unom én a komédiát már. 
Mondd meg, hogy nem szeretsz. 
Ha az isten is ugy akarta, 
Hidd el, hogy jól van ez. 

Kocsim itt áll, könnyű a podgyász, 
Nyihognak a lovak — ; 
Le se vetem a téli-rokkom, 
Ugy várom a szavad! 

talán Széchényi István, hogy: „oly kevesen 
vagyunk, hogy még az apagyilkosoknak is meg 
kellene kegyelmezni " — Ne lődözzük hát le 
egymást per passzióból. 

Eredetinek tartjuk följegyezni, hogy midőn 
Pesten a zavargó tömeg közül valaki a nemzeti 
kaszinóba egy kalapácsot dobott be, a kalapács 
az olasz konsul mellé esett, ki az orosz kon-
sullal társalgott. Az ola«z konsul fölugrott és 
azt mondá, hogy: „hiszen ez nép lázadás.a — 
Az orosz konsul mosolyfogva mondá rá, hogyi 
„ez semmi, nálunk (már mint Oroszországban) 
hasonló esetek napi renden vannak u Mi azért 
azt mvndjuk, hogy hasonló mulatságokban csak 
gyönyörködjenek a muszkák saját hazájokban; 
velünk pedig legyen a rend és béke szelleme. 

A budapesti zavargás híre egész a király 
füléig elhatott, Tisza Kálmán miniszterelnök, ki 
ez időben Bécsben volt, maga adta elő a király-
nak az eseményeket. — Ezen körülményből 
kifolyólag a lapok különféle híreket és vélemé-
nyeket kovácsolnak. Az egyik azt mondja, hogy 
a király a budapesti zavargás okát a Tisza kor-
mánynyal való elégületl^nségben látja, miért 
legfelsőbb körökben a Tisza visszaléptetésének 
szüksége felé hajlik a vélemény. Más lapok pedig 
azt mondjuk, hogy a kérdéses zavargás inkább 
megerősítette Tisza bizonytalan alapon álló kor-
mányát. 

Szóval amelyik párt szeretné, hogy Tisza 
bukjék, az minden alkalmat megragad ellene 
és remél, s amelyik párt szívesen látja a kor-
mányon, az meg minden alkalomból védoszlopot 
igyekszik faragni és bizik. 

Mi egyéb iránt ezen pesti zavargásnál na-
gyobb veszélyt látunk az idő nyomorúságos 
voltában, mely hazánk egyik másik terméket-
lenebb vidékéu már is fölkölté az iuség minden 
rémeit. 

Ehen halókról beszélnek a lapok s arról, 
hogy a felső vidékeken a kukorica csutkát, őrlik 
meg és ebből sütött kenyérrel tengeti életét sok. 
Ha ez már is igy van, mi lesz ezen vidékek 
lakóival még a tavaszszal, mikorra már minden 
felé kiürül a kamra — A kormány egyébiráut 
mint a mi államunktól telik segélyezési ez ín-
séges vidékek lakosait. 

Igy áll a világ, vagy cikkünk címéhez ké-
pest igy folyik nálunk. — De más országok-
nak is meg van a magok baja. A muszka kor-
mányt és cárt a nihilismus tartja folytonos ret-

S azt se mondom, hogy: befellegzatt, 
Oly Bzépen elmegyek, 
Félegyházán Kokinkhináig 
Megváltom a jegyet. 

Csáktornyái L. 

A cigány vajda leánya. 
— E L B E S Z É L É S . — 

Irta: S. F. 
Éjfél elmúlt, Gazsi György vendégei késaültek a 

távozáshoz. Csergő uram ki lesvén vendégtársainak 
távozási szándokát, megragadta a jó alkalmat, poha-
rat emelt s bucsuzóul egy jó negyed óráig tartó dic-
tiót mondott, mely alkalmat az ifjú lalkész arra hasz-
nált föl, hogy utána ment a szobából távozott Boris-
kának, kit a tiszta ssobában fel is talált. 

Boriska egyedül volt a szobában, az asztal mel-
lett ülve, Bajza költeményeiben lapozgatott; midőn 
az ifjú Gerendai benyitott a szobába, Boriska megrez-
zenve emelkedett föl 6zékéről, s nagy szemeivel sze-
liden, de kérdőleg tekintett aa ifjúra. 

— Nem akartam ugy mond az ifja, a leány felé 
közeledve, elmenni, hogy jó éjt ne mondjak és szép 
álmokat ne kívánjak kegyednek Boriska, a káplán 
kezét nyujtá a leány felé. Boriska, keze a könyvöt 
nyugodott és nem mozdult kézazoritásra. 

— Hát nem fog velem kegyed kezet? kérdé 
azeliden a káplán. 

A leány zavarral nézett az i f júra: ha ugy kí-
vánja tiszteletes ur, megteszem. 

— De nem szívesen ugy-e? 
Boriska halváoy arcán pír ömölt el e kérdésre. 
— Kegyed oly hideg hozzám, pedig én oly öröm-

mel és boldogan gondolok kegyedre szüntelen, mondá 
a lelkész. 

Boriska gépiesen nyujtá kezét az ifjúnak, ki azt 
hévvel szoritá meg, a tartá kezében; majd ajka felé 
emelte és kéré a leáuyt, hogy engedje megcsókolni. 

Boriska elvoná kezét és egy lépést hátrálva, né-
mán, lesujtólag mérte végig tekintetével az ifjút. 

tegésben. — E nép keble egy égő akna, mely-
ből még ma csak egy egy szikra jut felszínre, 
azok a szikrák ezek, melyek ma golyót repíte-
nek a cár fejefelé holnap a vasutat robbantják 
fel alatta, s ha kitör e borzasztó vulkán: szély-
lyel robbantja az önkény és erőszak uralmát. 

| — Ez az idő sokkal közelebb van, mint azt 
sokan hinnék. S ha a cárizmus megdől, mi kö-
vetkezik? Muszkaország lesz a legnagyobb és 
legerősebb köztársasági állam Európában. 

Egyébiránt az orosz cár f. év márc. 2-án 
uralkodásának 25-ik évfordulóját készül megün-
nepelni. — Ki tudja, hogy a nihilisták nem 
gondolják-e addig azt, hogy az orosz népnek 
nincs szüksége arra, hogy Cesár lakodalmat 
üljön. 

Franciaország ujon alakult kormánya f. 
hó 16-án tnutatá b<? magát a törvényhozásnak. 
A kormány programmja szerint feladatául te-
kinti, hogy a köztársaság munkát és ezzel ke-
nyeret tudjon adni a népnek. 

Ez a boldog ország! 
Montenegró occopatiora készül. Mint mi 

Boszniát Hercegovinát, ugy e kis kecske álla-
mocska Plavát és Gusinyét kapta a megosztott 
Törökország rongyaiból; azonban most nagyon 
hideg idő van az oly adományok elvételére, 
melyekért még vér fog folyni. 

Angolországnak is meg van a maga dolga 
az ő afghánjaival, kik bár vad emberek hoz-
zánk képest, de sehogy sem bírnak kibékülni 
azzal, hogy az angolok nyakokra üljenek. — 
És szabadságukért szívesen ontják véröket 

Nyugtatvány és köszönetnyilvá* 
nitás. 

84 azaz nyolcvannégy o. é. frt. és 1 db 
ezüst húszasról, mely összeget és pedig ebből 
a szentesi 48-as népkör által mult év november 
23-án a helybeli kisdedovoda alapjavára rende-
zett bál tisztajövedelmét 50 frtot s 1 db ezüst 
húszast, s a szentesi szabó ifjúság által f. hó 
17-én hason célból rendezett bál tisat^jövedel-
mét, 34 frtot, összesen 84 frt egy húszast átvet-
tem. — Midőn ezen sorokban a jelzett összegek 
fölvételét nyilvánosan és nyugtatványozom nem 
mulaszthatom el, hogy legforróbb köszöuetem 
ne nyilvánítsam a nőegylet, mint az óvoda fön-
tartó testület nevében, ugy a 48 - as körnek, mint a 

A leány vieszautasitó tekintete megszégyenité « 
lelkészt, ki zavarral állt, mozdulatlanul egy helyen, el-
némulva nézett a leányra, ki mintha éreztetni akarná 
vele lényének kiváltságát, nem vette le róla szemét, 
melyből a sértett nő elutasítása nézett az ifjú felé. 

— Kegyedet most megsértettem Boriska, saólt 
egy perc múlva a káplán. — Istenemre mondom ezt 
nem akartam tenni. Bocsánatát kérem. 

— Megbocsátok tiszteletes ur, csendült mag a 
leány hangja: de máskor ne érjen hozzám. 

— Ez nem lehet kagyednek utolsó szava hozzám, 
ez megsemmisítene engem. 

— Tiszteletes ur 1 szólt a leány éi távozásra 
emelé kezét. 

— Boriska hallgasson meg kegyed engem. 
Gazai Boriska gyermek volt még és nem volt 

ereje határozottan visszautasítani az ifjút, ki szenve-
délytől égő Bzemekkel nézett reá és esdőleg emelé 
föl kesét. 

— Istenem, de mit akar hát a tiszteletes u r ? — 
kérdé zavarral a leány. 

— Szeretem kegyedet. 
Boriska szive egy gyermek kebel szűzies ágyán 

aludt még, a e szívben még szendergett a vágy, aa 
érzelem, melyben a szerelmi ideál fogamzik. S ki azt 
akarja, hogy as alvó szív számára ébredjen, susogva 
költse, csókkal ébressze azt. A lelkész saava fölrázta 
a leány Bzivét, ez erőszakolt ébredésre azonban nem 
a szerelem húrja pendült meg a leány szivében, ha-
nem a váratlan meglapetés rémülete. 

Boriska ijedve fordult el a lelkész lázas tekiute-
tétől, B mint a bűn Bzava csengett fülébe, hogy: „sze-
retem kegyedet.14 — Futni akart az ember elől, ki 
neki ezt moudta, lábai azonban nem mozdultak, mintha 
kővé lettek volna váltva. 

E percben a másik szobában éljeneztek. 
Csergő uram befejezte dictióját, majd a másik 

pillanatban az öreg Gerenday szava hangzott a kony-
hában. 

— „Hol vagy Balázs ?! t t 

A káplán megrezdült e hangra, össze szedé 
magát. 



helybeliszabóifjuságnak azon nemestettökért, mely 
szerint az általok leudezett mulatságok anyagi 
sikerét a helybeli kisdedovoda lételének bizto-
sítására, tehát városunk kisdedeinek nevelésére 
áldozák. 

Szentes, 1880. jan. 22 én. 
Jurenák Edéné, 

a szentesi jótékony nőegylet elnöke. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Hutiray Lajos meghalt, ezt a gyászhírt 

vettük lapunk zartakor. Hutiray Líajoa a szabadság-
harc alatt őrnagy volt, 27 ev óta birtoknvilvántartó a 
városnál, mint tisztviselő lelkiismeretesen pontos, mint 
ember kiiogástalauul becsületes. 64 éves korában huny} 
ei. Gyászjelentést elhunyta felett a városi tisztikar és 
helybeli honvédegylet a<l ki. — Temetése f. hó 26-án 
délután 2 árakor lesz saját lakásán. 

— Halálozás Kiss Pál s benne a szentesi ref egy-
háznak több éven át volt lelkészét, kísértük f hó 23 án az 
örök nyugalom helyére. Nevezettnek elhunyta, ki a 
szentesi rei. egyháznak 1836 tói kezdve 1858 ig volt 
leikésze, városunkban átalános részvétet szült; benue 
oly polgára hunyt el városunknak, kit mindenki tiaz 
telt bccstlt és szeretett. Az elhunytat utolsó útjára, 
dacára a dermesztő hidegnek, a gyászoló család vesz-
teségébon résztvevő ezrek és ezrek kisérték. O kifo-
gástalan, becsületes polgára volt városunknak, s mél-
tán mondhatjuk el rá, hogy benne mindnyájan vesztet-
tünk s velünk ezrek és ezrek mo.idják ei, hogy : Béke 
lengjen porai felett! Az elhunyt gyászolói a kö-
vetkező jelentéssel tudatják e gyász esetet: Özvegy 
Kiss Pal'né született Petiiő Terézia, ugy a maga, miut 
gyermekei: Mária, ferjeaett Klein Árpádné és gyér 
mekei; Bálint; Ida, férjezett Burián Lajosné, Terézia 
férjezett ónod i Géaáné és gyermekei; Pá l ; Róza és 
l ika ; valamiut testvére Kiss Ferenc nerében, szonao 
rodott szívvel jelenti faiedhetlen hű férjének, illetve 
édta atyjuk, nagyatyjuk, ipjék és testvérnek Kiss Pál 
volt szentesi reform, lelkipásztornak 1880. év január 
20 ik napján d. u. 5 órakor, életének 72 ik évében, 
végelgyengülés következtében történt gyászos kimúl 
tát. Aa elhunytnak hült tetemei f. 1880. év január 
23 án d. e. 10 órakor foguak a belv, hitv. egyház 
szertartásai szerint, örök nyugalomra tétetni. — Béke 
lengjen a kiszenvedett porai felet t!! 

— H y m e n . Temesváry Piroska kisasszonynyal, 
Temesváry Antal járáebiró ur kedves leányával t. hó 
18 án váltott jegyek Bugyi Antal helybeli rom. kath. 
tanító ur. A násanagyi tisztet a rnenyasssouy részéről 
Balogh János polgármester, a vőlegény részéről Hof-
íer Antal közjegyző urak véczék. 

— A szentesi honvédegylet tegjai tisztelettel 
felkéretnak, uiikép néhai Hutiray Lajos volt houvéd-
ó'rnagy urnák, f hó 26 án d. u. 2 órakor tartandó te-
metésére megjelenni szíveskedjenek. 

— A helybeli nőegylet által f. hó 31 én 
rendezendő bálra nagyban készülnek ugy helyben, 

mint a szomszéd vidékről. Hód Mező »aaurtieiy, 
Csongrád. Orosháza, Csany, és Kun-Szent Mártonról 
kaptunk leveleket e bál iránti érdekeltségről. A nő-
egylet báljai eddig mindig fényesen sikerültek, s a 
készülődések azt sejtetik, hogy az ez évi farsangnak is 
ez lesz a legfénvesebb és egyszersmind a legsikerül-
tebb bálja. — Kik e bálra talán tévedésből meghívót 
nem kaptak volna, s rá igényt tartanak, tisztelettel 
felkéretnek, hogy meghívóért Dósa Béla nőegyleti 
pénztárnok úrhoz forduljanak. 

Nyilvános számadás a szentesi szabó ifjúság 
által t. hó 17-éu a szentelj kisdedóvoda alaptőkéjének 
gyarapítása céljából rendezett táncvigaloin bevétel és 
kiadásairól. — Bevétel készpénzben 196 frt. Kiadás 
bélyeg és bál engedélyre: 3 frt. táncteremért 70 f r t ; 
zenészek részére 65 frt, meghívó és táncrend nyoma-
tán és kihordás 24 f r t ; összesen: 162 frt. Maradt tiszta 
jövedelműi: 34 frt, mely öáazeg a városi rendőrfők* 
pitány hivatal utján Jurenák Edéné őnagysága, mint 
a szentesi jótékony nőegylet elnöke kezéhez juttatott 
el. Szentes 1880. jan. 18 án Bugyi Autal bálbizottsági 
megbizott. 

_ — Rózsa Ferencné és Elszasszer Sándorné 
úrnők ivén a szentesi jótékony nőegylet tagjaiul ujab-
ban beiratkoztak rendes tagokul: Dósai Gaborné, An-
t*l józsefné, Kretter Ignácné, Orosz L íjosné, Csillag 
Ármioné, Böszörményi Jánosné; pártoló tagokai: Szépe 
testvérek, Glázer Adolf, Molnár Imre, Kováca Pál. 

— 6 6 fr t 8 3 kr . a szentesi segélyegylet egy 
részvényének érték© 1879 ik év vígéig. — Ez ideig 
egy részvényre berakatott heti 50 krros betétekkel 
60 frt. 50 kr s minden részvény után egy egy frt. 

és Kistőkén 5 hold földje kedvező feltételek mellett 
eladó. — Szatmári Pál I. t. 621 sz. házánál több 
rendbeli lakás van kiadó. — Dömsödy Ferenc 1. t. 
496 számú háza kiadó. — Ifj. Kristó Nagy Ferenc-
nek gyepszénája van elsdó, és B. Ecseri haszonbéres 
földjére ökröket vállal legeltetésre. — Vass István 
örökösök I. t 388 az. házuk eladó. A böldi révben 
levő nagyobb révháztól kikerült tető és egyéb héttő f. 
hó 26 an délelőtt 9 órakor lesz a helyszínén eladva. 

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

N y i l t - t é r * ) 
Kovács Pál urnák a ,,Szentes és Vidéke'' cimti 

helyi lap szerkesztőjének. 
Az ön által szerkesztett lap utolsó számában (f. év 

jan. 22-én jelent meg) egy alólirtat, mint a fogyasz-
tási adoazedési jognak bérlőjét, s ezen adóbeszedés 
körül alkalmazott közegeimet „árkus* hamisítással éa 
zsarolással vádoló közlemény jelent meg x. y. aláírással 
éa erre tett szerkesztői megjegyzéssel. — A mi a köz-
leményben foglalt azon állítást illeti, hogy én, vagy 
közegeim bárkinek a bora fölvételénél a hordó űrtar-
talmat kevesebbre vagy többre vettük volna, hitvány 
ragaioojnak jelentem ki, mely rágalom megtorlása vé-
gett a törvéuyea lépéseket már megtettem Atui pedig 
önnek szerkesztői azon megjegyzését illeti, hogy a f 
gyasztáai adó beszedés körül a visszaélések napi renden 
vannak és ezen visszaélés, zsarolásban a bérlő közegei 
19, a gazdájok pedig 1 híjával 20. Ha ön művelt és 

i a fogyasztási adószedés természetével ismeretes ember, 
alapítási költség ia fizettetett, vau tehát egy részvény | tudhaija azt, hogy a fogyasztási adó tizotéa körül _ 
61 frt 50 krban. Ezen összeg jövedelme ezazeriut 5 j bjrlő ezer éa ezerszeres csalásnak, visszaélésnek, s ipy 
frt. 33 kr. — Előre látjuk, hogy ezen összeget sokau, 
aőt Ulán minden részvényes koveaelni fogja; azouban 
eaeknek azt ajánljuk tigyelniökbo venni, hogy az első 
évben a heti betétek kamat jövedelmét fölemészti az 
adminiaztrátió, a igy mondhatni egy év kamatául te- J 

kinthitő az az 5 frt. 33 

jövedelmeiben megrövidítésnek van kitéve. — Hogy 
ezek nétaileg meggátolhatok legyenek, a bérlőnek 
nincs más védelme mint az, hogy a csempéazeten rajta 
érteket megbirsagoltatja. — A kihágást egyébiránt 

'mindenütt megtorlás illeti. Tudhatja ön azt, hogy a 
k r ; ez pedig nagyon i* elég. i fogyasztási adóaaedésael szemben tölmerülő panaszok 

S elvégre majd csak ezután fog a segélyegyleti tőke! Q 0 I Ű a a eljárás, hanem az intézmény elleni átalánoa 
nagyobb nagyobb kamat eredményt ^mutathatni föl j ellenszenvből erednek. S bárki s bár mint járjon el a 

fogyasztási adó beszedésnél, ott panasz lesz mindig; 
mert először a fogyasztók között miudtg kerül, ki haj-

ráidon már nagyobb tőkéje kamatoz. Érdekes tudni,! 
hogy van a aegélyegyletnek 2032 rész7éoye utáu 
1879 ik év végéig 137 ezer 100 írt. 83 krt. tevő tő- j 
kéje. — Miut a péuztárforgalmi kimutatásból kitűnik! 
van az egyletnek a takarékpénztárnál elhelyezve 11800, 
írtja. Nem tudjuk, hogy mi kamatot hozhat ez a tőke? ; 

de az sok nem lehet. Jó lesz a közgyűlésnek a köl- | 
csön nyújtásra oly módot Ulálni ki, hogy a 

landó megcsalni a bérlőt, a az ilyen, ha r*jta éretvén 
a caaUson, megbirságoltatik, a panaszkodik, aki pedig 
megtizeti szívesen, mit tőrvény szerint űzetnie kell, 
p'auasakodik az ellenőrzés miatt. — De ez nem mehet 
másként. — Eu a közönséget zaklatni nem szoktam. 

. . . hogy a segéiy j 8öt hol száudékoa csalást tapasztalok ia, nem élek azon 
egylet bevéteU folyton rendea kamatra kiadható l o j o g o m m a l , hogy a törvény szigorához képest biraágol-
gyen. Azt hisszük, hogy a részvények után az eddig j ^ . _ Midőu tehát ön által oktalanul megtámadtatom, 

100 frtig terjedő kölcsönt 150 írtra lehetne auélkül, hogy öu esetre tudna hivatkozni, er.t haszon-

— „Szeretem kegyedet," israétlé, azután elfordult 
a leánytól: jó éjszakát Boriska! s clhagyá a szobát. 

Boriska megrémülve állt egy helyben s nem né 
zett a távozó után, csak midőn az ajtó becsukódott a 
leikéss után, akkor emelé föl tekintotét a reszketve 
nézett az ajtó felé, mintegy kérdve önmagától, hogy: 
„mi volt ez?" Agyában uj ismeretlen gondolatok forrtak, 
szive lázasan dobogott de azért nem gondolt és nem 
érzett eemmit. Fölaavart lelkének láza volt az, mely 
dult agyában és kergette vérét asivében. 

A vendégek eltávoztak. A víg társaság saját az 
éj nyugalma váltá föl. Gazsi, Gazsiné és leáuya egy 
szobában aludtak. — Az as aludt Gazsi és Gazsiué, 
s leányuk nyughatatlanul hánykolódott ágyában. 

Es volt az első éj, mikor Gazsi Boriska azive 
és lelke sajától nem birá lehunyni szemét. Folyton 
maga előtt látta Gerendai Balázst éa csengett fülébe-
hogy : „én kegyedet Bseretera." 

Hajnal felé a leány elaludt és álmodott, s es 
álom örömmai, kéjjel tölté el szivét. A leány reggel 
későn ébredt : szülei már rég fölkeltek, anyja iábuj 
hegyen járt a szobábsn, hogy gyermeke béiiéo alud-
jék, s olykor boldogan merengett az alvó leány mo-
solygó arcán. — „As angyalokkal álmodik," mondá 
raagábai as anya. 

Mit álmodott a azép Boriska? 
Álmodta mintha Pálloay 25 éves, deli azép ifjú 

lett volna, s es neki saép virágot hossott, s mellé ült, 
kezét kezébe vevé, megcsókolá homlokát, s szt mondá, 
hogy szereti, hdséget esküdött neki, s ő is szerelmet 
igért. 

A leány fölébredt, boldogan merengett el álma 
fölött, s lelke elé varásslá Pálossyt, nem az ifjút, kit 
álmában látott, hanem as igasit, kit ő fogadott, kinek 
virágot adott, s ki neki azt mondá, hogy „szép gyer-
mek." — A leány saive, a lelke elé varáasolt alak lát-
tára dobogott, a olyaa valamit érzett, mely kéjjel tölté 
el azivét. — Ez az álom szülte szerelem érsete volt. 

(Folyt, köv.) 

nyu)tott 
éa Kellene emelni , 

— Viselje-e a földbirtok a körgát építési 
költséget? Horváth Ferenc éa társainak iölfolyamodáaa 
folytán ezen olvasóink áital lapunk alján már ismert 
Ügyben leérkezett a miniszter intézkedése, mely szerint 
kimondatik, hogy: a földbirtok nem róható meg kör 
gát építési költséggel. Ezen rendelet azerint a körgát 
épitéai költség a ház ház-oaztály éa kereseti adók 
alapján rovandó ki. 

— Baráti kegyelet Jurenák László sírjára f. 
hó 19 én, az elhunytnak barátai kosaorut tettek. Ezen 
kegyeletes megemlékezés napján volt nevezett elhuny-
táuak harmadik évfordulója. 

— Vadász bált adnak a helybeli vadászok f. 
év febr. 1 én a céhháznél. Beléptidij e bálra vacsorá-
val együtt 1 frt, vacaora nélkül 60 kr. 

— A szegediek részére begyült segélyössze-
get 2 millió 600 ezer frtra teszik. 

— Egy derék mágnásunk, gróf Széchényi 
Béla több ev óta folytat Ázsiában tudományos kuta-
tások szempontjából utazást. Most a gróf Sopronme 
gyei birtokán az a hir azárnyal, hogy a gróf megírta, 
aa oda való papnak, hogy a magyar nép bölcaőjétt 
Szittyiát fölfedezte. — Itt magyarul beszélnek az em-
berek, állat tenyésztés és vadászatból élnek. — Es 
hir sserint a gróf jövő aratáa után megindul egy egéaz 
aeregt»el hazánkba. 

Üzleti értesítés. Heti vásáraink — dacára a 
tartós jó utuak mégia igen élénktelenek. Az árak caak 
névlegeaek, mivel a piaci forgalom caak helyi azük-
aégletre haasnáltatik. Buza 78. 5. kigmoa 12.70 — 
76 — 12.20 — 75 — 12. Árpa köble — 4. 80. 
— 5 20 mtrm. 6.20 6.50 Kukorica köble 5.80 6. mtrra. 
6.20 6.50 tavaszi átadásra 6.80 7. Zab nincs a pia-
con. Szalonua mtrm. 40. 42. bécsi mázsája pedig 22 
—23 trt. 

— É r t e s i t é s e k . Özv. Lukáta Pálné I. t. 605 
számú háza több évekre kiadó. — Ceglédi Zsuzsaná-
nak 1. t. 683 sz. a. Szentlászlón egy első osztályú 
földje szabad kézből eladó. — Nemes N^gy Sándor-
nak I. t. 546 azámu, vásárszéli házánál Vince Mihály 
nak jó minőaégű Csongrádi bora van akó félakó és 
negyed akójával eladó. — Özv. Szeder Ferencné al 
sóréti földjéből 15 hold föld felszántva apró vetemény 
alá kiadó, értekezni lehet Lakos Bálint IH-ik tized 

! 6-ik azámu házánál. — Ehrlich Lőrincnek fűszer ke-
reskedéshez való stelláge éa pudli van eladó. — Tót 
Antal háza eladó. — Székaly Tót Lajos háza eladó, 
vagy két elaő oaztályu töldér elcserélendő. — Hutiray 
Lajos IV. t. 32 sz. háza eladó, esetleg két szoba ki-
adó. — Harizs Zsófia háza eladó, ugyanott két külön 
lakás és szoba magános ember számára kiadó. — 
Kiszdorfor László házánál külön udvarra szolgáló 2 
szoba, konyha, éléskamra, kamra, ól tűzrevaló szin 
padlással együtt, Szent György naptól kezdve kiadó. 
— Pápai Lajos házánál egy utcai lakás vau kiadó. — 
Dobos Mihálynak alaó réten, a görgőssel átellenben 
lévő egy részlet földje eladó. — Bertók János 1. t. 
749 sz. házánál Szeut György naptól kezdve kiadó, 

talan semmirevalóságnak jelentem ki, s önt nem szer-
kesztőnek, hanem egy semmirekellőnek tekintem mind-
addig, mig szerkesztői megjegyzését elleuem bizony-
ságul szolgálható adatokkal mdokolni nem képes. 

Szentes, 1880. jan. 23. 
Lévi Leopold, 

fogyasztási adó bérlő. 

Kováca Pál urnák a „Szentes és Vidéke" cimű 
helyi lap szerkesztőjének 

A „Szentea éa Vidéke" cimű helyi lap 4 ik ezá-
mábau a hirek között igy a helybeli pénzügyőrséget 
törvénytelen eljáráasaal, erőszakoskodással és zsaro-
lással vádoló közlemény jelent tneg, melyet ugy ma-
gam, mint az egéaz pénzügyőrség nevében rosz indu-
latú koholmánynak s hitvány rágalomnak jelentek ki. 
— S ha szóra érdemesítem e közleményt, itt a nyil-
vánosság terén akkor, mikor már e közlemény miatt, 
nevezett lap ellon, a pénzügyi igazgatóság utján, a 
törvéuyea lépéseket már megtettem, ezt aaért teszem, 
hogy a közönség egy percig ae legyen a közlemény 
valóságának hiedelmében. 

Az egéaz közleményből ennyi a való. — Sz. 
Nagy Imre szentesi polgár tanyáján a tanyai nőnél az 
őrjárat dohányt talált, s miután a nő szegény, egyes-
ség utján a csapat vezető tőle bírságul 2 frtot elfo-
gadott, mely Összeg a helybeli m. k. adóhivatalnál le 
ia tizettetetett. — As tehát, hogy a nevezett nőt meg-
verték volna, a tőle illetve ládájából 5 frtot. kivettek 
volna, hitvány rágalom, melynek megtorlása iránt lé-
pést tettem. 

Ezen város törvényt tisztelő közönsége iránt való 
tekintetből a kérdéses közlemény után jelezni kívánom, 
hogy a pénaügyőrség törvény kötelességét telyesiti, 
midőn, ha valaki a hivatalnak bejelentetik, bár kinek 
házánál motozást eszközöl. A pénzügyőrség a dohány 
csempészet ellenőrzése céljából ezt csak akkor teszi, 
ha valaki ellen alapoa gyanú oka van, vagy följelen-
tés után, oly esetekben tehát mikor ezt tennie törvé-
nyes kötelessége. — S ily esetben gyors eljárás szük-
ségében, a pénzügyőrség szubadon nélkülözheti a ha-
tósági kiküldöttet. Sajnos, hogy egy közös ismeret ter-
jesztésére hivatott lap szerkesztője, annyit sem tud. S 
ami az említett eljárásnál a kiküldettek azon tettét il-
leti, hogy a csempészetben találtat azonnal bírságol-
ták, ez nem zsarolás, mintán ily biraágolás rendesen 
a csempészetben talált kérelmére egyoaség utján szo-
kott történni, s ily egyeaség által bárki csak is a to-
vábbi kellemetlenséget, kerüli ki. S ha ezt teszi a 
péuzügyőr ez a bírságolandó érdekébeu történik, mi-
ért elitélni okos ember nem togja. 

Ennyit a való és igazság érdekében. 
Kelt Szeutesen, 1880. év jan. hó 24 én. 

Csüpe Ambrus, 
kir. péuzügyőri bSt'iitiész. 

•) Ab e rovatban közlöttekért a felelöiség a közlőt illeti. 
Szerk. 



H I R D E T É S E K . 

A szentesi segélyegylet mint szövetkezet 

é i / i renáes k ö z g y ű l é s é t 
Szentesen a városház tanácstermében 1880-ik 
évi február hó 2-án délelőtt 10 órakor tartja, 
melyre a t. részvényesek meghívatnak. 

Tárgy: 
1. Igazgatói jelentés. 
2. Évi mérleg bemutatása. 
3. Költség előirányzat. 
4. Alapszabály módosítás. 
5. A befizetett részvény összeg 9/lft-ének 

megállapítása. 
6. A kölcsön összeg mennyiségének meg-

határozása. 
7. Altalános tisztújítás. 
Szentes, 1879. december 31. 

Kiss Zsigmond, 
igazgató. 

MEGHÍVÓ. 
A s z e n t e s i v a d á s z o k 

1880. év február hó 1 én 
a C S I Z M A D I A I P A R T A R S U L A T nagrytermébon 

a h e l y b e l i m á s o d i k , z e n e k a r k ö a r e m ű k ö d é « e í n e l l e t t 

v a d v a c s o r á v a l 
egybekötött 

T Á K G Y I G A l i K X A T 
rendez, mel l re 

a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívja 
a rendezőség. 

Kezdete a vacsorának 6. a táncznak 8 órakor. 
Bcléptidij vacsorával 1 frt.. anélkül 60 kr. 

Az összes jövedelem az iskolába járó szegény 
árva gyermeki k felsegélyezésére fog fordíttatni. 

V é g e l a d á s . 
Értesítem a t. közönséget, 

miszerint a régebbi üzletből meg-
maradt összes porcellán, üveg, tükör 

T T T T T T T T T T T T T í és edény készletemet 
20°fo-kal a gyári á r o n alul 
eladom. 

U g y a n o t t a b ő i t - s a z 
utcai lakhelyiség azonnal 

O i l i & T T J. 

H i r d e t é s . 
Tisztelettel értesiteui a helybeli és vidéki 

közönséget, miszerint Szentesen a s ö r m é r é s i 
jogot kibérelvén, nagyvendéglőmnek újonnan 
berendezett sörcsarnokában újévtől kezdve a 
legfrisebb és legízletesebb 

márciusi- és korona-sort 
méretem ki. 

Készséggel szolgálok továbbá háromnegyed lite-
res buttéliákba fojtott k o r o n a sörrei, üvegjét 
22 krért; úgyszintén házhoz-hordásra literjét 

28 krért 
ĵ EgT* Nagy készletet tartok a legjobb minőségű 
erraelléki borokból , valamint kitűnő érmei-
léki seprű-pál inkából , mely utóbbi különösen 
olcsóságánál fogva ajánlatos, tél literes üvegjeit 
32 krba számítván az üveggel etryütt. ^gSG 

Tisztelettel j kérem ezekre, valamint egyéb 
szolgálataimra nézve a n. é. közönség becses 
pártfogását. 

RAMBOVSZKI JÓZSEF. 

H i r d e t é s . 
Grünvald József italmérési jog bérlő 

tudatja a tisztelt közönséggel, hogy e hó 18-tól 
kezdve iroda h e l y i s é g é t Ssűcs Dániel nr há-
zába, ahol már 1878. évben volt,átteszi. Egyszers-
mint tudatja a tisztelt lakossággal, hogy a kis-
piacon saját házában mindennemű szeszes ita-
lokat legjutányosabb árakon lehet kapni. 

Főtörzsorvos tlr. Schmidt 

FÜL-OLAJ 
megjavítva dr. Deutsch M. által 

minden süketséget meggyógyít, hanem veleszületett baj , azon-
nal megszüuteti a nehéz hallást és a fülzugást . 

J i izoayitvány: Ezer és ezerszeres köszönetet mondok 
a küldött fül-olajért , melynek többszöri használása után Is-
ten segítségével teljesen elveszített hallásomat ismét vissza-
nyertem. Oly Miket voltam, hogy a templom harangja i t sem 
hallottam, dacára annak , hogy lakásom az egyház mögött 
van, holott most már a zsebérám ketyegéseit is hallom, 
miutha süket se lettem volna. Ezer szívélyes üdvözleteim 
kapcsában maradtam a tek. uraságod. 

Steiner Dávid, oki. fötanitó tíabócsa 1 frt 40 kr . pos-
tai utalvány melletti beküldésó után a fülolaj bérmeotesen 
küldetik a használati utasítással együtt a központi főraktárból 

Graecz Gyula, 
Bécs, II. Pra ters t rasse 46. 

Foudre de SeraiL 
B l a h á n é L u i z a művésznő kedvenc 

arcpora. 
Ezen arepor vegytanilag tökéletesítve, minden ártal-

mas szerektol mentes és oly ki tűnő tu la jdonságokat egyesit ' 
hogy minden eddig a kiil- és belföldön kiszitett porokat sok-
szorosan fe lü lmúl ja ; nagymérvű federeje az arcot az időjá-
rás kellemetlen befolyásától megóvja az a rcnak és a test-
színnek i f jú és természetes színezetet kölcsönöz, ugy, hogy 
a legélesebb szem sem képes a port ra j ta észrevenni, mely 
ki tuuö hatásáért B l a h á n é L o u i z a asszonyság következő 
sorokkal tün t te t te k i : 

Tiszt. Mtiiler J.*L. ezelőtt Vadász Ferenc 
özv. utóda, 

itlntszarész urnák Budapesten. 
A Poudre de Serail, melyet ön feltalált, való-

ban kitüno ós nemoben paratlan, mert nemcsak az 
arcon la thatat lan és tartós, de egyszersmind rendes haszná-
latnál á r ta lmat lansága által az arca olykülönös jó tékony ha 
tást gyakorol, a minőt még eddig semmiféle arcpornál nem 
tapasztal tam, mely kiváló tula jdonságáér t jövőben mint ked-
venc arcporomat kizárólag togom használni és meg vagyok 
győződve, hogy felmulhatat lao jóságáér t ál talános elismerés-
nek örvendeni . 

Tisztelettel 

Blaha Louiza. 
Creme Pompadour. 

Az illatászat terén je lentékeny párisi 
ki tűnőségekkel való összeköttetéseim foly-

tán sikerült a világhírű fölötto hatásos „ C r e m e P o m p a -
d u e r t egész eredeti t isztaságában és erejében előllitanorn. 
Ez azon szer, melylyel a hírneves asszony egész agg koráig 
fönn tudta tartani csodaszépgégét anélkül, hogy az egészsé-
gének ártott volna; azér t nem mulaszthatom el a t. hölgy-
világnak azt a leghathatósabban a jánlani . 

E ki tűnő szer jóval felülmúl minden eddigi e nemő 
gyártmányt . Egy tégely á ra használat i utasítással 1 f r t 6 0 k r . 

Csak azon készítmény valódiságáért kezeskedem, mely 
védjegyemmel el van elátva. — Legnagyobb választék va-
lódi f rancia és angol i l latszerekben. 

Minden doboz P O U D R E 1)E S E R A I L a mellékelt 
bejegyzett védjegygyei 

van ellátva, 60 kr. és 1 frt dobozok-
b a n ; valódi minőségben csupán a íeltalálónál M i i l l e r J . 
L, ezelőtt Vadász Ferenc özv. utóda, illatszerész a 
„Virág-királyné*-hoz Budapest, koronahoroeg-utc& 
2- szám kapható. 

Vidéki megrendelések pontosan eszközöl te tnek. 

H i r d e t m é n y . 
Csongrádmegye részére a folyó 1880. év-

ben szükségeltetik: 
1-ör. 266 köbméter jó minőségű kemény 

tűzifa. 
2-or. A megyei csendőrök, hajdúk és tiszti 

legények részére 10 világos kék posztó huszár-
mente, 1 világos kék posztó hosszú mente,, 31 
sötét kék posztómente, 11 világos kék- és 31 sötét 
kék posztó huszár dolmány, — 22 világos kék-
és 31 sötét kék posztó magyar nadrág, 31 bo-
rozott lovagló nadrág szürke posztóból, 11 fehér-
és 31 szürke posztó köpönyeg, 42 kabát és 42 
nadrág vitorla vászonból, 11 világos kék posztó 
sapka, 31 magyar kalap, 42 pár uj- és 42 pár 
fejelés csizma. 

Az emiitett tárgyak zárt ajánlati verseny 
utján levén beszerzendők: felhívatnak a pályázni 
kívánók, hogy lepecsételt borítékba foglalt aján-
lataikat folyó évi febniár hó 20 ik napjáig alól-
irotthoz mutassák be. 

Megjegyeztetik, hogy: 
a) a zárt ajánlatokhoz a vállalati összeg 

10%-tólija melléklendő; 
b) a ruhaneműekhez szükséges posztó es 

egyéb szövetek lehetőleg valamelyik hazai gyárból 
szer zendók be, s ugy ezen szöveteknek, valamint 
a zsinórzatnak mintái az ajánlattal együtt bemu-
tatandók ; 

c) a zárt-ajánlatok folyó évi február hó 21ik 
napján Szegváron, a megyei főjegyzői hivatal 
helyiségében fognak felbontattni. 

Kelt Szegváron, 1880. jauuár hó 7-én. 
F e k e t e M á r t o n , 

megyei főjegyző. 

w 5 

A trieszti általános biztositó társaság budapesti 
vezérügynöksége 

tisztelettel értesiti a n. é. közönséget, miszerint Szentesen egy f ő Ü g y n ö k s é g e t 
felállítván, képviseletével 

V E L L E S Z EDE urat 
bizta meg, felhatalmazva arra, hogy kötvényeket kiállíthasson és jogérvényesen aláírjon, 

Ennélfogva kérjük a u. é. közönséget, miszerint biztosítási ajánlataikat fő-
ügynökségünkhöz minél számosabban benyújtani szíveskedjen és vagyunk 

Budapesten. 1880. január hó 5-én. 
teljes tisztelettel 

A trieszti általános biztositó társaság budapesti mzérügynöksége 
f g y K r e l l v i t z , m. k. B o t t , m. k. 

Az általános biztositó társaság budapesti vezérügynökség fönti nyilatkozata 
folytán van szerencsém a t. cz. közönséget értesíteni, miszerint helyben a főügynök-
séget átvettem és irodámat a piarc utcában megnyitottam. 

Kötvényeket a feladás napján kiállítok tűz- , j é g - , ember életbiztosításoknál. 
Biztosíthatom a n. é. közönséget, miszerint törekvésem leend, a legjutányo-

sabb díjtételeket számítani és midőn becses bizalmával engem megtisztelni kérem, 
maradok 

Szentesen, 1880. január hó 6-án. 
tisztelettel 

W e l l e s z E d e , 
a trieszti általános biztositó társaság 
(Assecurazioni Generáli) főügynöke. 

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




