
S z e n t e s , 1880. mároius 18. 11-ik szám. T i z e d i k é v f o l y a m . 
ELŐFIZETÉSI ÁR: 

Egésy évre • • . 4 f r t . 
Félévre . . . . 2 f r t . 
Negyed évre . . . 1 f r t . 

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

E lao R*pll«mi rétmét illető 
közlemények a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 

pedig & kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

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

HIRDETÉSI ÁRAK: 
3 hasábos petitsorért egy 
szeri hirdetésnél 18 kr., 2 
hasábosért 12 kr., 1 h a s i 

bősért 6 kr. számíttatik. 

NYILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
minden beiktatásnál 30 kr. 

Bórmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

Sajtó és párbaj. 
A sajtó életben példátlan, mindenkit meg-

döbbentő eset adta elő magát az elmúlt héten 
Pesten. 

Verhovay Gyula országgyűlési képviselő 
« „FW*«tlenséga ciraű napi lapnak szerkesztője, 

X - V ^ X p j ^ b a egy közleményt, mely lelepzés 
150 ezer Írtig megkárositott, meglopott, 

országos kisbirtokosok földhitel intézetének volt 
elncke gr. Festetich Pálnak eljárásáról. 

Ezen közlemény, nevezett gróffal rokon-
ságban álló, egy pár fiatal mágnásnak zokon 
esett és elmennek Verhovayhoz felelőségre vonni 
a közlemény Írásáért. Verhovay kijelenti, hogy 
a közleményt ő nem irta, megnevezte a közle-
mény iróit, kik felelősséget vállaltak a közle-
ményben elmondottakért. 

A hirlapiró azért amit lapjában közül vagy 
ir, legyen abban sértés bárkire csak a sajtóbi-
íóság előtt tartozik felelni. 

Igen, de a leleplezés közlésének megtorlá-
sára vállalkozott ember báró. a felső háznak 
tagja, a lovagkor erkölcsi elégtételeinek gyakor-
lataban jártas, röptében lelövi a galambot. — 
Ez az ur br. M aj tény i Izidor, kit a nagy uri 
kiváltság érzete fölé helyez a törvénynek, pár-
bajra hivja Verhovayt a leleplezés közléséért, 
Verhovayt, ki azt nem is irta, ki mint szer-
kesztő csak kötelességét tette, midőn tekintet nél-
kül gróf vagy bármily nagyság compromittálta-
tására, az igazság érdekéből fölvette a közlemé-
nyeket. Hogy Verhovay ki ne térhessen a pár-

baj elől, a kihivó levélben a báró ur V. becsü-
letét sértő kifejezésekkel él. — A párbaj meg-
történik és végződik azsal, hogy Verhovay tnel 
len keresztül lett lőve. És azzal, hogy a hirlapiró 
elesett; mert nem oly jó lövő mint ellenfele, ta 
Ián tisztára van mosva Festetich? — Nincs. 
Tudja ezt a báró. És az a golyó, mely Verho 
vay mellét keresztül fúrta, nem erre, hanem a 
sajtó elnémitására volt szánva, hogy az ujságiró 
hh máskor grófok és nagy urak bűneiről lesz 
szó, remegve nyúljon a tollhoz, melyei a bűn 
fészkére mutat, mert e mögül br. Müjtényi Izi-
dorok jönnek elő, kik gaznak mondják azt, ki 
az igazságot védi és párbajra provocálnak, hogy 
a törvény rendes utja helyett az ököljog elvén 
kard és pisztolylyal keressék a becsületet és 
igazságot. 

Ez az eset az egész országban mély meg 
botránkozást keltett; mert ebben mindenki erő-
szakot lát a sajtó azon nemes hivatásával szem-
ben, hogy ez nyíltan, kérlelhetlenül mutathas-
son a bűn, a visszaélés és gyalázatra. 

Verhovay kihullt vére azonban csak fölhá-
borithatja; de nem elrémiti az elv, az eszmék, 
a gondolat szabadság embereit, s Verhovay 
meghalhat; de azért a bűn csak bűn és megve-
tés tárgya marad, s a győzelem nem azé, ki 
leteriti az igaz szó bajuokát^ hanem kinek vére 
hull a gyalázat ostorozása miatt. 

Ez az eset mindenkihez szól, kit jog és 
igazság érzete olykor tollhoz kényszerit, hogy 
Ítéletet mondjon és Ítéletre hivja fel a közvéle-
ményt és épen ezért a pesti hírlapírók látva a 

vészt, mely ez esetben a sajtót nemes hivatásá-
ban fenyegeti, röktön ö>-sze gyűltek, s kijelentet-
ték, hogy Majtényi-féle erőszakoskodások miatt 
magokat hírlapírói jogaik és kötelességök gyakor-
latában koriátoztatni nem engedik, s egyszers-
mind, hogy minden hirlapiró, ki a közügy érde-
kében, 8 az igazság felderítésében fáradozik, min-
den bárhonnan jövő zaklatás ellen a kölcsönös 
szolidaritás által megvédelmeztethessék: „Magyar 
Hírlapírói kör- alakitása határoztatott el, mely-
nek mindeu magyarországi hirlapiró tagja lehet.— 
Ezen hirlapirói körnek lesz feladata jövőre a felett 
határozni, hogy mely cikk foglal magában magán 
félre oly sértést, mely ennek okot adhasson a cikk-
írótól lovagias elégtételt kérni, s ha valamely kér-
déses cikkben alaptalan magán becsületsértés fog-
laltatnék, s ez a kör biráló bizottsága által ilyen-
nek konstatáltatik, ez esetben a cikkírónak köte-
lessége lapja legközelebbi számában a sértést az 
igazságnak megfelelőleg orvosolni, s ha ezt nem 
teszi, a kör kizárja kebeléből, s azon kívül a 
sértett félnek feunhagyja, hogy a jogtalan rá-
galmazón bármely uton megtorlást vegyen; el-
lenben ha azt konstatálja a biráló bizottság, 
hogy a cikkben nincs sértés, vagy a tárgy nem 
olyan, hogy személyes becsületsértés alapját ké-
pezué, vagy sértők ugyan a vádak; de alapo-
san beigazoltak és közérdekűek, vagy, hogy ki 
az elégtételt kéri, a sérelem által személyesen 
érintve nincs, ez esetben kimondja a biráló bi-
zottság, hogy ez vagy amaz ügyben a szemé-
lyes elégtétel adásnak a kihívott részéről helye 
ninc*, s ezt lovagiasságán ejtett csorba nélkül 

Tl&CA. 

Vc O L G Y B E N . 
A midőn állok csendes völgy ölén, 
Hol nincs hiú, világi pompa, lény; 
Hol nyugalmam mi sem zavarja fe l : 
Szivem borongó érzet tölti el. 

Azoknak tűnnek elém arcai, 
Azoknak vélem hangját hallani, 
Akik közt éltem boldogságomat, 
De kik már, bajb, a eirban nyugszanak! 

És a lájó, a bus emlékezet, 
Ugy elszoritja, fojtja szivemet. . . 
És ekkor . . . ekkor érezem, hogy én 
Mily egyedül vagyok a földtekéi;! 

. . . Megcsendül most a kicsiny estharang, 
Tovább tovább bömpölygve száll a hang, 
És halkan, szelíden fülembe szól: 
— „Nem sokára te is lenn aluszol ! a 

Kerner u tán: Bogddnfy Lajos. 

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

Irta: S. F. 
Hallgassuk meg, hogy a kemence mellé félre hú-

zódott szép Boriskával, mit beszélget az ifjú tiszteletes. 
— Ma kegyednek rossz kedve van szép Boriska, 

szólt a káplán és szemébe akart nézni a leánynak; 
de az lesüté tekintetét. 

— Ne mondja tiszteletes ur, hogy „szépa mert 
ha az volnék is, ezt még lesz időm megtudni és ekkor 
is megérem azzal, ha ezt hiszi rólam valaki; de nem 

mondja szemembe. S azután ami kedvemet illeti, mi-
dőn apámnak kedves vendegei vannak házuuknál, 
nem volna tőlam szép, ha rossz kedvű volnék. 

— De azért nem haragszik rám kegyed? 
— Miért haragudnám, tiszteletes ur engem nem 

bántott. 
— És más valaki szokta bántani ? 
— Jó igyekszem lenui mindenkihez és nem bánt 

senki. 
Az igaz, hogy kegyed jó, a falu minden szegé 

nye áldja nevét. 
Boriska uem felelt. 
— Kegyedet, hiába is mondja, ma bántja valami. 
— Nem bánt semmi. 
— De valamivel van elfoglalva lelke. 
— Valóban gondolkozom egy dolgon, melyhez 

pedig semmi közöm, s talán mende monda is lehet. 
— Taián Csergő uram mondott valamit. 
Boriska igenlőleg intett. 
— Hogy a biró leányát akarja elvenni? 
— Micsoda? kérdé álmélkodva Boriska: Mariskát 

a jegyző u r ? A leány összeverte szép két kis kezét 
és jó ízűen kacagott. — Ugyan tiszteletes ur ne tré 
fáljon velem! Bizony még mindig a régi bohó kis le-
ánynak néz, kit diák korában ha akart megrikatott, 
ha akart megnevettetett. 

— De hát kegyed nem erről a hírről gondolko-
zott? kérdé a káplán. 

— Vajon ne hitesse már el velem; mert bizony 
megharagszom mondá a leány, s azután ismét nevetett* 

No hát, többet mondok, erösité a lelkész. 
— Csak nem kérte meg? 
— De igen. 
— De tiszteletes ur, ha igazat nem mond, meg-

mondom az egész tréfát az öreg nt. urnák. 
— Hát nem hisz nekem? 
Boriska nevetni kezdett. — De hiszen Mariska 

még csak annyi idős mint én. 

— No, a jegyző ur pedig elmúlt ötven. 

— Nem hiszem, ne is beszélje tiszteletes ur. 
— Hogy Csergő uram elmúlt ötven éves? 
— Ezt hiszem, de azt nem hiszem, hogy megkérte 

volna Mariskát. 
— Már pedig ez igaz. — Es nem szép kegyed-

től, hogy nekem nem hisz. 
— Mikor, mint egy gyermekkel, mindig tréfálni 

szokott velem 
— Az akkor volt mikor még gyermek volt. 
Boriska elpirult a káplán e megjegyzésére, s pár 

percig hallgatott, egyszer komoly kíváncsisággal né-
zet a fiatal lelkészre, ki boldogan merengett a leány 
szép arcán. 

— Kérdez valamit? 
— Hogy Mariska hozzá megy-e a jegyző úrhoz ? 
— Valószínűleg. 
— Oda igérte kezét? 
— Tíz napi gondolkozási időt kért. 
— És szülei? 
— Ezek szívesen beleegyeznek. 
Boriska elkomolyult e beszéd után és hallgatott. 
— Kegyed komoly lett, magam is elkomolyodom, 

ha e dolog eszembe jut. — Egy oly fiatal leáuy Csergő 
uram mellet a kóró mellé kötött virág képét mutatja. 
De hiába a jegyző ur gazdag ember és mellette Ma-
riska teins asszony lesz. — Ez kecsegteti azt hallom 
a szülőket is a leányt is. — De hát igaz, ha ezt nem 
mondta, hát mit mondott Csergő uram, mi kegyednek 
gondolkozót adott? 

— A nagyságos úrról beszélt, szólt a leány gon-
doiataiból fölrezzenve e kérdésre. 

— Es mit beszélt, talán a hercegnő históriáját? 
— Azt. 
— Csergő uramnak természete miuden dologban 

titkot, regényességet keresni. — Egyébiránt van benne 
lehetőség; mert Pállossy ur szép és megnyerő alak, 
oly ember kibe akár a királyné is bele szerethet. — 
Én ugyan nem bánom, ha egy német hercegnő sze-
relme folytán szabadult is ki, csakhogy kiszabadult és 



visszautasíthatja, ha e visszautasítás következté-
ben a visszautasitót bárminémű személyes meg-
sértés éri, a hírlapírói kör a sértést zaklatásnak 
jelenti ki, s ez által a megtámadott hirlapiró 
lovagias reput^tiójának minden inegcsorbítása 
nélkül védelmet törvényes utón kereshet. 

Nem késünk kijelenteni, hogy véleményünk 
Fzerint sokkal inkább helyes, ha ezen „Hírlap-
írói kór- alapszabályának tervezői határozottan 
pálcát törnek a lovagkorszakból maradt, a mai 
kor jog elveivel össze nem egyeztethető lova-
gias elégtételnek azon módja felett, mely sza-
kítva az igazsággal, a józan ész törvényének 
ellenére csak akkor ad a sértett félnek elégté-
telt, ha ez a sértőnél a pisztoly és kard forga. 
tásban ügyesebb, vagy ha épen a véletlennek 
ugy tetszik. 

Azt hisszük, hogy XlX-ik század szelleme, 
jogérzete megért már arra, hogy a középkor 
ferde fölfogásából eredt, ósdi, jog és igazságsze-
rint lehetetlen elégtételi móddal szakítson és pálcát 
törjön felette. 

Mig ez meg nem történik, míg a közvélemény 
határozottan el nem itéli a párbajt, addig lova-
gias reputatiójának megcsorbítása nélkül senki 
nem utasíthatja vissza a sértett becsületnek 
ököljog utján indult orvoslóit. 

A sajtó van hivatva, s kell, hogy véleményt 
mondjon ez ügyben, ezt várjuk a központi hír-
lapíróktól, kik irányozzák a nemzeti közvéle-
ményt, 8 azért a hírlapírói kör részére kidolgo-
zott alapszabály tervezetet, mely a párbajt is-
tápolja, nem árt komoly raegbeszélgetés tár-
gyává tenni. 

A kör eszméjét a hirlapirói szolidáris vé-
delmet egyébiránt üdvözöljük. 

Es azért hulljon bár vér érte, legyen a 
sajtó első feladata szabad szó kimondás, függet-
len Ítélet föl és le egyiránt. © 

Mult cv számadásaiból. 
Előttünk fekszik a helybeli telekkönyvi hi-

vatalnak 1879 ik évi ügy forgalmi kimutalása. 
— Ezen kimutatás a szűktermésű, vizveszélyes 
mult évnek kedvező képet ad, s ha nem tud-

nánk, hogy 1879, ezen század egyik legszűkebb 
esztendeje, a telekkönyvi teher változások ered-
ményét örömmel, megnyugvással jegyeznénk 
föl, mint mult év eredményét, jelezve benne 
egy hatalmas lépést anyagi j tvulásunk felé. — 
Nézzük csak ezeket a számokat: mult évben 
telekkönyvi bekebelezés utján 531 ezer 922 frt. 
és 1 kr. nj teher keletkezett. — Ezen teherből 
237 ezer frt. a Károlyi uradalmakat illetti, s 
igy Szentew, Mindszent, Szegvár és Teés Fábi-
ánra esik belőle csak 294 ezer 922 frt. Kitö-

röltetett 562 ezer 751 frt 67 kr. S miután 
ezen törlésből az uradalmakat semmi nem illeti, 
igy városunk és a fönt emiitett községek lakosai 
a mult évben 272 ezer forintot tevő telekkönyvi 
tehertől szibadultak. 

Majd 300 száz frt. javulást mutat a mult év, 
pedig mint lapunk mult számában kitüntettük, 
a mult évben ránk kirótt állami éa községi adót 
is mind lefizettük, még pár ezer forintot a mult 
éveknek adóhátralékaiból is törlesztettünk. 

Ezek a számok, ez a körülmény akkor lep-
het meg bennünket leginkább, ha tudjuk, hogy 
1876-ban városunk, s az említett községek te-
lekkönyvi terhe 755 ezer 317 írttal szaporodott, 
s 1877-ben 60 ezer 202 írttal 1878 ban 8056 
írttal fogyott. 

Az emiitett három év jobb volt mint a 
mult év és mégis 687 ezer 159 frt. telekkönyvi 
teher növekedést mutat, s ezen három közönsé-
ges termésű év után 1879-ben mikor igen 
sok gazdának nem termett annyija, mennyi ke-
nyérnek, cselédjének és vető magnak kellet, 272 
ezer írttal több adósság töröltetett ki, mint 
amennyi bekebeleztetett. Ez a telekkönyvi ki-
mutatás, s az adófölügyelőségnek jelentése arról, 
hogy mult évi adónkat mind kifizettük, ott fek-
szik azon miniszter előtt, kihez azért folyamo-
dott városunk közgyűlése, hogy újig szüntettes-
sék be az adóvégrehajtás, 

A miniszter rázza fejét. Hm, — ezek, már 
tudniillik, Szentesen az adóvégrehajtás fölfüg-
g^sztésért folyamodnak. — Nem lehet; inert 
ott hol a mult évi adót mind le birták fizetni, 
nemcsak; de adósságaikból is 272 ezer frtot 
tudtak törleszteni, ott nem lehet rossz világ, 
ott még bírják az adót fizetni. — S aztán a 
miniszter ur dörzsölgeti kezeit és azt mondja, 
hogy nincs nagyon rossz világ: hajtani kell és 
hajtani fogják az adót. — Es mi dacára annak, 
hogy lebírtuk fizetni adónkat, dacára annak, 
hogy a telekkönyvi teher változásnál 272 ezer 
frt. mutatkozik a mult év eredményeül javunkra, 

szegényedünk, rongyosodunk, szükséget érzünk 
minden irányban. S azt a 272 ezer frt. telek-
könyvi törlést, távolról sem tudjuk a mult év 
eredményéül tekinteni. Van a mi telekköny-
vünkben 2—300 ezer frt. oly teher, mely már 
ki van fizetve, de miután a kitörlés [költséggel 
jár, ez évről évre törletlen maradt. Az utóbbi 
években azonban a tőke kamat adó kikerülése 
végett az ilyen szereplő, de tényleg megszűnt 
követelések kitörlése iránt, a tőke tulajdonosok 
zaklatták a volt adósokat. — Nem ismeretlen 
ez a körülmény előttünk, s állithatjuk, hogy a 
272 ezer frt.-nak egy jó része ilyen még a 
jobb időkben kifizetett adósságból áll. — Egyéb-
iránt legyen oka ezen valóban nagy mennyi-
ségű törlésnek akár az általunk emiitett körül-
mény, akár az, hogy a jelzett összeg egy har-
mada végrehajtás utján töröltetett 8 itt az adós 
lefizette ugyan adósságát; de elárverezett bir-
toka árából, s a betáblázott teherrel szemben, 
a törlés e kedvező képe eredjen onnan, mert 
már alig van tiszta birtok, mire kebelezgetni 
lehetne s innen van, hogy a bekebelezés felényi 
mint a kitörlés, szóval legyen a dolog bármi-
ként a mult évi számadása semmiképen nem 
dicséri a mult évet és azért adjon nekünk az 
isten ez évben jobbat. 

Ostrom állapot. 
Verhovay szomorú kimenetelű párbaja lázas ízi 

galoraban tartja a főváros lakosságát. A népszerű hir-
lapiró a halállal küzd, s a katonaság szurkálja és löv-
a haldokló mellett tUntetö polgárságot. 

A pesti polgárság egy része, mely annyiszor lel-
kesült s érzett dobbanást szivében Verhovay lángra-
gyujtó cikkei áital, a véres párbaj esetének napján 
ezrével és ezrével hullámzott a nemzeti kaszinó körül, 
s miután ezen kaszinóból indull ki a Verhovay-féle 
párbaj, „éljen Verhovay, le a frakkos gyilkosokkal !tf 

féle kiáltásokkal tüntetett a nép, de ez a tüntetés az 
első nap békés véget ér t ; azonban az másnap este 
13-án ismétlődött és pedig borzasztó, a legborzasztóbb 
véggel. 

A lapok állítása szerint 20 ezernél több ember 
vett részt a tüntetésben s ezen óiiási ember tömeg 
szétoszlatására egy ezred katonaság lett kirendelve, 
mely a különben talán békével ezétoszló közönségre 
szurony szögezve özönlött; dob pergés, trombita szó 
és vészes csatazajjal üldözve a védtelen és egymásra 
törve futó népet. A nép menekült, futott ellenállás 
nélkül, a neki szilajult katonaság azonban puska tusá-
val verte, lóval tapostatta el és szúrta a menekülőket 

jtt vau ismét közöttünk, szabad polgára lett ha 
zánknak. 

— Csergő jegyjő ur azt állítja, hogy Pállossy 
őnagysága nőül is veszi azt a hercegnőt. 

— Pálossy egy német nőt, ha királynő is, nőü 
nem vesz soha ! — Eu ugyan azt hiszem, hogy ő nem 
nősül meg soha. 

— Igen, de miután a hercegnőnek köszönheti 
szabadságát. 

— Eq igy tudom ezt az egész históriát. Pállossyt 
a börtönben a többi magyar hősök közt, meglátta egy 
német hercegnő, kinek Pálossy föltűnt, vele beszélt is 
e naptól kezdve Pálossy állapota javult, szabadabban 
mozoghatott, végre rövid idő alatt váratlanul ki is sza-
badult. — Ezen körülménynek okát a hercegnő köz-
benjárásának tulajdonítják. Es ez meg lehet; de hol 
itt a saerelem, melynek Pálossy és a német herceguő 
egybekelése lenne kifolyása. 

— A jegyző ur ugy beszélte, hogy a hercegnő 
kíváncsi volt a hazájukat hősiessen védte és e miatt 
rabságot szenvedő magyarokat látni és ezért jelent 
meg a börtönben, hol a kertben társaival sétálni látta 
Pállossyt, B itt beszélt vele, megkérdezte, hogy hány 
éve van még hátra és hogy vágyik-e szabadságra? 
Mit mondott Pálossy nem tudom; de a hercegnőnek 
megtetszett és későbben többször járt a börtönben és 
mindannyiszor beszélt Pálossyval. 

— Ez lehet; de azt nem hiszem el Csergő uram 
nak sem. hogy Pállossy egy német nőt megszeressen, 
ha mindjárt hercegnő is. — Egyébiránt, ha elveszi 
éljen boldogul; majd mi is megtaláljuk itt a mi egy-
szerű körünkben, hogy kihez menjünk és kit vegyünk 
el. — Ugy e Boriska? gondolt e már kegyed a férjhez 
menetelre? 

A leány elpirult e kérdésre. 
— Tiszteletes uram, szólt most közelebb lépve 

a jegyző: kár a leányt megpirítani. 
A társaság most oda forditá tekintetét a ke-

mence mellé és biró uram azt mondá, hogy: „leszek 
én nás/oagyja Boriskának*. 

Boriska fölugrott és ki ment a szobából. 
A káplán pedig fölállt és oda ment a bíróhoz és 

halkan mondá, hogy elébb eklézsiáról kell gondoo-
kodni. 

— Hiszen az öreg nt. ur majd nyugalomba lép 
már és megválassztjuk tiszteletes uramat. 

— Es lesz eklézsia. 
— Akkor majd szólhatunk a kézfogóról, mondá 

mosolygva a káplán és megszoritá a biró kezét. 
— Addig pedig, mondá halkan a biró: jó lesz 

Boriskával is szólni, és azután Gazsi uramnak is mon-
dani valamit; mert jó nagy házból, hamar elviszik ám 
a szép leányt. 

(Folyt, köv.) 

Szentes lelkipásztorai. 
n. 

Páti Miklós elköltözése után, az 1719-ik evben 
Sídorói István hozatott papnak a makói iskolamester-
ségből. Azon egy év alatt, mit Szeutesen töltött, csen 
des természetű, s mindenkihez jó indulattal viselkedő 
embernek tanulták ismerni. E^y év multával Gyulára 
vitetett, hol báró liaruchern Györgynek oly kedves 
embere lőn, hogy czaknem állandó asztalvendégének 
tartotta, 

Gyuláról Szeut Jóbra, innen végre Szent Imrére 
vitetett lelkipásztornak. 

A iöntebb emlitett lelkipásztort Pápai Ferenc kö 
vette e hivatalban, ki is, miután három évet eltöltött 
a nagy-kőrösi iskolamesterségben, 1717-ik évben kül-
földi akadémiákra utazott. Három évi külföldön való 
tartózkodása után 1719 ik évi december havában jött 
h iza Pápára a szülői házhoz, s miután 171S ban de-
cember 28 ikán a pápai roformátusok temploma elvé 
tetett, s ezen időtől lógva egy kapuszinben tartották 
az istenitiszteletet: 1719 ik év december 25 én, azaz 
karácsony éjszakáján, az ottani szokás szerint való 
prédikációt Papai Ferenc tartotta s oly sikerrel szó 
nokolt, hogy a szentesiek, a hozzájuk eljutott bir nyo-
mán egyhangúlag őt választották papjukká. 

Pápai Ferenc 1720 ik év március 12-én foglalta 
el hivatalát, s szelíd, mondhatni az alázatosságig ke-
gyes magaviselete igen nagy befolyást gyakorolt a 

akosság vallásosságára. Az ő idejében rendszeresített 
báró Haruchern Szentesen, egy tiszttartó és egy ispáni 
állást, tiszttartóvá Gálos Mihály, ispánná Horváth Já-
nos református uri embereket nevezvén ki. E két ura-
dalmi tiszt sok szívességgel volt az egyházhoz, s a 
lakosság között is oly egyetértés uralkodott, minőre 
később azt csak a közös veszedelem utalá. Ez idő-
szakban 1730 ban lett Szentes — Haruchern közben-
járásával — várossá. 

Pápai Ferenc meghalt 1739 ben, a pestis kiütése 
alkalmával s ez év september 3-ik napjan köszöntött 
be utódja, a vezsenyi egyháztól ide hívott Czcglédi 
Keglevics István, ki csak hamar szintén az uralkodó 
járvány áldozata lett, s a szószékből nem is prédikál-
hatott, mivel a járvány terjedésének meggátlása tekin-
tetéből királyi rendelethez képest, a templom falain 
kivül kellett végezni az isteni tiszteletet. 

Czeglédiről egyházi munka is jelent meg, mely-
ben János apostol raenryei jelenéseiben foglalt jöven-
dölések okvetlen való bekövetkezését bizonyitgatá. 

Helyébe Vezsenyről Harsányi György hozatott, ki 
a járványban szintén és oly hamar elhalt, hogy csak 
egyszer prédikálhatott. Pap nélkül maradván az egy-
ház, az uj borral való communionak kiszolgáltatására 
Mezei János, sasi papot kérették által. 

A járvány végtelen pusztítása miatt rendes papot 
nem nyerhetvén az egyház, Pap Ferenc karcagi szüle-
tésű. debreceni tógátus deákot hívták meg ideiglenesen 
a lelkipásztori teendők teljesítésére, ki egy évig telje-
sítvén a rábizottakat, bőségesen megjutalmazva hagyá 
ei Szentest, hogy külföldre utazzék. Az akadémiákról 
való visszajövetele után pappá választatott először 
Gyarmaton, Békésmegyében; onnan Ughra ment, ké-
sőbb pedig Szent Andrásra, hol aztán meg is halt. 

Az 1740 ik év v«5gén választatott meg Makói 
Dobsa Tamás, ki épen akkor érkezett vissza külföldről. 
A uép igen szerette Dobsát, ki bár categoricus mo-
dorú, de másrészről hivatalának élő tudományos férfi 
volt. De engesztelhetetlen ellenségévé szegődött az 
akkori biró, kitől akkor az egész tanács függött, s es 
nem nyugodott addig mígnem Dobsa megunta a sok 
vexáltatást s hat évi itt léte után, 1746 évi martius 
13 án búcsúzott el híveitől, elmélkedvén Máté 5. 13. 

Szentesről a tárcsái egyházba vitetett, hol még 
az 177 l ik évben szolgált s mint tractualis aszeszor is 
is teljesité teendőit. 

(Folyt, köv.) 



és vért lázító módon azurkáltaknyomorékká és agyon 
teljesen ártatlan embereket; majd a katonák lőttek is 
a menekülőkre. 

Két ember halva maradt a kövezeten és töb 
ben megsebesültek. 

A befogatások tolyton folynak. 
A belváros utcái katonaság által van elállva, s 

ki a külvárosból a belvárosba akar jutni, erre enge-
délyt kell kérni az ostromállapotot létesitő katonaság 
ezredesétől, s igazolni kell tudni, hogy hova és mi 
járatban megy? 

Borzasztó állapot! 
A kihullt vér azonban nem hűti, de inkább lá 

zasztja a polgárok fölháborodott érzelmét, s a nép 
folyton csoportosul, s csak egy merész ember kell 
élére a kitör a forradalom. 

A szerencsétlen elesettek temetése ujabb tünteté 
sekrs és kétségbeejtő esetekre nyújthat alkalmat. 

Hogy azonban a minden percben kitörhető for-
radalomnak a polgárvér okozta fölháborodáson tul 
mi célja B mi vége lehet? erre a percben senki nem 
tudna felelui; de annyi tény, hogy Bpest ma borzasztó 
állapotnak színhelye. 

Levelezés. 
Derekegyháza, 1880. jan. 12. 

V a d á s z a t . 
Boldogult emberszerető jó grófunk halála után 

azt hittük, hogy egynehány évig hiányzani fognak itt 
az annyira kedvelt téli vadászati szórakozások, melyek 
rendeztetése által a boldogult gróf oly szép emléke, 
szerzett magának e vidék intelligentiájánál. Azonban, 
hál' Is tennek! kellemesen csalódniuk e föltevésünkben-
mivel Derekegyházának leendő, s illetve mostani urat 
gróf Károlyi László ő méltósága egy pár uapi itt idő-
zése, kitűnően rendezett nyul és tacán hajtóvadászatai4 

fölötte leereszkedő szelíd modora, mindenkivel egya 
ránt éreztetett jósága, és nagylelkű vendégszeretete ál 
tal mindenkinek tiszteletét és szeretetét a legnagyobb 
mértékben kinyerte. Bebizonyította ezt a vadászatokon 
részt vett nagy társaság fesztélensége, jó kedve, és az 
ebédek alatti zematos tölköszöntések egész sora, mely 
nem csak a derék fiatal grófot; h»nem a hires rKí 
rolyi4 család mindeu egyes tagját külön élteté. Az idei 
vadászatok valóban fria emlékezetünkben maradand-
óak sokáig! Éljen is soká azok engeaélyezője s ve 
zetője! 

Ami a vadászat eredményét illeti: az valóbau 
Lövetett majdnem 1000 darab nyul és 126 darab ka-
kas fácán. Ezúttal a tyúkok békében maradtak egy 
ideig. 

Megjegyzem, hogy a fiatal gróf ő méltósága a 
mágocsi derék főtiszt, 7ttes, Illés Lajos tisztartó ur ál-
tal meghiva részt vett többek társaságában az ott ren-
dezett nyul vadászaton is; ahol szintén több száz nyul 
esett áldozatul. Edelényi Jánoo, 

lelkész. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Verhovay Gyula életben maradásához, mint 

lapunk zartakor értesülünk, bizni lehet. 
— A szentesi jótékony nőegylet által f. 

hó 31 én rendezendő tancvigalomra a meghívók már 
szét küldettek, azok kik tévedésből nem kaptak volna 
és erre igényt tartannak, tisztelettel felkéretnek, hogy 
eziránt a nőegylet pénztárnokához Dósa Béla úrhoz 
forduljanak. 

— A k a s z i n ó mult vasárnap tartá meg tiszt-
újító közgyűlését, mely alkalmmal a volt tisztviselők 
és pedig, elnökül: Kiss Zsigmond, alelnökül: Balogh 
János, jegyzőül: Pólya Ferenc, ügyészszé: Mojzsik La-
jos, pénztárnokká: Molec Károly, könyvtárnokká: Szabó 
Lajos, gondnokká : Batik Sándor urak választattak 
meg. 

— Fölmentél. Szvaton József helybeli m. kir. 
adópénztári ellenőr urat, ki még 1878, dec. 21-én föl-
függesztetett állásától azon okon; mert észre nem vette, 
hogy főnöke, Schich Károly volt adópénztárnok a bé-
lyegekből befolyt pénzeket elkezelte, a minisztérium 
fölmentette és állásába visszahelyezte. Hogy a pénzügyi 
igazgatóság által eszközölt eme fölftlggeszté* mily in 
dokolatlan volt, semmi sem igazolja inkább mint az, hogy 
a minisztérium Sz. urat nemcsak fölmentette; de a 
pénztárnoki állás rendszeres betöltéséig, helyettes pénz-
tárnokká nevezte ki. Sajnos azonban, hogy ily ügynek 
eliutézésére egy becsületes hivatalnoknak állás nélkül 
egy egész évig kell várni. 

— Kimutatás a helybeli „ifjúsági bál" pénz 
beli eredményéről: Bevétel jegvek után 244 f r t , fölül-
fizetésekből 31 frt., összesen 275 frt. Kiadás összesen 
244 frt. Marad tiszta jövedelem 31 frt. Fölülfizettek: 
Jurenák Edéné urnő 4 frt. Szattimári Ede ur 3 frt. 
Cukor Adolfné urnő 2 frt. Dósa Béla ur 2 frt. Samu 
Istvánné urnő Mindszdntr51 2 frt. Kiss Pálné urnő 
2 frt. Zsoldos Ferenc ur 2 frt., továbbá Lővy Már-
kusné éa Sréter Ferencné úrnők, Sarkady Nagy Mi 
hály, Wellesz Zsigmond, Bányai József, Csonka Pál, 

Purjesz Dávid, Neumann Manó, Cuckermann Károly, 
Steiner Dávid, legifj. Sarkady Nagy Mihály, Csillag 
Mór és Udvardi Sándor urak 1 — 1 frt., Bogyó István 

A szentesi gazdálkodó ifjúság január 
11 iki táncvigalmának bevétele jetryek után 215 frt, 
felülfizetásekből 20 frt, összesen 235 frt., kiadása 207 
frt, marad a helyből: szegények javára 28 frt. Felülfi-
zettek: ifj. Sarkadi Nagy Mihály 4 frt, Csató Zsig-
mond, Rsmbovszki József urak és a zenekar 2—2 frt, 
továbbá Dósa Béla, F. Nagy István, Hönigsfeld J., 
Dunás A. Ferenc, ifj. Dunás Sándor, Neumann Lipót, 
N. N., Schedel Oszkár, Sántha Albert és Piti Imre 
urak 1—1 frt, összesen 20 frtot, mely szives adomá-
nyokért köszönetét nyilvánítja a rendezőség. 

— Tulajdonosa kerestetik a helybeli gazdasági 
ifjúság által Uitott bál alkalmával a ruhatárnokánál 
feledett egy v^res fekete csikós fejre való selyem ken-
dőnek. A tulajdonos kendőjét Kurc Jakab szobafestő 
III. t. 2'Osz. alatti lakásán veheti át. 

— Csongrádról írják lapunknak, hogy Dtfsnich 
Mór ottan töbo éven át volt tanitó, később takarék-
pénztári könyvelő, birtokos, müveit, garcon einber f. 
hó 13 ra virradóra saját házánál a kútba ugrott, mint 
hiszik gyógyithatlan betegség vitte e borzr.sztó lépésre 

— Hymen. Temesváry Teréz kisasszonynyal, 
Tomesváry Antal járasbiró ur kedves leányával f. hó 
12 én tartá esküvőjét Lakos Gábor ur Csongorádról. 
Isten áldása legyen o szövetséggel. 
és Varga Benjámin urak 50 — 50 krt, összesen: 31 frtot, 
mely összegért a t adományozóknak ezúttal is kö 
szünetet mond, Szentesen, 1880 január hó 14 én z 
rendező bizottság. 

— Hiba helyreigazítás. A „Szentesi Lap" f. 
évi január 11-iki számában, — a katonai sorshú-
zásra vonatkozó hirdetményben sajtó-hiba követtetett 

erről mu sem sejiveii, hazaérkezve megmutatta felesé-
gének a bevásárolt anyakecskét, mely mind kettőjök 
nagy rémületére egy bakkecskévé változott. Másnap 
nagy bosszúsan istnét Gyöngyösre tartott, hogy a csaló 
zsidót megleckéztesse. Útközben megint beszólt az 
adácsi korcsmibi és eibessélte a korcsmárosnak, ho-
gyan csalták őt meg Gyöngyösön. Ez, hogy a tréfát 
tovább folytassa, most kicserélte a bakkecskét az igazi 
anyakecskével. A dósai pa:\*8£tember megint nem vett 
észre semmit sem és egyenesen a gyöngyösi zsidó la-
kása elé hajtatott. Itt pedig elkezdett pörölni és kö-
vetelte vissza a zsidótól pénzét. Ez Őnérthetőleg mit 
sem akart tudni a csalásról és erősen állítgatta, hogy 
ő anyakecskét adott el neki. Es midőn végre megte-
kintették a corpus delicti t, a paraszt ember nagy bá-
mulatára, a kocsin levő kecske csakugyan anyakecske 
volt. Emberünk tejcsóválva ismét haza indult. Az út-
jában cső adácsi korcsma azonban raegi.it nagyon 
tneghivólag intett feléje és ő betért megint egy kortyra, 
elbeszélvén a korcsmárosnak, hogy mily ügyben járt 
Gyöngyösön. Ez most, hogy a tréfa annál teljesebb 
legyen, megint kicserélte az anyakecskét az előbbi 
bakk»»cskével és a dósai paraszt ember megint nem 
vett észre semmit. Oithon elbeszélte feleségéuek, hogy 
mily bolondok voltak ők és a kecskét bakkecskének 
látták, holott ő saiát szemével meggyőződött, hogy az 
anyakecske. Az anyjok ment nézni a csodát és íme 
— leirharlan rémületére — a kocsin megint csak bak-
kecske volt. Boszorkányságról kezdtek rebesgetni, mert 
sehogy sem tudták megérteni a dolgot. Másnap füty-
kössel látta el magát emberünk, hogy azzal a gyön-
gyösi zsidót legalább is agyonüti. De minthogy az a 
lehetőség is feltűnt neki, hogy talán az adácsi ut van 
elbűvölve, most a vámosgyörki uton jött Gyöngyösre. 
Itt a zsidóval, ki a felmutatott bakkecskét talsitikátum-

el, a mennyiben itt folyó hó 10 re lett a sorshazás nak jelentette, csak kimar hajba kapott, tne^ pedig oly 
határideje hirdetve. Eitesittetnek tehát az illető hadkö zaj és lármától kisérve, hogy az utcán veszekedő 
telesek, hogy a sorshúzás 1880. évi január hó 19 ik mindkét fél egy rendőr által a városházához kísérte-
napjának reggeli 8 órájskor fog a városház tanácstér- tett. Míg ezek Gyöngyösön történtek, az adácsi korcs-
mében megtartatni. máros, ki hiába várta dósai emberét, komolyabb ráfo-

— E g y k i t ű n ő s z i k l a p A Debrecenben gástól félve, visszaküldte az an)akecskét Dósára és 
megjelenő „Kereskedelmi Lapok* című szakközlöny raá- kérte a helyébe adott bakkecskét, az ügyet felderítő 
sodik száma is beküidetett hozzáuk, a mint azt gon- azon kijelentéssel, lio^y az egész csak tréta volt. 
dos figyelemmel átolvastuk, arra a meggyőződésre ja i — E r t e s i t é s e k . A kik Jurenák ur tul a kurcai 
tottunk, hogy ezen kitűnő szakavatottsággal s általa- földjéből veteméuy földet kívánnak megtartani, még 
nosan elismert nevű szaktekintélyek közreműködése 
mellett szerkesztett lap, hivatva van kereskedői körök-

| ben valóban nagy héz-igot pótolni. Kereskedelmi irány-
cikkein felül művelődési-, ismeretterjesztő, sőt mulat-
tató részekben is annyira bővelkedik, hogy ezen ha 
zánkban eddig egyedül álló vállalat pártolását olva-
sóinknak, de különösen kereskedő idnek s a keres-
kedő ifjúságnak segédeknek kiváló figyelmébe aján-
lani indíttatva érezzük magunkat. E lap szerkesztője 
városunk szülötte, Fazekas Sándor debreceni tanár. 
Melegen ajánljuk e lapot közönségünknek. Az előfi-
zetési díj egy évre 6 frt. az előfizetés Debrecen Ku 
tasi Imre kiadóhoz küldendő. 

— Gyanúnk ugy látszik uem volt alap-
talan Miot biztos forrásból értesülünk, a mindszenti 
szorulatot képező dilitori, alsóányási védtöltés belebb 
vitele tárgyában kelt, s lapunkban közölt miniszteri 
rendelet az uradalom érdekéből meg lett változtatva. 
Még ezen miniszteri rendeletet változtató miniszteri ren 
deletet nem olvastuk, miután itt nagyobb botrányt ké-
pező visszaélésről lehet szó, föntartjuk e nagy horde-
rejű ügyben véleményünket. 

— Arany Biblia- A szentírásnak illusztrált ki-
adására hirdet megrendelést Mehner Vilmos, tüzetes 
kiadásairól országszerte ismertté lelt, s jó hírnévnek 
örvendő könyv és műkiadó. — Ezen nagyszerű és a 
szóteljes értelmében műkincsnek nevezhető munka 
46V* centiméter magas 34Va centiméter 6zéles 100 nagy 
ivrétű lapra van tervezve és ezek közül 50 rész ké-
pezi az ó, 50 rész az uj szövetséget. A biblia szöve-
géből merített legjelentékenyebb mozzanatok illusztrá 

e ho folytan jegyeztessék magukat elő Szantlió János-
nál, mivel azontúl a bejegyzés megszűnik. Szántbó 
János tisztelettel értesíti a t. közönséget, hogy mint 
niztositási ügynök miuderitéle tűz-, jég- és emberéleti 
biztosításokat elfogad, még pedig igen előnyös dij-fel-
tételek mellett, és a teljesen kiállított kötvényt 24 óra 
elteltével a feleknek kézbesíteni togja. — Bartha János 
helybeli kir. aljárásbiró házánál kurcaparton, az utcára 
két padolt szoba konyhával, éléskamrával, padlással, 
tüzrevalóssal, — bent az udvaron két padolt szoba, 
konyhával, éléskamrával, padlással, tüzrevalóssal együtt 
— folyó 1880. évi apiil 24-től lakásra bérbeadandók. 
— Kira Mihálynak a vasártéreu 11. t. 151. sz. háza 
örökáron eladó, Eperjesen 10U hold szántó és kaszálb 
földje három vagy négy évre haszonbérbe kiadó vagy 
pedig örökáron is eladó, ugyanott 25 hold kaszáié 
földje nyári használatra kiadó. — Kr. Nagy Pálnénak 
a vekerlaposi tanyá*áu 2 boglya here szénája és egy 
boglya árpa szalmája eladó. — Cakó lgnáenak derek-
egyházi oldalon 5U hold földje apró vetemény alá pénzért 
kiadó; értekezhetni saját házánál. — Borbás Józsefnó 
I. t. 31)6. számú házánál 2 szoba, konyha, kamra és tűzre-
valós hészonbérbe kiadó. — Szépe Lajos I. t. 200. szám 
alatt egy lakhely kiadó, ugyanott bognármesterséghez 
való szerszám eladó. — Paksi István 111. t. 122. számú 
házánál a felső lakás, mely 4 szobából és hozzávalóból 
áll, kiadó; ugyanott az udvarban egy 11 öler épület eladó. 
— Singer Vilmosnak l. t. 271. számú házánál egy külön 
lakás van kiadó. — 1876. juuius hóban egy alsópárti 
gazdaember özv. Balogh Lajosné házához 2 véka búzát 
beadott, ezen gazdaember Nyikos Józsefnél való jelent-

lására a képek a világ legnagyobb művészeinek fest i kezésre telkéretik, 5 frt jutalom mellett.— Halász Szabó 
ményeiután készülnek. Azt mondja a megrendelési fel 
hivás, hogy: „azért neveztük e munkát arany bibliá 
n a k ; mert a teremtő képzeletnek századokon át meg-
tisztult aranyát tartalmazza s mert a legbecsesebbet 
egyesíti, mit művészet létre hozott.tf A katholikusok 
részére szolgáló kiadást dr. Toldy László, a protestán-
sok részére szolgálót Szász Károly rendezi sajtó alá. 
A mű 50 füzetre terjed, a megrendelő azonban csak 
25 füzetnek aláírására vagyis egy részletnek vételére 
köteleztetik. E valóban nagyszerű bibliai mű egyes fü-
zetének ára 1 frt 20 krban van megszabva, mi tekintve 
a mű felette nagy alakját és disz«sségét ólcsóuak mond-
ható, s ily áron e remek munka kiadását csakis töme 
ges megrendelés teszi lehetővé. Azt hisszük, hogy a 
vállalat nem szorult ajánlgatásra. Igaz, hogy az ó és 
uj szövetség megszerzése 60 frtba kerül; de ezt 1 frt 
20 kroB részletekben körül belől két év alatt kell le 
fizetni, s ez által ez örökbecsű mű megszerzése ke 
vésbbe vagyonosoknak is lehetővé van téve. A mű 
megrendelhető helyben a nyomdában és Dezső Sándor 
könyvkereskedő urnái is. 

— Jurenák Edéné és Pollák Sándorné urhöl 
gyek ivén a nőegylet tagjaivá beiratkoztak: Farkas 
Gedeónné, Farkas Lajosné, Fried Jósselné, Filó Já-
nosné, Zsoldos Ferencné, Jurenák Sándorné, Jurenák 
Jinréué, Kaitár Lajosné, Sonnenfeld Gyuláné rendes, 
Schweiger Hermann és Farkas Lajos pártoló tagok. 

— Az elbűvölt kecske. A gyöngyösi Közügy be-
széli a következő mulatságos történetet: E j y dósai 
parasztember mult héten egy itteni zsidótól egy anya-
kecskét vett. Hazamentében megállott kocsijával az 
adácsi korcsma előtt, egy pohár borra. A korcsmáros 
megakarta tréfálni a vele jól ismerős dósai embert, és 
mig ez idogáit, kicserélte a kocsin levő anya-
kecskét egy sajátja levő bakkecskével. Emberünk 

Dániel 111. t. 72 sz. a. lakosnak Fábiánban kukoricaszára 
van oagyobb mennyiségben, kuponként, vagy kéve 
számra is eladó. — Keresztes Nagy József 11. t. 712. sz. 
a. lakos bogarasi szőlejében, egy oltott gyümölcsfának 
a gályáit letördelték, aki tud róla valamit, jelentse a 
tulajdonosnál, 25 frt. jutalmat kap neve titokban tar-
tása mellett. — Fekete Demeternek Szentlászlón egy 
boglya szénája van eladó. — Kotymán Ferenc örökö-
söknek II. t. 67. sz. házuk nagynyomási és szentlászlói 
első oszt. földjök, és alsó réti nádasuk eladó. — Győri 
Bálint II. t. 197 sz. a. lakosnak Fábtánban egy boglya 
szénája van eladó. — Laki Istvánné IV. t. 237. sz. 
háza, és bereklaposi két részlet 3 ad osztályú földje 
eladó. — Téli Sándor 111. t. 255. sz. a. lakosuak nyo-
mási tanyafőldjo épületekkel együtt eladó. — Vass 
István örökösöknek I. t. 388. sz. házuk, és egy öl 
tűzifájuk eladó. — Özv. Pap Imréné I. t. 97 sz. háza 
eladó. Puskás Varga Sándor II. t. 319. sz. házánál 
egy bognárműhely helyiség van kiadó. — Özv. Kristó 
Nagy Pálnénak Gerec féle háza Kurcaparton eladó, 
vagy haszonbérbe kiadó, értekezni lehet a tulajdonos-
u l . _ Cukor Adoifnénak d^rekegyházi tanyáján ku-
korica földje van pénzért kiadó. 

— Üzleti értesítés. Budapesten a hét végefelé 
a buza metermazsája 14 frt 70—75 kr, középszerű arpa 
8 frt 15 krtól 60 krig, finom árpa 8 frt 80 kitól 10 
frt 70 krig; kukorica: 7 frt 50—55 k r ; szalonna: 
52 — 54 Írtig elkelt. 

Szerkesztői üzenet. 
Bpest. X. köszönet a veraért, sziveaen látjuk szel-

lemi támogatóink közt. 
A tiszáninneni szolgabiróság sorozó járási székhely 

kérdésében a cikk jövő számunkban jön. 

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



H I R D E T É S E K . 
H i r d e t m é n y . 

A jövedelmi pótadónak 1880-ik évre leendő 
kirovása tekintetéből felhivatnak mindazok, kik-
nek ingatlan birtokaikra bekebelezett tőke összeg 
van fenn, s az 1875. évi XLVII. t. cikkben 
körülirt kedvezményben részesülni óhajtanak, a 
városi adóhivatalnál folyó évi január hó 20 ig 
magukkal hozva minden igazolványaikat (ok-
mányaikat) múlhatatlanul jelentkezzenek, mert 
az elkésetten jelentkezők kérelme figyelembe vé-
tetni nem fog. 

Szentesen, 1880. január 3. 
Babós Bálint, 

adóügyi tanácsnok. 

H i r d e t é s . 
Griinvald 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 ur há-
zába, ahol már 1878. évben volt, átteszi. Egyszers-
mint tudatja a tisztelt lakossággal, hogy a kis-
piacon saját házában mindennemű szeszes ita-
lokat legjutáuyosabb árakon lehet kapni. 

A szentesi segélyegylet mint szövetkezet 

évi rendes közgyűlését 
Szentesen a városház tanácstermében 1880-ik 
évi február hó 2-án délelőtt 10 órakor tartja, 
melyre a t. részvényesek meghivatnak. 

T á r g y : 
1. Igazgatói jelentés. 
2. Évi mérleg bemutatása. 
3. Költség előirányzat. 
4. Alapszabály módosítás. 
5. A befizetett részvény összeg 9/i 0-ének 

megállapítása. 
6. A kölcsön összeg mennyiségének meg-

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

Kiss Zsigmond, 
igazgató. 

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

közönséget, miszerint Szentesen a sörmérés i 
jogot kibérelvén, nagyvendéglőmnekjujonnan 
berendezett sörcsarnokában újévtől kezdve a 
legfrisebb és legízletesebb 

márciusi- és korona-sört 
méretem ki. 

Készséggel szolgálok továbbá háromnegyed lite-
res buttéliákba fojtott korona-sörrei, üvegjét 
22 krért; úgyszintén házhoz-hordásra literjét 

2 8 krért. 
gPgT* Nagy készletet tartok a legjobb minőségű 
érmel lék i borokból , valamint kitűnő érmel-
léki seprű-pál inkából , mely utóbbi különösen 
olcsóságánál fogva ajánlatos, fél literes üvegjeit 
32 krba számítván az üveggel együtt. '"^KS 

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

RAMBOVSZKI JÓZSEF. 

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 feltér-
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 jolyó évi február hó 20 ik napjáig alul-
írotthoz mutassák be. 

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

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

egyéb szövetek lehetőleg valamelyik hazai gyárból 
szerzendök be, s ugy ezen szöveteknek, valamint 
a zsinórzatuak mintái az ajánlattal együtt be mu-
tató u dók ; 

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

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

megyei főjegyző. 

ifi A trieszti általános biztositó társaság budapesti 
ti? vezér ügynöksége 

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

W E L L E S Z EDE nmt 
bízta meg, felhatalmazva arra, hogy kötvényeket kiállíthasson és jogérvényesen aláírjon, 

Ennélfogva kérjük a n. 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 vezérügynöksége 
Krellvitz, m. k. Rott, m. k. 

\ 

i 

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. 
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 
(Assecurazioui Generáli) foügynöke. 

Eredeti PSINGEK," „HOWE,' „ANKER," WHELER és „WILSON" varrógépek nagy raktára. 

Tisztelettel alólirottnak már 8 éve fenálló óra-űzleteraben n é g y é v i g volt szerencsém a l e g j o b b és 
e r e d e t i „SINGER," „1IOWE,- „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 ügyeimébe ajánlom; ugy a varrógépekhez való legjobb minőségű 
tfi; cérna, olaj, 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 javitásokat 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 B U R G B. 
órás és varrógép-raktár tulajdonos. 

Az evang. templom épületében. 

k é 1 y h a v i d í j 

Előnyös feltételek és legcsekélyebb részletfizetések mellett. 

B- S* ^Sr 

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




