
S z e n t e s , 1880. mároius 1. 11-ik szám. T i z e d i k évfo lyam. 
E L Ő F I Z E T É S I Á R : 

Egésr évre . . . 4 frt. 
Félévre . . . . 2 frt. 
Negyed évre . . . 1 frt. 

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

E laD «».«U«mi ré«*ét illető 
ktislemények a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 

pedig a kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

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

H I R D E T E S I ÁRAK: 
3 hasábos petitsorért egy 
szeri hirdetésnél 18 kr., 2 
hasábosért 12 kr., 1 hasá 

bősért 6 kr. számit tat ik . 

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

B É L Y E G D Í J 
minden beikta tásnál 30 kr 

Bérmentet len levelek nem 
fogadtat t ak el. 

Városunk jövője. 
„Hód-Mező-Vásárhely városának 55 ezer lelket 

számláló lakosa nyugodtan néz a jövő elé; mert 
a város belterületének védelmére szánt k ö r g á t 
löszén fan." — Ezt irja egyik hód-mező vásár-

helyi lap. — Mily boldog öntudat szól e néhány 
sorból, s mily bántó, mennyi szemrehányás van 
abban, hogy mi nem Írhatjuk azt, hogy váro-
sunk egy vízár pusztításaival szemben biztosítva 
van, hogy körgátunk léte fölött még mindig egy 
kérdőjel, s ezzel együtt városunk jövője fölött 
a Damokles kardja függ. 

Hód Mező-Vásárhely lakossága a mult évi 
nagy vizvész hatása alatt békén egyetértve fo-
gott e nagv műhöz és befejezte azt. Nem beszélt 
arról senki, hogy kit védelmez inkább a körgát 
s ki mivel járuljon ennek építési költségéhez. 
A város léte, jövőjének biztosítása volt a cél, 
s a nagy céllal szemben elnémult a magánérdek 
s el lett érve a nagy cél. Sokba került ez Hód-
Mező-Vásárhelynek, majd 400 ezer frtba. Nagy 
adósságot csinált a város; de most azt mondják 
polgárai, hogy nyugodtan nézünk a jövő elé és 
e nyugalom árában szívesen fizeti mindenki mi 
a teherből rá esik, és viseli a terhet mindenki 
összes vagyona arányában. Igy van H.-M.-V,-en, 
s nálunk ugy van, hogy a mindnyájunk lét és 
vagyon biztosítására szolgáló nagy mű befeje-
zetlenül áll; mert elhatároztuk együtt, hogy 
legyen? s azután, kik legjobban, leglelkesebben 
beszéltek szüksége mellett, a költségviselés ter-
hének megosztása felett érdekharcot indítottak; 
fellebbeztek, megyéről minisztériumhoz. — Húzó-
dott az ügy, elfellebbezték a munkára való időt. 
Az érdek győzött. A minisztérium kimondta, 
hogy a földbirtok nem terhelhető a körgát épí-
tés költségeivel. Viselje a terhet a ház, a keres-
kedő boltja , az iparos műhelye, az ügyvéd iro-
dája, az orvos receptje, a hivatalnok fizetése és 
a napszámos verejtéke. — Az igazság (?) tehát 
ki vau mondva, de körgátunk azért nincs; sőt 
ezen miniszteri rendelet után pggódva kérdjük: 
hogy lesz e? — Mert már is több oldalról vissz-
hangzik, hogy: „hát akkor ne építsünk kör-
gátat!44 Igen, de hát kit bosszuluuk meg ezzel? 
— nem önfejűnkre hivjuk-e a megsemmisítéssel 
fenyegető veszedelmet? Valóban, ha a miniszteri 
rendelet által teremtett hangulatot, ezen város 
sorsának intézője, a képviselőtestület nem lesz 
elég erős elzárni magától a kérdéses miniszteri 
rendeletet, a körgát építési szándék felett előre 
is halálos Ítéletnek lehet tekinteni. 

A körgát építési költség tehernek miként 
leendő viselése feletti vitában lapunk annak 
idején álláspontot fog. Jt. Azon véleményben 
voltunk, hogy a költség a városi lakosság összes 
adóneme alapján rovassék ki, tehát birtok és 
javadalom arányában osztnssék meg. — Ezt 
hittük és ezt tartjuk a miniszteri rendelet után 
is a legigazságosabbnak. 

A legfelsőbb forumon kimondták az Ítéletet 
e vélemény felett. Sikertelen dolog, mert semmi 
eredményre sem vezet, ha újból borckés alá 
vesszük a kérdést és beigazoljuk, hogy a mi-
niszteri rendelet kerékbe töri és nem megoldja 
az igazságot. Mert, ha az iparos műhelyét, a 
kereskedő boltját és a napszámos betevő falatját 

védelmezi a körgát, védelmezi ez a földmives 
magtárját és földjének betakarított minden ter-
ményét is. A miniszteri rendelet ezen körülmény-
nyel nem számolt le. 

És nem számolt le azzal sem, hogy egy 
30 ezer lelket számoló városban igen sok és 
értékes ház van, melyek mint uj épületek adó-
mentesek, ezek mily kulcs szerint járuljanak a 
körgát építés költségeihez? — Es midőn a mi-
niszter, hogy legkönnyebben tul essék egy egész 
város jövő sorsát képező kérdésen, azt mondja, 
hogy a földbirtok nem terhelhető a körgát költ-
ségeivel, mivel ezt nem védelmezi: aligha vette 
figyelembe, hogy egy városnak vannak oly 
magas fekvésű helyei, melyek soha semmiféle 
esetben nincsenek viz által veszélyeztetve, ilye-
nek városunk azon részei, melyek a legmaga-
sabb vizszinen jóval magasabban fekszenek s 
kérdjük, hogy az ily helyeken levő házak mily 
fogalommal teremtett igazság alapján róhatók 
meg körgát épitési költséggel, mikor ezek nem 
nyernek, de veszítenek a körgát épités által ér 
tékökből; mert körgát hiányában mindenki oly 
helyeu igyekszik házat venni és több árt ad 
érte, hol a helyet a vizvész nem fenyegeti, ezen 
elsőbbségét elvesztik a ma biztos területek a 
körgát által, miután biztonságba helyezi a város 
leglapályosabb helyét is. — Áll tehát, hogy 
vannak helyek, melyek veszítenek értékökből 
és nem nyeruek a körgát által és ezek viseljék 
a körgát költségét s a földmives lapályon levő 
magtárja ne. 

Ezen tekintetek teszik képtelenné a minisz-
teri rendelet által elfogadott igazságot és mert 
a földadó kivonásával a körgát épités költsége-
iből egy kiséri és honvédsori viskóra annyi te-
her esik, mennyit talán ma nem adnának érte, 
ez teszi azt az elkeseredett hangulatot, hogy: 
„hát ne építsünk körgátat.-

Mi azonban, bár véleményünk meg van 
döntve a miniszteri rendelet által, nem fognnk 
soha azokkal chorust, kik most már körgátat 
nem akarnak építeni. Építsünk, mert végső ve-
szély esetén, ez biztos menedékünkül szolgál. 

A miniszszteri rendeletet azonban az épi-
tési tehernek miként viselésére nézve nem Ír-
juk alá. — Nagy szó. De kimondjuk, mert 
ezen rendelet nem zárja ki, hogy a közgyűlés 
a teher viselésnek egy uj és igazságos módjá-
ról ne gondolkozzék. A miniszter azt mondja, 
hogy a körgát a földbirtokot nem védelmezi; 
de védelmezi ami a város belterületén, a kör-
gáton belől esik, legyen az ingó vagy ingatlan, 
és kinek minél több van, akár ingó, akár in-
gatlanban, annál többjét védelmezi a körgát. 
Járuljon tehát mindenki a városban levő érié-
kének arányában a körgát költségeihez. — És 
ez az arány a városi képviselő testület által 
alakított becslő bizottságok által állapittassék 
meg. 

A házbér és házosztály adó ugy sem fog-
lalja magában egy ház értékét; mert addig, míg 
egyik udvaron 1000 frt. értékű adózás alá nem 
eső mellék épület van, a másikon semmi, s mig 
az egyik 3 — 4 szobás ház, csak 1000 frtot. ér, 
áddig a másik meg ér 3 —4—5 ezer frtot. 

Igy legalább az uj házak adó mentség 
okán nem szabadulnak a tehertől. 

Ez az amit most már tenni kellja képvi-
selő testületnek; igy lesz körgátunk és mi is 
nyugodtan fogunk nézni városunknak még min-
dig kétes jövője elé. 0 

Vasutat szándékoznak építeni a Makó vidékiek. 
A tervezett vasút egy rendes nyom távolságú másod- , 
rendű mozdony vasút lenne, mely Makóról, Mezőbegyes, 
Batonya, Pécskán át Aradra, s Batonyáról Lőköbhftzára 
vezetne. A mintogy 14 mértföld vasútvonal épitési költ-
sége 1 millió 600 ezer írtban van előirányozva. — És 
ez a maximál költség. Mértföldenként as építési költ-
ség 115 ezer frtot tesz. 

A vasútépítés részvények utján van tervezve és 
pedig aképen, hogy az épitési költség fele 800 ezer 
frt. 100 frt. névévtékű s teljesen befizetendő részvények 
által fedeztetik, a másik fele pedig előlég utján. 

A részvények aláírása végett Lonovics József 
Csanádmegye főispánja már ki is bocsátotta a fölhí-
vást. A Makó és szomszédjabeli községek az arad-kö-
rösvölgyi vasút épités példája által buzditatva, komo-
lyan el vannak határozva e tervezett vasút vonal kié-
pítésére. A legszegényebb ember is igyekszik egy 
részvényt aláírni, melyet, a vasútépítésnél 1« is lebet 
szolgálni. Az arad körösvölgyi vasút vonal is igy 
épült ki. 

Ott Acél Péter, Arad-megye volt főispánja állt 
a dolog élére. Adja Isten, hogy a Makó és vidékének 
ez életre való terve oly sikerrel végződjék, mint ax 
arad körösvölgyieké. Amily örömmel konsta tá l jak e 
tényt éppen oly ssomorral kell megemlékeznünk ar-
ról, hogy bár Szeutes mindazon elemek bir tokában 
van, melyek egy város tölvirágrására szolgálnak; azon-
ban vasút hiányában ezen elemek pangnak ; városunk 
csak tengődik, de nem halad; mindnyájan tud juk , 
hogy egy vasút városunkat virágzóvá tenné, mind-
nyájonkat boldogifana; de azért hallgatunk várjuk a 
sült galambot. — Szarvasnak már van vasu'ja, Makó 
már belefogott a nagy munkába. — Az istenért mi 
meddig k é s ü n k ? ! — Nekünk is van talán főispánunk 
vagy alispánunk ki a dolognak élére á l l h a t ? ! 

Világ folyása. 
Ha már magunk boldogok nem vagyunk, 

jól esik legalább másokat boldogoknak tarta-
nunk. Ez axióma, mely kizárja az irigységet, 
áll egyesekre, áll nemzetekre, államokra. Ilyen-
formán vagyunk jómagunk magyarok is! Álla, 
dalán nyomorúságunk, pénzügyi kalamitáxaink-
társadalmi botrányaink, gyalázataiuk, szóval e 
balesetek és elemi csapások augiasi szemetéből 
jól esik a mi szemeinkkel átnézni a boldog 
Franciaországra, az ép, és virágzó köztársaságra. 

A világ közvéleménye szeriut eddig a né-
met és angol volt a takarékosság erényhőse, a 
franciát megszoktuk bőkezűnek és minden lo-
vagiassága mellett könuyelműnek tartani. Es 
íme most mig Németország hiánylatokkal küzd 
államháztartásában s elszegényedése az alsó nép-
rétegeket a kétségbeesésbe s innen a socialistikus 
áramlatokba kergeti; — mig Anglia hódító cé-
lokra s vad népekkeli mérges küzdelmekre fe-
csérli — pénzét s önkéntesei vérét: addig 
Franciaország a béke kék ege alatt szedi a 
munka, ipar, kereskedés, szóval az áldásos szor-
galom gyümölcseit. A^ami magán vagyonos-
ság; elégedettség, jó erkölcsök politikában és 
magánéletben. S nem elég, hogy magyar és 
spanyol ínségesek számára vakító fényű ünne-
pélyeket rendez, melyek tiszta jövedelméből 
egy-egy félmilliócska jut ide is, oda is: hanem 
ráadásul még az uj (Freycinet) kabinet azon 
bűvöletszerű jelentéssel lepi meg nemzetét és a 
világot, hogy miután az adók minden várako-
záson felől folynak be, a kormány száz millió 
franknyi adócsökkenést hozhat javaslatba! 



Példátlan ez, különösen most az államok 
háztartásában, ha eszünkbe vesszük, hogy a 
bíborok páni rettegése az aránytalan katonai 
békelétszám méregdrága fönntartására, sőt sza-
porítására az állampolgárok koldus jövedelméből 
mily áldozatokat zsarol ki. Es ez a Francia-
ország kétszer annyi katonát állithat sikra, mint 
a mi monarchiánk minden provinciájával, s egy 
harmaddal többet mint a hatalmas nagy Német-
ország. Es békelétszama is majd kétsz^rakkora, 
mint H mienk, a kiknek jajgatnunk kell a nagy 
hadi költség súlya alatt! 

Miben leli ínlt mégis megoldását Francia-
ország virágzása? Mi fejti meg ez ellentétek 
rendkívüli csodáját? Kísértetbe jövünk lelkiál-
tani: Tán éppen e szó — köztársaság! 

Hanem aztán Németország az orrába is 
veszi ezeket az állapotokat s a nagy vasember 
Bismarck reszketni kezd a túlerő érzete alatt 
Nem harsanhat-e föl egy napon a kiáltás a 
belga határtól a svájci ormokig a kőbe vasba 
borult francia erőd láncolatok bástyáin a menny 
dörgő szó: revanciie! megtorlás! Nem készül-e 
az aere perennius köztársaság kiköszörülni a 
csorbát, lemosni azt a szégyentoltot, melyet a 
francia néven a császárság ejtett, nem ezzel 
akarja-e a nemzeti közérzület előtt legfényeseb 
ben manifesztálni a köztársaság előnyét a csá-
szárság fölött?! 

Igen Németország fegyverkezik és szaporítja 
hadseregét. Oly alaposan inába szállt a rettegés 
a szomszéd franciától, hogy ráfogja a sebeit 
borogató és b l̂ bajai gyógyításával vesződő 
Muszkaországra, hogy ez Őt támadással fenye-
geti. Kzzel indokolja a tetemes hadsereg szapo-
rítás szükségét, melynélfogva a békelétszám 30, 
a hadi létszám mintegy 90 ezer emberrel fog 
szaporittatni. Hanem ezért a franciák tudják 
ám, hogy Bismarck ur mit kaszál. 

Az államokat különben most csakúgy mint 
a gazdákat az évi költségvetések foglalkoztatják. 
Ezek közt most, mikor delegációnk Bosznia s 
Hercegovina megszállási költségeit megszavazta 
s külügyérüuk: Haymerle azok ideiglenes okku-
pálását végleges annexiónak jelentette ki (igy 
üti ki magát minden szög a zsákból) nem ér-
dektelen fölemlítenünk, hogy az utóbbi másfél 
évtized alatt monarchiánk adósságai 2300 mil-
lióval szaporodtak. Mig Európa budgetei ugyanez 
idő alatt 8000 millióról 11,700 millióra emel-
kedtek föl, maga a katonai költség európaszerte 
mintegy ezer millióval. Gyönyörű kilátások: 
nem többé arany-, ezüst-, vagy vas, hanem egy 
vér-korszakra ! 

Törökország még mindig rossz szemmel 
néz ránk, most leginkább, hogy a boszniai 

,rendcsinálást' galádul végleges annexiónak je-
lentettük ki. A szláv töredékek délen egy szent 
szövetségben sietnek összpontosulni. Az albán-
montenegrói kérdés, melyben nekünk is vannak 
gesztenye-kaparóink *. még mindig a fegyverek 
élére van tűzve. A dicső macaroni hazája: Olasz-
ország macska-virtussal dolgozik a Balkán fél-
szigeten, a mi átkozott örökünkből osztalékot 
aspirálva magának. Gyönyörű kilátások! Tán 
erről álmodott a költő: 

Mennek majd a fiuk csatába, 
É* bullának és hullanak . . . 
S jön majd a hir ez s ez az ezred 
Hős volt, egy szálig ott maradt. 
S isznak rá nagyot a vezérek, 
— Felölök özvegy árva t í rhat! — 
Nem szól e a kiirt riadóra, 
Mire a virágok kinyílnak?! 

Helyi és vegyes hirek. 
— A r é s z v é t Városunk legidősebb köztisztvi-

selőjét Ilutir*y Lajos, volt nyilvántartót s 48-ban volt 
honvéd őrnagyot f. hó 20 áu kísértük örök nyugalma 
helyére. Részvevőknek ritkán látjuk oly óriási seregét, 
mint amilyen e köztiaatelet ÓK hecallletben álló derék 
hivatalnokot utolsó útjára kisérte. Ott volt a városi 
tiaatikar és a helybeli „honvédegylet" testületileg. — 
E k*t testületnek koaaoruja volt az elhuoyt koporsó-
ján. Az egyiknok szalagára nyomva volt: „A városi 
tisztikar, a feledhethotlen t iait t irsnak; t t a másikon: 
„a szentesi hunvédegylet a feledbetlen emlékű bajtárs-
nak. - A sírnál a városi tisztikar nevében Aradi Kál-
mán ur tartott felette búcsúszót. Munkás, ssorg&Imas 
hivatalnok voit, sokat fáradt, nyugodjék békével! 

— A csongrádi községi tisztújítás ered 
rnényei: Megválasztalak: Bíróvá Turi Kis Pá l ; má 
sodbiróvá Major István. I. tanácsuok Bába So. Rókus ; 
II. tanácsaok Gresfcovits Pál ; III. tanácsnok Pintér 
Mihály IV. tanácsnok Kajtár Pál. Pénztárnok Dras-
kovic* Dezső; adósaedő Bányai Antal. Közgyám Tóth 
József. — A segédszemélyzet választása f. é. február 
3 án történik, melyről olvasóinkat szintén sietni fogunk 
tudósítani. 

m 
— Algyőről Írják nekünk, hogy ugy Algyő, 

mint Tápé a tavaszszal bekövetkezhető árvíz eaetéu 
ismét elöntésnek van kitéve — E két község védel-
mére szolgáló védtöltés átalában cs k 22 lábos viznek 
felel meg. A mult tavaszi kiöntés által okozott szaka-
dások még mindig nincsenek helyre hozva. Itt a gátak 
védképes állapotba helyezése iránt a mult nyáron 
semmit nem tettek és pedig hivatalos formai akadályok 
miatt, melyek a minisztériumnál merültek föl ezen gá 
tak kiépítésével szemben. Mindezek eléggé szomorú 
dolgok az illető községekre nézve. 

— Bálák a szomszédban. A mindszenti in-
telligens ifjúság f. év febr. ö-én Páei János aenekara 
közreműködése mellett zárt körű táncvigalmat rendez. 
A hód moző-vásárhelyi intelligens ifjúság pedig f. év 
febr. 7-én tartja bálját. — E bál tiszta jövedelme fele 
részben a Budapesten fennálló h.-m.-vásárhelyi ifjúsági 
kör, s felerészben a H.-M.-Vásárhelyen létesítendő ál-
landó színház javára fog fordíttatni. MiotV~tudjuk;j vá-
rosunkból mindkét bálba többen készülnek. 

— Kossuth és a honosítási törvény. Be-
regszászról irják az Egyetértésnek : Tudva van, hogy 
évekkel ezelőtt Csanády Sándor képviselő,®[Beregme-
gye Hetyen és Vámos-Atya községben levő némely 
birtokait Kossuth Lajos nevére telekkönyveatette, | ki-
nek nagy neve ennek alapján as ottani válasstók 
névsorába folytonosan fölvétetett. Mult évben, midőn 
a honosítási törvény meghozatott, Vámos-Atya* község 
majdnem teljesen egyszerű földmivesekből álló lakos-
sága aaonnal öasaegyült és elhatározta,(JhogyJ Kossuth 
Lajost, mint községükben ingatlannal is biró polgár-
társukat — községük illetőségébe s kötelekébe felve-
szik, a mit azonnal egész lelkesedéssel meg is tettek 
s arról jegyzőkönyvet is vettek fel. 

— Verhovay egészsége javuló és veszélyes for-
dulat vagy a golyó kivehetése iránt nem táplálnak 
többé aggodalmat orvosai. A budapesti törvényszék 
közelébb fölkérte a bécsi törvényszéket, hogy fogassa 
el Beniczky Gábort, miután ugy értesült, hogy BenickX 
Bécsben tartózkodik. — Megemlítjük itt, hogy Kossuth 
egy budapesti barátjához intézett levele végén ezeket 
í r j a : „Szegény Verhovay. Nagyon meghatott esete. 
Rettenetes dolog az, igy esni áldozatul, ilyen ügyben. 
Mennyire ellepte a korrupció fekélye azt aa országot! 
már az egész mivelt világ a skandalumok hazájának 
nevesi. Aa ember undorodik, ha rá gondol. Ebből a 
betekségből nincs felgyógyulás !tf 

— Ritka farsangi mulatság. Erdélyben, 
Kis Petri községben f. hó 10 én egy ottani (földbirto-
kos juhakiánál néhány farkas olálkodott, s egy meg 
is kisértette a magas keritést keresztül ugrani; de vesz-
tére, mert épen a vesztére készített verembe esett. A 
kelepcébe került tolvajt hurokkal nyakán kötötték 
és tenesaóval kísérgették le s fel a faluban. Délután ' 
végrehajtották felette a fejére mért halálos ítéletet. — 
Azonban a eaegéoy állat nem ok nélkül éheaett birka-
pecsenyére; mert gyomrában semmit nem találtak, mi 
több napi koszt hiányra mutat. 

— Hogyan lehet a jó petróUumotrmeg-
ismerni? Ezen kérdésro a „Magyar Ipar" szerint 
egy tapasztalt szakférfiú következőképen válaszol: Ha 
a petróleumot ujaink között morzsoljuk a jó petróle-
umnál az ujjbőr sima éa^gzsiros marad, ellenben a 
rossznál érdes és száraz; a jó petróleum színe fehér 
és fényes a rosszé bágyadt fehér és sötét sárga. 

TlRCA. 

J* O CIMBORÁK . . ! 
No cimborák . . ! Bachus megáldjon! 
Kocsin — gyalog — mindegy: megyek. 
Hiába itt minden marasztás, 
Hiába itt minden petek 
„Kétszer nyílik . . . tf hadd húzza még el 
Nótámat a kujon cigány; 
Azután gyí fakó, gyi sárga, 
Indulok az orrom után. 

Töltsétek a poharakat meg! 
— Pirul az ablak, kél a nap — 
Hadd emelem . . . hó! legelőször 
A hazáért e poharat. 
Háromszáz labanc éve, hogy csak 
Borral éltetjük e házat; 
Ha annyi nem használt szegénynek, 
Ez a quaterka meg nem árt. 

Haza, haza! . . . E drága szóról 
Hogy juttok az eszembe t i ? 
Onnan, hogy nektek is lehetne, 
I d e j e l e n n e mondani. 
Hanem azért mulassatok cssk, 
Ha bor velür.k: ki ellenünk? 
Éljelek 8 igyatok Bokáig, 
Az a mienk, mit lenyelünk. 

Éljenek a lányok, menyecskék! 
Farsang van: házasodjatok! 
Izzadjanak Ukodalomban, 
Keresztelőben a papok. 

Híjjatok vőfélnek, komának, 
Megkllom ott it a helyet. 
Ki tudja? — nagyban vagy kicsinyben 
Tán i s m e r ő i r e is lelek. 

Haza, barátság, szép leányok, 
Bor, búsa, árpa, krumpli, sab — 
Szeretném aa egésa világért 
Emelni mest o poharat; 
Hanem, hogy sietős az útam 
Most már csak egyért ihatom, 
Hanem ea a legkedvesebb is, 
Mert egy világért nem adom. 

Suttogtok ügy e, s mosolyogtok, 
S találgatjátok: ki lehet? 
Aa egyetlen, ki bű lesz hozzám, 
Ki engem a sírig szeret, 
Ki utánam hal bánatába : 
Ezért iszom, ezért csupán, 
Tust rá cigány! fiuk pohárra! 
Éljen soká v a d á s z k u t y á m ! 

Csáktornyai L, 

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

Irta: S. F. 

IV. 
Gálos községében a fogadtatát után még két 

károm nap folytou tartott a mulatság. Az öregek a 
nemzet sorsának jobbra fordulását jósolák a volt föl 
desur, a szabadságharc e derék hősének szabadulásá 
ból. — Hány embernek dobbant meg keblében a 
saive, hogy Kossuth is haza jöhet. Haaa jön! álliták 
többen. —• S aztán eldalolták, hogy: „ha még egyszer 

azt izeni." Élteték Kossuthot és Pálossyt. S az ifjak 
táucoltak a falu nagy korcsmája előtt; derékon ölelte 
minden legény a maga kedvesét, aa egyik térdére ül-
teté és valami csintalanságot sugdosott fülébe, hogy a 
leány szinte tapsolt, kacagott örömében, a másik szilaj 
kedvvel verte bokáját össze, nagyokat kurjantva for-
gatta körül mint a szél, a harmadik mélyen lopja magtá 
a leány szép szemébe, nem hallja a klárinét sivalkodó 
hangját, szót les a leány ajkáról, a leány pirul, kötője 
sarkát gyürkéli, szemérmetesen lopkodja tekintetét 
körül, apja, anyja nem látja-e? vagy valaki nem hallja-e 
amit mondani akar. S a negyedik, az ötödik, s a tize-
dik is mulat gyönyörű jó kedvvel mindenik. — Mintha 
sátoros ünnep lett volna Gálos községében, igy tartót* 
ez bárom napig. Azután munkához látott az egésa falu. 
Pálossy félre vonta magát a falu zaja elől. Vasárnapig 
nem látta senki. — Ekkor templomba ment Mikor a 
templomba lépett az egész gyülekezet fölkelt helyéről 
és állva maradt mindaddig, mig a nagyságos ur le nem 
ült. — Igy saokta ezt tenni a falu népe papjával, bíró-
jával és volt földes urával. 

Kevés idővel azután, hogy Pálossy a templomba 
érkezett, Gazsiné és leánya is jöttek. Gazsi György 
jóemlékű bírója volt Gálos községének, magának és 
családjának tisztelete, becsülete volt a falu népe előtt. 
A templom nő-népe fölkeit helyéről, mig Gazsiné éa 
Boriska helyökre nem értek és le nem ttitek. 

Boriska halvány lett és resaketett, midőn Pálossyt 
meglátta, kinek férfias tekintetével többsaör találkoztak 
szemei. 

Az öreg Gerenday hazafias saellemű, hatalmas 
beszédet mondott. Nem jó lett volna, ha valami spicli 
végig hallgatja. Pálossy lelkesülve hallgatta e beszédet, 
s midőn vége volt az isteni tiszteletnek, az ajtóban 
megvárta aa öreg lelkészt és megszorongatta kezét érte. 

— Jó öregem, mondá Pálossy: nekem véghetetlen 



— Borzasztó részvét Soponyán, egy paraszt 
•mbar megölte nejét; mert mint mondja, nem nésbette 
már a kint, mit ez vajúdásban szenvedett. 

— Szarka hamuból Bismarck neje a nyavalya-
törés ellen orvosságot késait. Furcsa orvosság. 

— „Magyar Ipar" cim alatt jan. 15 én Mud-
rony Sóma szerkesztése mellett ipar lap indult meg. 
A lap belbecsét illetőleg egyebet sem kell mondanunk, 
minthogy azt Madrony Soma, ezeu a téren legkitűnőbb 
magyar iró szerkeszti. A lap negyed rétű iven 16 la-
pon jelen meg és előfizetési dija mégis csak 3 frt. egy 
évre. Óhajtandó, hogy e lapot minden iparos járassa. 

— A „Vasárnapi újság" heti száma a kö-
vetkező Jtartalommal jelent meg: Szöveg: Favre Gyula. 
— Kárpáti emlékek. Költemény Bartók Lajostól. — 
A két ördög vára. Történeti beszély. Ir ta Eötvös Ká-
roly. — Képek Spanyolországból. — A madarak vé-
delme. — A gőzház. Verue Gyula regénye. — Egy-
veleg. —{A washingtoui csillagvizsgáló uagyitó csöve. 
Ban és erény. Farsangi kép. — A Magyar Hirmondó. 
(1780—1783.) Szinnyei Józseftől. — A természet tudo 
mányi társulat közgyűlése. — A földrajzi társaság 
közgyűlése. — Irodaiom és művészet. — Közintézetek, 
egyletek. — Egyháa és iskola. — Mi ú jság? — Ha-
lálozások. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjá ték . 
— Hetinaptár. Képek : Favre Gyula. — Képek : Spa 
nyolorsaágból: 1. Cigánytelep Granadában. 2. A Pan 
deron a Sierre Nevada hegységben. — Biin és erény. 
("Farsangi kép.) — A gőzház. (két kép.) — A was 
hingtoiii csillagvizsgáló nagyitó csöve. 

— A kisbirtokosok országos földhitel 
intését* megküldte nekünk az 1879 ik évi dec. 30-ig 
tett alapítványok és befizetések kimutatását, melyet az 
intézet a hason nevű másik intézet ügyei folytán be-
állott zavar eloszlatására valamennyi alapító tagnak ia 
megküldött s felkért bennünket az alábbi jegyzék köz 
lésére. A „kisbirtokosuk országos földhitelintézete14 ki 
mutatásnak lezárása óta beérkeztek alapítók nevei 
Hidas-Hollós község 100 frt. Eperjesi népbank 100 frt. 
Báránd nagyközaég 50 frt. Nyíregyháza városa 200 
irt. Bártfa sz. kir 100 frt. Sápy István 100 frt. Hajdú 
Szobosalói takarékpénztár 50. frt. Báró Jósika Sámuel 
100 frt. Borbély Sándor 20 Irt. Marton Lajos 20 frt. 
Hegyköz Kovácsi község 20 frt. SepUr község 20 frt 
Viszolya köaség 20 frt. M. Újlak község 20 frt . M. 
Szent-Mihálytelke község 20 frt. Ó Sólymos község 
10 frt. Komlód község 20 frt. Orosafája község 20 
frt . N. Nyulaa község 30 frt. Ajtón község GO frt. 
Kuu Saent-Márton város 20 frt. Kelecel község 20 
frt. Székelyó község 20 frt. K. Újfalu község 20 frt. 
Alsó-Fdld község 20 frt. M Valkó község 20 frt. Re 
tyict-1 község 20 frt. Virág község 20 frt. Deri te?köz 
ség 20 frt. Ó Bikái község 20 frt. Erdőfalva község 
20 frt. Magyar-Bikal község 40 frt Bedecs község 40 
frt. Mócs község 30 fr t . Tótháza község 20 frt Ó 

'gyönyört nyújtot t beszéde, de a német nem köazónné 
ám meg. 

— A magyar sem kösaöni meg neki soha a haza 
szeretet vértanúinak halálát, nagyságod és eaer mások 
börtöni szenvedéseit, moudá reszkető hangon az öreg 
éa köny csillámlott szemében. — Mennyi meggyaláz 
tatást, saágyent kellett tű rnünk! sóhajtott töl aa agg 
lelkésa. 

— Csak a honszerelem ki ne aludjék a nemaet 
kebléből, saólt Pá lossy : jöhet és jönni fog alkalom a 
mikor vissaa vívhatjuk kamatostól eljátsaott jogunk. 

Ad j* isten, felelt a lelkésa; de utána saomorun 
ráata fejét. — Én ugy érzem nagyságoa uram, hogy 
vége e nemzetnek. 

Pálossy megdöbbenve néaett az öregre, kinek 
hangja itéletaaerűleg zengett fülébe. 

Miért itéled el nemzeted? kérdé komoran 
Pálossy. 

— Mert csak a vénjének él lelkében a nagy 
nemaeti megpróbál tatásnak emléke, aa ifja korcsul. 

El van nyomva a nemzeties neveléa szelleme 
ugy e ? 

— El mindan, mi a magyart magyarrá tehetné, 
Ne de ennek nem a nemaet az oka. 

— A nemaet keaet fog elleneinkkel. As apa, ha 
maga meg nem hajlik, hajlani tanítja gyermekét ; mert 
igy, igy mond, biaton kenyérre talál. Büszkén tűrni, 
nyomorogni kellene t nemzetnek, hogy ne lenne egy 
fia se, ki aa erőszak hatalmától kegyet fogadna el. Igy 
jönne idő, mikor e magyar nemaet derekán megtörne 
a s e rőszak ; de midőn a nemaet egy része aa erősaak 
zsoldjába saegődve él, becsületes győzelmet csak a vak 
r e m 4 l . _ Silány nép vagyunfc mi nagyságos uram, 
folytatá keserű kifakadással az öreg; nem érdemeljük 
meg azt a vért, mely haeánk jobb létéért kifolyt. 

(Folyt, köv.) 

Gyérei község 20 frt. Koamatelke község 60 frt. Ha-
rasatos község 20 frt. Szent András köaség 20 frt. Ba-
rátfalva köaség 20 frt. Egerbegy község 20 trt. Gyalu 
község 50 frt. Gesztrágy község 10 frt. Gyerő Vásár 
hely község 20 frt. Gyerőtí Duogó község 10 frt. Kia 
Kapus község 20 frt. K >los Monostor község 50 frt. 
Mariséi község 50 írt. Meleg-Szamos község 20 frt. 
Nagy Kapus község 20 trt. Pányik község SzásP Fe-
nes község 50 frt. Ugruc közaég 40 frt. Nagy Petri 
község 40 frt. Nyires község 40 frt . Cold község 20 
frt. Kökéoyes község 20 frt. Mező Szopor község 40 
frt. Bátos község 50 frt. Szász Erked község 60 frt. 
Dedrád község 50 frt. Szása Ludvég község 60 frt. 
Deés város 100 frt. Jaocsó János 20 frt. Radvánszky 
Károly 100 frt. Szepesmegye közönsége 200 frt. Uj 
alapitÓK: Jéger József 100 frt. Dr. Bochkor Károly 
500 frt. 

- Kik a városi képviselők? 1880 ra ösz 
szeállitott városi képviselők teljes névjegyzéke választott 
képviselők; Dósa Béla. ld . Török Sándor Kutas Bá 
lint. Szathmáry Ede. Bdsch Ferdinánd. Fekete Ferenc. 
Szűrszabó N. István. Nemes N. Sándor. Szathmári 
Pál. Kanti Horváth Lajos. Albertényi Antal. Soós An-
tal. Böszörményi Mihály. Vecseri Sándor. Vecseri Imre. 
Sárdi József. Szíjártó Sz. József Kálmán István.-
Egri Szilágyi János. Szilágyi Sándor. Kanász N. Ist-
ván. Tasnádi János. Id. Döme József. Sréter Ferenc. 
Sultz András. Balog Dániel. Tóth József. Nyiri Sán-
dor. Székely Lajos. Fekete János. Vecseri Jáno* 
Aradi Gábor. Pásztor János. Mezei Ferenc. Kátai 
Pál András. Temesváry Antal. Berényi János. Pádár 
Antal. Udvardi Sándor. M. Fa rkas József. P. Bartha 
József. Kiss János. Gyulai Sándur. Horváth István. 
Őze Ferenc. Józsa György. Pataki Lajos. Ifj. Kórógyí 
József. Gombos György. Karaocsay János. Bányai 
József. Kis* Zsigmond. Szépe Sándor. Sonueníeld 
Sámuel. Konc György. Táncos Sándor. Molnár 
Imre. Sarkadi Nagy István. Földvári Nagy Ist 
ván. Kalpagos Saabó Istváu, If j . Sárdi Jáuos. Berkó 
János. Németh Sándor. Tarnóci Mihály. Vass András. 
Faaekas Sándor. Szánthó Dániel. Doma Bálint. Tóth 
Ferenc. Kuooss András. Csák József Nyiri István-
Szig. Lakos Báliat. Holik Lajos. Antal János. Kristó 
Nagy Pál. Balogh Mihály aszt. Hódi János. Báliut 
István. Négyesi Péter. Purjesz Náthán. Marsóvsakí Já . 

Szépe József. Pataki Jóasef. Fazekas János 
Saabó Iguác. Pásator Jóasef. Kiss Mihály. Soós Fe 
renc. Béládi István. Hajdú György. Mozei Pál. Bueori 
Mátyás. Jászai András. Ifj- Török Sándor . Cs. Kovács 
József. Nemes Jáuos. Tokai János. Kun István. V i r i 
I i s k é p vi s e I ő k : Jurenák Ede. Ulár István. Kiss 
Pál. Horváth Ferenc. Kanász N. Imre. Lévi Lipót. 
Piti Pál. Kristó N. Imre. Batik Sándor. If j . Zsoldos 
Ferenc. Rúzs M. Sándor. Soós Imre. Pokomándy Gá 
bor. Ehrlich József. Vajda Jáoos. Vutsák Jáuos. Csúcs 
János. Bálint János. Mezei Mór. Szeder János. Burg 
Lajos. Rác Ferenc. Dunás V. Sándor. Sarki M. Sáu-
dor. Babós Sándor. Debreceni József. Nagy József. 
Piti Mihály. Szűcs Dániel. Polgár János. Mecs Balog 
Farenc. Dunás V. János. Sárdi János. Vecseri János. 
Farkas Lajos. Rác. Jáoos. Borsos Zsigmond Dallos 
Sa. Sándor. Polgár Sámuel. Sarkadi N. Sándor. Mi 
kec Imre Lakos Ferenc. Sarkadi N. István. Héjjá 
Ignác. Kátai Pál István. Szegi Imre. Polgár Mihály. 
Cakó Imre. If. Halász Sz. Ferenc. Torday József. 
Kálmán József. If). Bartha János. Piti József. J ámbor 
N. István. Cakó Ignác. Mátéffy Ferenc. Ónodi Géza. 
Sarkadi N. Mihály 111. t. 260. Viaka János . Rúzs M. 
Ferenc. Rúzs M. János. Félegyházi T. István. If j . 
Vajda Sándor. Kiss Ferenc. Sarkadi N. Ferenc. Ha 
lása ba. János. Vecseri János. Piti Imre. Gótzl l g 
nác. Murvai János. Czukkermann Ignác. Ónodi Ká-
roly. Csuca Ferenc. Várady Lajos. Meos Bal. Sándor . 
Stammer Sándor. Mikec Ferenc. Biró István. Biró 
Jóasef. Dobray Sándor. Kalp. Sz. Bálint. Szalay Jó 
zsef i f j . Csúcs János. T r a j Mihály.{Ifj. Aradi Is tván. 
Hódi János Szegi Ferenc. Papp István. Pardi István. 
Mecs Balogh István. Farkas Gedeón. Földvári N. Mi-
hály. Halász Sz. Sándor. Zsoldos István. Hoffer An 
tal. Pollák Emánuel. Dögei István. Szeder Imre. Soós 
Imre alsó. Veres Lakos József. 

— Uj vasat. JAsz Nagy Kun Szolnok megyé 
ben Uj Szásztól Sülyig vasutat építenek. A vasút vonal 
3 mértföld hosszú lesz; az épitési költség 150 ezer 
frtra van véve, miután a vasút építéshez kívántató 
földterületet az érdekeltek ingyen ad ják . — A vasuta. 
a megye építteti, nem megyei közköltségen, hanem 
önkénytes adakozás utján. Az épitési költségből, már 
csak 11 ezer frt. hiány, 139 ezer frt. adakozás utján 
már befolyt. Az építéshez tavasszal hozzá is fognak. 
Hát mink mikor fogunk már — ha még nem építeni is 
de komolyan gondolkozni ez ügyről? 

— Szomorú eset. ó v á r i pozsonyi gymnázíumi 
taoár néhány héttel ezzelőtt megtébolyodott, ugy, hogy 
kórházba kellett szállítani. Itt egy óvatlan pillanatban 
ruháit a lámpával meggyújtotta, s ugy összeégette ma-
gát, hogy most a legaggasztóbb állapotban van. 

— Sülyedő város. Körmöcbánya városát a 
lesülyedés veszélye fenyegeti. Ezen város alja bányá-
szat folytán ki van aknázva. A kormány megvizsgál-
tatta a bajt és konstatálva lett, hogy a város al jának 
nagómérvű kiaknázása az oka, a sülyedésnek. — A 
városból való kitelepedés az egyedüli mód, melylyel 
a lakosság a katasztrófát kikerülheti. Abból a sok 
aranyból mely itt kiaknáztatott, lehet egy másik vá-
rost építeni. Igen, de hol vannak ezek az a r anyok? 

— Irodalom. A „Vasárnapi újság" mult heti 
száma a következő tartalommal jelent meg : Petőti 
egy ismeretlen eredeti arcképe. — Ragad a folyó. 
(Költeményt Mezei Józseftől. — A hírlapok keletke-
zéséről. Szioyei Józseftől. — Az albigensek elleni há-
borúból. — A gőzház. Verne Gyula regénye. A nagy 
vasút szerencsétlenség Dundee mellett. Verhovay Gyula 
arcképe és rövid életrajza. — A^no 1848, 1860 ,4ée 
jelenleg „Semmiért." Költeméoy Incédy Lászlótól. A 
hét eseményei, egyveleg hir stb. — Es számos azép 
kép. — E tartalmas, irodalmi beoscsel biró szépiro-
dalmi lapot ajánljuk olvasóinknak s külöuösen azok-
nak, kik silány füzetes szépirodalmi fércelményeket já-
ratnak. Sokkal helyesebben teszuek, ha ezek helyett, 
egy ily szilárd irodalmi értékkel biró l apo t , j á ra tnak , 
s a füzetes silányságokat pedig kicsukják házukból, 
annak ajánlóival együtt . 

— üzleti értesités. Időjárásunk a hét folytán, 
is száraz, hideg, még pedig oly hideg, melyre öreg 
emberek alig emlékeznek, szerencse, hogy kevés hó 
lepel is fedi a vetéseket, mely némileg eloszlatjajjgaz 
dáink aggályait vetéseink kitelelése felől. Buza ára a 
hét folytáu következőleg jegyezhető: 77. 5. klgrmos 
13 _ 7G. - 12 60 — 75. 5. — 12. — 74. — 11.80 
— Árpa köble 5. mtrm. 6.50 — Kukorica köble 5.80 
6. mtrm. 6 50 tavaszi átadásra 7 trt. mtrm. Szalonna 
bécsi mázsa 25. mtrm. 45. nehéa 47. — Juh-hus klg. 
40. — Marha hus 48. Sertés hús 2 6 - 3 0 kr. egy 
bécsi font. 

— Üzleti értesités Budapesten aa elmúlt ^hé-
ten a következő árakon vásároltatott a g a b n a ; buza 
14 frt. 20 - 50 k r ; árpa köaépsaerű 8 frt. 1 0 - 6 0 , aab 
7 frt . 4 0 - 5 0 kr, szalonna ára 1 frt. 50 krral emelke-
dett, mázsája 4 9 - 5 0 - 5 3 trt. volt. 

— Ertesitések. Kiss Sándor cipész mesternek 
a Betlehem uteaüa 1. t. 272 számú házánál, egy szoba 
kamin kéményes meleg konyhával, abba takarék tűz-
hely a kooyhaba nyíló élés kamrával, és egy külön 
álló tüzrevalóssal szent György naptól kiadó. — Bá-
lint látván IV. t. 782 számú háza eladó. — Sajó Sán-
dor tauitó h iaa eladó, vagy földért elcserélendő. — 
Banóci lguáznak III. t. 57 sz. a. lévő háza a csillag 
kocsmáuak átal ellenében kiadi vagy azabad kézbői 
eladó. — Tisztelendő Balassa János ur házánál, I. t. 
246 sa. alatt, két saoba és kamrából álló lakás kiadó, 
vagy magános egyén részére külön is már ezennel 
kiadható egy padolt tiszta szoba. — A kispiacon Ka-
nász N. Imre ur házában tánc tanórákat tárt, melyre 
a n. é. közönség pártfogását kéri Vereb Isván, érte-
kezui lehet I. t. 348 sz. a. lakásán. — Özv. Szeder 
Ferenccé háza. Újhelyi Lidót ur Vince féle háza, Tő-
kén Sarkad i fé l e 70 hold földje kedvező feltétel mel-
let. Tőkéa egy gazdának 18 hold szántó földje, Ecse-
reu 70 hold, ugyanott 180 hold föld. Dónátou 61 hold 
jó minőségű szántó, Királyságon 30 hold első osztályú 
szántó föld eladó, Ecseren 70 hold egészen szántó föld 
vetéssel együtt 3 egymást követő évre haszonbérbe 
kiadó, mindeaekről értesítést ád Sz4ntó János. Jurenák 
ur tul a kurcai földjéből még néhány hold van apró 
vetemény alá kiadó, akik vállalni óhajtanak, e hét 
folytán jegyeztessék magukat elő Száuthó Jánosnál mi-
vel azontúl a bejegyzés megszűnik. — Kinka István 
házánál egy külön lakás korcsma vagy bo!t helyiség-
nek kiadó. — Lakos Báliut háza eladó, vagy földért 
elsserálendő, és a gógányparti rakodó keretben egy 
boglya szénája eladó. — Cukkerman Ignác 111. t 125 
siamu ház» eladó. Weilt Salamon gőzmalmában tiszta 
buza korpás liszt méter mázsája 2 írt. 20 kr. és bük 
tűzifa méter mázsája 14 frt, szalon fűtő szén méter 
mázsája 1 f r t 90 kr, házhoz szállítva. — Kotvics Já-
uos házánál az utcáról egy 3 szobából álló küiön la-
kás, vagy az udvar alsó részén egy két szobából álló 
külön lakás konyha, kamra, élés kamra és tüzreva-
lóssal ellátva kiaüó, és saját termésű borai van akó 
számra jutányos áron eladó — Schranc György III. t. 
180 száma házánál, az utcáról külön bejárással ellátva 
két szoba, konyha, és kamra szout-György naptól 
kezdve kiadó, buza, szalonája és szénája pedig eladó. 
— Özv. Pap Imréné háza oladó. — Hadzsy Ida IV. 
t. 32 sz. háza kedvező feltételek mellett eladó, alkut 
lehet tenni ugyauott a tulajdonosnővel. — Csányi 
István féle ház, nagy hegyi két hold szőlő, vekerlaposi 
két másod osztályú föld, és egy pálinka kazán eladó 
— Kutas Imre 1. t. 313 sz. háza, tőkén fél fertály 
földje és kukorica szára van eladó. — R izsa Fereoe 
királysági 2 fertály földje épületekkel együtt és 375 
kéve gyékénye van eladó. — Váróci Imre 1.1.165 sa. a 



hálánál az utcára egy külön lakás, vagy peáig az ud-
varon egy másik külön lakás szent György naptól 
kezdve kiadó. - Özv. Lukáts Pálné l t. GOo 
s/.ámu háza több évekre kiadó. — Ceglédi Zsuzsán A-
nak I. t. 683 sz a. Szentlászlón egy első osztálya 
földje szabad kézből eladó. - Nemes Nagy Sándor-
nak I. t. 546 száma, vásárszéli házánál Vince Mihály-
nak jó minőségű Csongrádi bora van akó Télakó és 
negved akójával eladó. — Özv. Szeder Ferencné al 
sóréti földjéből 15 hold föld felszántva apró vetemeny 

alá kiadó, értekezni lehet Lakos Bálint I l l ik tized 
6 ik számú házánál. — Ehrlich Lőrincnek fűszer ke-
reskedéshez való stelláge és pudli van eladó. — Tót 
\n ta l háza eladó. — Székely Tót Lajos háza eladó, 
vagy két első osztályú föidér 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. — 
Riszdorfor László házánál külön udvarra szolgáló 2 
szoba, konyha, éléskamra, kamra, ól tüzrevaló szín 

padlással együtt, Szent György naptól kezdve kiadó. 
Dobos Mihálynak alsó réten, a görgőssel átellenben 
lévő egy részlet földje eladó. — Bertók János 1. L 
749 sz. házánál Szent-György naptól kezdve kiadó, 
és Kistőkén 5 hold földje kedvező feltételek mellett 
eladó. — Szatmári Pál 1. t. 621 sz. házánál több 
rendbeli lakás van kiadó. 

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

Közgyűlési meghívás. 
A volt szentesi segélyegylet tagjait f. évi 

február 15-én d. u. 2 órakor, a városház tanács-
termében tartandó közgyűlésre meghívom. 

T á r g y : 
Liquidáló bizottságnak jelentése a függőben 

levő követelések iránt. 
Szentes, 1880. január 28. 

Stammer Sándor, 
a felszámoló bizottság elnöke. 

Poudre de Serail. 
B l a h á n é L u i z a művésznő kedvenc 

arcpora. 
Ezen arcpor vegytanilag tökéletesítve, minden ártal-

mas szerektől int ntew és oly kitűnő tulajdonságokat egyesit4 

hogy minden eddig a kii 1 - és belföldön ki.-zitett porokat sok-
szorosan felülmúlja; nagymérvű federeje az arcot az időjá-
rás kellemetlen befolyásától megóvja az arcnak és a test-
színnek i f jú és természetes színezetet kölcsönöz, ugy, hogy 
a legélesebb szem sem fcépes a port ra j ta észrevenni, mely 
kitfínu hatásáért B l a h á n é L o u i z a asszonyság következő 
soiokkal tflnttette k i : 

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

itlatszarész umak Budapesten. 
A Poudre de Serail, melyet ön fe l talált , való-

ban kitüno és nemeben paratlan, mert nemcsak az 
arcon láthatatlan és tartós, de egyszersmind rendes haszná-
latnál ár talmatlansága által az arca olykiilönös jótékony ha 
tást gyakorol, a minőt még eddig semmiféle arcporuál nem 
tapasztaltam, mely kiváló tulajdonságáért jövőben mint ked 
venc arcporomat kizárólag fogom használni és meg vagyok 
győződve, hogy felinulhatatlan jóságáér t általános elismerés-
nek örvendeni. 

Tisztelettel 

Blaha Louiza. 
Creme Pompadour. 

Az illatászat terén jelentékeny párisi 
kitűnőségekkel való összeköttetéseim foly-

tán sikerült a %i ághirfi fölötte hatásos - C r e m e P o m p a -
d u ó i t egész eredeti t isztaságában és erejében előlhtanoin. 
Ez azon szer, melylyel a hírneves asszony egész agg koráig 
fonn tudta tartani csodaszépségét anélkül, hogy az egészsé-
geink ártott volna; azért nem mulaszthatom el a t. hölgy-
világnak azt a leghathatósabban ajánlani . 

E kitűnő szer jóval felülmúl minden eddigi e nemfí 
gyártmányt. Egy tégely ára használati utasítással 1 f r t 6 0 k r . 

Csak azon készítmény valódiságáért kezeskedem, mely 
védjegyemmel el van elátva. — Legnagyobb választék va-
lódi francia és angol illatszerekben. 

Minden doboz P O U D R E D E SERAIL a mellékelt 
bejegyzett védjegygyei van ellátva, 60 kr. és 1 frt dobozok-
b a n ; valódi minőségben csupán a feltalálónál M ü l l e r J . 
L. ezelőtt Vadász Ferenc özv. utóda, illatszerész a 
„Virág-királyné*-hoz Budapest, koronahcroeg-utca 
2- szám kapható. 

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

MEGHIYQ. 
A h e l y b e l i m á s o d i k z e n e k a r 

1880. év február hó 8 án 
a CSIZMADIA I P A R T A R S U L A T n a g y t e r m é b e n 

pc lg ir i 
t á h c y i g a l h a t 

rendez, melyre 

a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívja 
a második zenekar. 

Belépti dij személyenként 60 kr. — Kezdete 7 órakor. 

Főtörzsorvos dr. Schmidt 

F Ü L - O L A J 
megjavítva dr. Deutsch M. által 

minden süketséget meggyógyít, hanem veleszületett baj , azon-
nal megszünteti a nehéz hallást és a fü lzugást . 

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

Steiner Dávid, oki. főtanitó tíabócsa 1 frt 40 kr. pos-
tai utalvány melletti beküldésó után a fülolaj bérmentesen 
küldetik a használati utasí tással együtt a központi főraktárból 

G r a e t z G y u l a , 
Bécs, I I . Praters t rasse 49. 

A trieszti általános biztositó társaság budapesti 
vezérügynöksége 

tisztelettel értesíti a n. é. közönséget, miszerint Szentesen egy f ő Ü g y n ö k s é g 
| 4§f felállitván, képviseletével 

W E L L E S Z EDE urat 
P bizta meg, felhatalmazva arra, hogy kötvényeket kiállíthasson és jogérvényesen aláirj 

t l r Ennélfogva kér|iik a n. é. közönséget, miszerint biztosítási ajánlataikat íő-
ügynökségünkhöz minél számosabban benyújtani szíveskedjen és vagyunk 

^íL Budapesten, 1880. január hó 5-én. 
^ i r teljes tisztelettel 

A trieszti általános biztositó társaság budapesti vezér ügynöksége 
Krellvitz, m. k. Rott, 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 é le t biztosításoknál. 
Biztosithatom 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. 

i 

4] Eredeti S1NGER,' ,HOWE,k ANKER, WHELER és „WILSON" varrógépek nagy raktára. 

Tisztelettel alólirottnak már 8 éve fenálló óra-üzletemben n é g y é v i g volt szerencsém a l e g j o b b és 
r e d e t i „SINGER," „HOWE," „ANKER," „WHELER- és „WILSON* varrógépekkel szolgálhatni a n. é. közönség 

teljes kielégítésére, amiért is bátorkodom a múltra s a n. é. közönség eddig bennem 
helyzett bizalmára hivatkozni, amidőn jelenleg a nálam nagy választékban raktáron 
levő eredeti nagy varrógépeket, valamint kis kézi-varrógépeket illő 
áron méltányos feltételek és havi részletfizetések mellett tisztelettel a n. é. közönség 
becses figyelmébe ajánlom; ugy a varrógépekhez való legjobb minőségű 
tű, cérna, ola], valamint minden a géphez megkívántató rész, mely hasz-
nálat folytán megromlott, k é s z e n és a z o n n a l k a p h a t ó . 

Nagyobb javításokat is gyorsan és pontosan teljesítek. 
Midőn a n. é, közönség becses támogatásáért esedezem, mély tisztelettel érte-

sítem még, hogy m i n d e n n e m ű v a r r ó g é p e k e t ház i h a s z n á l a t r a cse-
m e l l e t t k ö l c s ö n z ő k . 

F E L S E N 
h a v i d í j 

Az evnng. templom épületében. 

B ü R G B. 
órás és varrógép-raktár tulajdonos. 

Előnyös feltételek és legcsekélyebb részletfizetések mellett. 

§ 

S-

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cheriier Jánosnál 1880 




