
S z e n t e s , 1880. mároius 8. 11-ik szám. T i z e d i k é v f o l y a m . 

ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egés* évre . . . 4 trt. 
Félévre . . . . 2 frt. 
Kegyed évre . . . 1 frt. 

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

E lao «»i«llftmi réarét illető 
kfteleményeK * szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 

pedig H kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

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

Farsang végére. 
Még pár nap és a farsangnak vége van 

s vele elmúlik ez évről a mnlatságok privilegi-
zált időszaka, s bár ma még keményen tartja 
magát, ma holnap vége lesz a télnek, a ezzel 
vége'a'^fatalis hidegnek és ez évre vége a fatalis 
unalomnak. Nálunk máskor is unalmas szokott 
lenni a tél, de Ugesleginkább unalmas volt ez 
az idén. Más vitfosokban sür, forr az élet, a mu-
latságok, aaórétozások ezerféle nemével igyekez-
nek feledtetni a tél unalmait, nálunk tesped, 
pang az élet, hacsak a házi élet szűk körére 
szorult névnap, ünnepnap, disznótor, kézfogó, 
lakodalmak nem jönnek számba, hol az 1 írt 
50 kosrból mégis koccintanak a hazára, társaság-
ban panaszkodnak a kormányra és az adóvég-
rehajtókra. — Disznótor, lakodalmon kivül az-
után nincs nálunk társaság, s ha valakit ilye-
nekbe nem hivnak, otthon ülhet négy fal között 
egész télen át. Volna dalegyletünk, a koncertek 
ez idényről elmaradtak, van szép számot és 
szaktekintélyeket képviselő tanári testületünk, 
ügyvédeink, orvosaink és ezeken kivül számos 
hozzáértőink, e a fölolvasások, melyek a mult 
években oly sok kellemes és tanulságos estéket 
szerezted, ez idénről elmaradtak. — Háládatlan 
érzéketlen volt talán közönségünk ezen szóra-
kozások .̂ szerzői iránt, hogy ez idén a multuak 
emlékei után hallgasson mindenki, kinek hiva-
tása tenni, hatni, oktatni, szórakoztatni, társas-
életünket élénkíteni, s egy unalmas hosszú te-
let némileg élvezetessé tenni ? — Nem volt kö-
zönségünk érzéketlen, háladatlan, mindig sere-
gestől jelent meg, hol a nemes szórakozásra 
alkalom kínálkozott. — Az idén nem kínálko-
zott j az alkalom, a hivatottak hallgattak. — 
Hiba, nagy hiba. Nincs okuk rá. Egy ember 
kidőlt körünkből, kegyelet emlékének, ő élte-
tője volt társas életünknek, teremtett alkalmat, 
módot a nemes közszórakozásra, utánna e télen 
nem került ki felvegye a zászlót. Most érezhet-
jük leginkább, hogy mit és kit vesztett benne 
társas életünk? 

S bár a farsang rövid volt, a bálák mé-
gis sorra buktak, alig egy pár jótékony célú 
mulatság húzta ki deficit nélkül. — Ennek okát 
mindenki az idő anyagi mostohaságában keresi. 
— Nincs pénz, hiába nem telik a mulatságra, 
mondják sokan: ez az oka, hogy máskor leg-
népesebb bálokban is, az idén kényelmesen 
lejthettek a párok. - - Nem tagadom, hogy nem 
ez volna egyik íő ok; de ez a főok igen szé-
pen megszűnnék ám, ha le tudnánkmondani a 
lény és pompáról, melyet meghonosítottunk a 
nyilvános mulatságaikban. Igen sok családot 
nem az tartott vissza az idén a mulatságból, 
hogy a két, három frt. báli belépti dijat nem 
bírták és sajnálták volna kiadni,hanem az hogy a lá-
nyoknak nem volt kedvök a tavalyi báli ruhá-
ban megjelenni, s uj ruhára valót meg,nem ho-
zott a mult évi termés. Jönne c*ak divatba, 
hogy ne a báli meghívót nyomt t iák kartonra, 
hanem egyszerű karton ruhába is elmennének 
hölgyeink a bálba, jót állok érte, hogy nem 
buknék meg egyetlen bál sem. Lennének fesz-
telen jó izű mulatságok, nem ugy mint ma, 
hogy a legnagyobb pazarlással kipuccolt ruhá-

ban is szorongó kebellel jelennek meg hölgye-
ink a bálakban és félve néznek a fényes társa-
ságban körűig ha nem tík-e a legegyszerűbbek. 
Nyújtsák csak fiataljaink mindenben a legegy-
szerűbben öltözött leánynak az elsőbbséget, a 
kitüntetést és mondják ki elvűi, hogy azt a 
leányt mulattatják leginkább, ki legegyszerűb-
ben van öltözve, apródonként az apák és fia-
tal férjek véghetetlen örömére erénynyé növi 
ki magát a báli egyszerűség, s aztán kell meg-
látni, hogy nálunk meg buknak-e a bálák? Hogy 
nem a belépti dij, hanem a pucc buktatta meg 
az idén és ez buktatja meg mindig a bálát, bi-
zonyítja az, hogy nálunk a fényesebb jellegű 
mulatságok voltak az idén a légritkábbak. Ez 
ellen jó orvosság az egyszerűség meghonosítása. 
— Itt ifjainké a feladat. 

Tegye mindenki kötelességét és nem lesz 
okunk panaszkodni sovány farsangról és öröm-
telen télről. A'. V. 

A részvét. 
A fSaentesi Lapu ea évi 3-ik snámában felhívást 

intéateui a könyörületes szivü emberbarátokhoz, a viz 
áradás okosta puaztuláz miatt i n t ő r e jutott Bél-Zerénd, 
Nagy-Zerénd és Feketegyarmat ref. községek szeren-
csétlen lakosainak érdekében. Január 18. s 25 ik nap-
jain tartott isteni tiaitelet alkalmával a szószékről szintén 
telszólittattak egyházunk hivei könyöradomány uyuj 
Sásra. Istené legyen a dicsőség! az ige ez úttal uain 
lett nyom nélkül elhangzó szó, az elhintett magvak 
nem útfélre sem kö7es helyre, hanem jó földbe, ter-
mékeny talajra hullottak. Örül ember kebelében a sziv, 
látva azt, hogy a különböző rendű rangú emberek, 
átértve a csapás nagyságát s a segély szükségességét, 
mily buzgalommal siettek összegyűjteni filléreiket, hogy 
nyomor sújtotta hitfeleik könyzáporát felszántsák, s 
az éhezők szájába kenyeret adjanak. Az adakozók 
már eddig is igen számosan vaunak, jöttek guzdagok 
és szegények, családfők és özvegyek s a szent köuyv 
utasítása szerint, i;iki a mily mértékben vette az aján-
dékot, aképen sáfárkodott azzal. 

A gyűjtés eredménye mai napig a következő: a ref. 
egyház pénztárából az egyháztanács által utalványoz-
tátott : 100, azaz száz o. é. irt. 

Január 25 én vasárnapi istenitisztelet alkalmával 
a szegények perselyébe gyűlt: 19 frt. 50 kr. A gond 
•oki hivatalnál gyűit f. hó 6 ikáig 131 frt. 90 kr., ez ösz 
szeghez járulták számos egyháztagok kisebb nagyobb 
összeggel, a IV. s V. temetkezési egylet 10—10 Írttal. 
A „Szentesi Lap" szerkesztőségéhez Mindszentről egy 
nemes szivű emberbarát küldött 2 frtot s több rendbeli 
férfiruhát. 

Eddig tehát bejött összesen 253 frt. 40 kr., azaz 
kétszáz ötven frt. negyven kr. 

Ez eredmény — a jelen nyomott viszonyok között 
— elég szépnek mondható. 

Fényes bizonyságot tesz ez a hivek vallás erkölcsi 
állapotáról s a szerencsétlenek sorsa iránt tanúsítani szo-
kott indulatáról is. Bizonyságot tesz az isteni gondviselés-
ről is, mely egyik kesével sújt, a másikkal felemel, puszti-
és teremt, segít a nyomorban a könyörületes szivek által. 

Mig az egyháztagok ilyetén jeleit adják szeren-
csétlen ember teleik sorsa iránti érdeklődésűknek, me 
leg részvétüknek; addig átérzik követik az idvezitő 
eme nagy jelentőségű szavait: „ugy fényljék a ti vi 
lágosságtok, hogy mások is látváu jó cselekedeteiteket 
dicsőítsék a menyei atyát !tf 

Ezekután midőn a szerencsétlenek nevében, a buzgó 
adakozóknak köszönetet mondok, tudatom, miszerint a 
ref. egyház gondnoki hivatalánál s e lapok szerkesztőjé 
nél az adakozások mig mindig szívesen fogadtatnak. 

Nem lesz érdektelen megjegyezni, miszerint a sze 
rencsétlenek részére, más egyházakban is szépen folynak 
az adakozások, p. o. a makói egyház gyűjtött 128 frt. 81 
krt. A hód mező vásárhelyi egyház pénztára küldött 50 
frtot, az öcsödi 40 frtot, a szeghalmi egyház gyűjtött 90 
frt. 26 krt, a fűzes-gyarmati egyház gyűjtött 26 frtót, a 
körös ládányi egyház szintén gyűjtött 24 frt. 60 kr. 

Szentes, 1880. febr. 6. 
Marjai Péter m. k. 

ref káplán. 

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

bősért 6 kr. számittatik. 

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

BÉLYEGDÍJ 
minden beiktatásnál 30 Kr 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

Árvatári kölcsönről. 
Atolvaagattuk Szentes városi árvaszéki illetősége 

alá tartozó gyámoltak és gondnokoltak pénzeinek ke-
kezelése és gyümölcsöztetése tárgyában kelt „szabály-
rendeletet,u melyből különösen a kölcsönadás és köl-
csönvisssatérités módjára vonatkosó részeket köztályé-
kozás végett ide iktatva közöljük. — Azt raendja a 
9-ik §: a készpénz 7% kamatra adatik ki kölcsön ma-
gán vagyonra törvényszerű jelzálogos biztosítás mellett 
10 év alatt mindenkor egyenlő féléves részletekben 
teljesítendő törlesztés iránt. 

Azonban joga van az árvaszéknek 10 éven be-
lől is a kölcsöntőkét 90 nap alatti visszafizetés iránt 
egészben vagy részben kármikor felmondani. — Vi-
szont az adós is tartozását a törlesztési határidő el-
telte előtt visszafizetheti; de ez esetben a le nem jart 
összeg után 3rfhavi kamattal többet tartozik fizetni. 

10 §. szerint, ki tartozását pontosan nem törleszti 
tőle a köicsön]összeg per utján azonnal behajtatik. 
11 §.Jszerint, a kamat tél évenként előre jan . 1 és 
jul. l én fizetendő a tőke részletek törlesztése mellett, 
minek 15 napnál tovább terjedő elmulasztása esetén 
7% ^késedelmi kamat számítandó föl a kamat és tőke 
után a lejárati 'határ napra visszahatólag. 

12 §. szerint, kölcsön magán földbirtokra és bel-
lelkeouépitett házakra a becsérték egy harmad részéig 
adható; utóbbiaknak a kölcsön tartama alatt tűzkár 
ellen biztosítva kell lenniök. — A netalán már beke-
belezett ^előzetes terhek járulékokkal együtt a becsér-
tékből háromszoros összeggel levonaudók, ami elma-
radkat-az£esetben, ha aa illető hitelezők telekkönyvi-
légbe jegyzendő elsőbbségi uyilatkoaatot adnak, vagy 
pedig kölcsön telekkönyvi terhek kielégítésre vétetik 
föl? amennyiben tezek az árvapénztári kölcsönből aka-
dáltalanul kielégíthetők lennének. Személyes szolgalmi 
jogokkal terhelt ingatlanokra telekkönyvi elsőbbség 
átengedése uélkül kölcsön nem adható. 

13 §. szerint, a földbirtok becsértékét képezi 'az 
ideiglenes földadó kataszteri kirtokivekbe bejegyzett 
tiszta jövedelemnek harmincszoros összege. 

14 §. szerint, a házak kecsüjét az árvaszék esz-
közli kiküldöttei által. A becsérték meghatározásánál 
irányadóul szolgálhatnak a házfekvésén, minőségén és 
állapotán kivül a hat évnél nem régibb adásvételi 
szerződések is. 

15 §. szerint, kölcsön csak szentesi lakosnak ad-
ható és biztosítékul kizárólag csak szentesi határbeli 
birtok fogadtatik el. 

16 §. szerint, kölcsön házakra csak 400 trtig; föld-
birtokra 1000 írtig adható. — Ezen szabály alól ^k i -
vételnek van helye árva vagyon eladásánál és osztá-
lyos ügyekben, midőn a kiskorúak vagy gondnokol-
tak osztályrészei biztosított árva pénztári kötvény mel-
lett a vevőnél vagy a családnál az árvaszék meghngy-
hatónak véleményezi. 

17 §. szerint, kölcsön mieden kezesség kizárásá-
val csak egyes kölcsönkérőnek többeknek^jegyetemle-
ges kötelezettség vállalás mellett adható. — A közös 
birtokosoknak csak az egész ingatlanra egyetemleges 
kötelezettség mellett adható. — Egyes közös birtoko-
soknak osztaléka tehát biztosítékul el nem fogadtatik. 

A kölcsönökrei a közös árvapénztár javára köz-
jegyzői okiratban kiállítandó s a felek által önköltsé-
gükön bekebelezendő kötelezvényekben a fizetési ha-
táridők, módozatok, egyéb feltételek jelen szabályren-
deletnek megfelelőleg határozottan megállapitandók. 

Világ folyása. 
A lefolyt hét eseményeül e rovat számára 

kevés följegyezni valónk van. Lapunk f. év 
4-ik számában irtuk, hogy az orosz cár készül 
f. év rnárc 2-án 25 évi uralkodásának emlék-
ünnepét megülni, s hozzá tettük, hogy meg is 
üli, ha addig valamelyik nihilista szerencsésebb 
nem lesz, mint az eddigi merénylők. — S va-
lóban ugy van, hogy ezen ünnep fejedelmi 
örömében nincs szándéka minden orosznak 



egyesülni, a nihilisták forradalmat akarnak e 
napon kikiáltani, s követelni Sándortól a h-
mondáit. A forradalmi terv valósítása iránt 
Oroszországban nagy a titkos készülődés. A ha-
tóságok azonban igyekeznek minden mozgalom-
nak élét venni. — A napokban Kievben 32 
forradalmárt fogtak el, kik most törvényszék 
élőit állanak. Az a csodálatos, hogy a hatalom 
a nihilista mozgalom elnyomására nz önkény 
uralom minden kigondolható eszközét felhasz-
nálja, az elfojratások, Szibériába szállittatások, n 
legbarbarbarabb módii ki végeztetések egymást 
érik; de mind hiába! — A mozgalmat elnémí-
tani, ennek fejét venni nem sikerül. Hiába ! a 
szabadság védszelleme ennek a mozgalomnak 
feje, melyért hullhat vérre vér; de ez utóvégre 
is diadalt fog ülni az önkény felett. A cár ju-
bileumán mint a lapok irják uralkodónkat^ Al-
brecht főherceg fogja képviselni. A többi Euró-
pai hatalmak is képviselve lesznek ez ünnepen. 
Ott lehetnek, ha nem lesz ott az uralkodó sa-
ját népének öröme. 

Egyébiráut az orosz nemzet gyászra készül, 
haldoklik az uralkodó neje, ha ugy szereti népe 
őt is, mint a cárt, akkor a nemzet könynyü 
lélekkel ereszti utosó útára. 

Mint a lapok írják Bismarc országa is ké-
szül valamire, hadseregét szaporítja. Az oro-
szok nem jó szemmel nézik ezen hadsereg sza-
porítást, melynek egyébiránt alig lehet egyéb 
célja, minthogy a naponta erősödött és a köl-
csön visszaadására készülő franciákat a porosz 
seregek készen találják. — Olaszországban az 
osztrák magyar ellenes Irredenta párt izgatásai 
ellen az olasz minisztérium rendeleteket adott 
ki. A belügyminiszter jelzi, hogy az Olasz állam 
az osztrák-magyar álammal )ó viszonyban akar 
élni. Az olasz nép egyébiránt most békét mutat 
mindenfelé. A porosz trónörökös most Olasz-
országba utazott, s itt nagyban kitüntetéssel 
fogadták. 

A szegény török nemzetnek baja mindig 
inkább nő, ahelyt, hogy fogyna. Anglia mutatott 
jó barátsága iránt a porta mindinkább bizal-
matlan, s nem hagyja migát mindenben az 
angol érdekek által sugalmazott politika utján 
vezettetui, mi könnyen összekoccanásra vezethet 
az angol és törökök között. 

Spanyolország még mindig uralkodójának 
mézes heteit éli. Boldog nemzet. — S nálunk a 

kormrfny készíti a 40 millió deficittel spékelt 
költségvetést s osztogatja 23 vármegye ínsége-
seinek a segélyt. Idem. 

Tárgysorozata 
Csongrádmegyo köztérvényhatósági bizottságának Szeg-
váron 1880. évi február hó 13 án tartandó rendkívüli 

közgyűlésén elintézendő ügyek. 
1. Az időközileg érkezett törvénycikkek kihir-

detése. . . .. 
2. A m. kir. honvédelmi minisztériumnak a'tolyó 

évi újoncozás keresztülvitelére vonatkozó mult évi de-
cember hó 22 én 54000 sz. a. kelt rendelete. 

3 A megyének a m. k. belügyminisztérium mult 
évi december hó 10 én 47685 sz. a. kelt rendeletével 
jóváhagyott 1880 évi költségvetési előirányzata. 

4 A m. kir. belügyminisztérium f. évi január hó 
19-én 2376 sz. a. kelt rendelete. Csongrád nagyközség 
bzervezeti szabályrendelete tárgyában. 

5. Ugyanannak mult évi december hó 5 én 53585. 
sz. a. kibocsátott körrendeleto a községi-és'körorvosok 
fizetésének biztosítása tárgyában. 

6. Ugyanannak mult évi december 25-én 57073. 
sz- a., a hivatalos pénzek kezeléséről alkotott megyei 
szabályrendelet jóváhagyása tárgyában kelt rendelete. 

7. Ugyanannak mult évi december hó 24 én 
57049. szám alatt, az újonnan megválasztott tisztvise-
lők fizetésének mikénti utalványozására vonatkozólag 
kiadott rendelete. 

8. Ugyanannak mult évi december hó 24 én 
56927. sz. a. kelt rendelete, a megyei kezelő- és segéd-
személyzet által engedélyeztetni kért drágasági pótlék 
tárgyában. 

9. Ugyanannak mult évi december hó 21 én 
20337. sz. a", kelt rendelete, a szentesi körgát költsé-
geinek mikénti viselése tárgyában. 

10. A megyei pénztári tisztség jelentése, a külön-
böző péuzintézetekuél elhelyezve levő közmunka vált-
sági és egyéb pénzek kamatainak a pénzintézetek által 
eszközölt lejebb szállítása tárgyában. 

11. A r a . kir. honvédelmi minisztérium f. évi ja-
nuár hó 2 án 54711. sz. a. kibocsátott intézvénye, a t . 
1880. évi lóösszeirás- és osztályozást illetőleg. 

12. A ro. kir. belügyminisztérium f. évi január 
hó 30 án 742. sz. a. kelt iutézvénye Algyő község át-
telepítése tárgyában. 

13. A m kir. közmunka és közlekedési minisz-
térium mult évi december hó 18 án 18022. sz. a. kelt 
intézvénye. Stammcr Sándor a bökény mindszenti tár 
su at kormánybiztosa lejárt megbiratásának raeghosz 
szabbitása tárgyában. 

14. Ugyanannak f. évi január hó 10 én 19120 
sz. a. a böldi tiszai kereszttöltés helyébe építendő ár. 
tertiid létesítése tárgyában kiadott rendelete. 

15. A vallás- és közoktatási m. kir. minisztérium 
nak, az iparszskoktatá9 életbe l<'ptetéso tárgyában mult 
évi december hó 27-éu 1472. sz. a. kibocsátott intéz 
vénye. 

16 A megyei árvaszéknél rendszeresített harma-
dik ülnöki állomás betöltése iránti intézkedések meg-
tétele. 

17. A tiszáninneni járás szolgabírói hivatalánál 
üresedésbe jött szolgabíró segédi állomás betöltése 
iránti intézkedések megtétele. 

18. Küldöttségi jelentések a szentesi I.^ésJIÍ-ik, 
továbbá a csongrádi III ik alválasztó kerületekben esz-
közölt megyei bizottsági tag-választásokról. 

19. Hmvásárhely város törvényhatóságának át-
irata, a Hmvásárhelyen levő úgynevezett megyei rak-
tári épületek eladása tárgyában. 

20. A megyei pénztári tisztség a megye|folyó évi 
szükségletére beszerzett világítási anyagokról szóló 
számlát* kifizetés végett beterjeszti. 

21. A mind^znt apátfalvi ármentesitő társulat 
1880 ik évi költségvetési előirányzata. 

22. Szentes város közönségévek kérelme, ra város 
tulajdonát képezte 350 nsz. olet tevő háztelek eladá-
sának engedélyezése iránt. 

23. A tiszáninneni járás szolgabirájának jelentése 
Csanyon a községi szegődményesek felfogadása körül 
a községi elöljáróság által elkövetett szabályellenesség 
tárgyában. 

24. Algyő község kérelme, a község házi Jkiada-
aainak fedezésére állami előleg kieszközlése iránt. 

25. Kosztka Károly kir. épít. mérnök jelentése a 
Hmvásárhelyen levő megyei épületek bástya falának 
kiépítése; tárgyában. 

26. Kristó Nagy István és érdektársainak^felleb-
bezvénye, Szeutes város közgyűlésének mult évi 114. 
szám alatt kelt határozata ellen. 

27. Bécsi Sándor fellebbezvénye Szegvár község 
képviselő testületének mult évi 149. számú határozata 
ellen. 

28. Bagi Gerő csongrádi lakosnak az állandó 
gazdasági tudósitó minőségről való lemondása. 

Ezeken kivül tárgyalltatni fognak még egyéb ne 
talán később beérkezendő és sürgős elintézést igénylő 
ügyek is. 

Szegváron, 1880. február 4 én. 
Stammer Sándor, 

alispán. 

Nyilt számadás. 
A szentesi jótékony nőegylet által a helybel. 

kisdeclóvoda alaptőkéjének gyarapítása céljából f. év' 
jan. 31 én rendezett bál eredményéről. 
Bevétel belépti jegyekből . . . . 282 frt. — kr. 
Fölülfizetésekből . 47 frt. 5 0 j k r . 

összesen: 335 frt . 50 x kr . 
Kiadás: táncteremért 70 frt. — kr. 
Züuészeknek . . • 60 frt. — kr. 
Jtígynyorpás*^ 22 frt. 20 kr. 
Rendőr költség . 2 f r t . — kr. 

összesen : 154 frt. 20 kr. 
Levonva' a 335 frt. 50 kr. bevételből a 154 frt. 20 kr . 

TÁftCA. 

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

Irta: S. F. 
Pállossy magába merülve hallgatott, s az agg 

lelkész keserű kiíakadásait tovább folytatá. Keményen ! 
ostorozá a főurakat, kiket semmi sem kényszerít a 
nemzet jövője feletti aggodalmat keltő konyérpoltikára. j 

— Egyiket a kenyér, másikat a félelem kény-
szeríti a hatalomhoz, szólt és fejével bolintott Pálossy. 
Mindkettő elég ok az alkalmazkodásra és épen ezért 
nem esem kétségbe nemzetem felett, mely ha egy jó 
alkalom kínálkozik, ismét egy test és léltk lesz a 
48 iki dicső eszmékben. — E* mit is tegyen elnyoma-
tásában a nemzet, minthogy a jobb jövő reményé-
ben lűr? 

— Hiszen csak tűrne, szólt a lalkész, de eszköze 
ne lenne elnyomatásának. 

— Az alkalom órája nem sokára üt, szólt Pá 
lossy: az országgyűlés egybe lesz híva, az a nyelv, 
melyen itt megszólal a nemzet, megmutatja, hogy kor-
tsoBuIt-e véreV — En hiszek, bizom éa remélek. 

— Ha Kossuth nyelvén, és ennek szivéből be-
szélhetne a nemzet, talán én is. 

— Olt van Deák. 
— O nagy szellem de gyenge akarat. 
— Ön tehát Deákban sem bizik? 
— Hazafiasságában, eszében igen, de akarat ere-

jében nem. Es épen e miatt aggódom leginkább. Az' 
egész nemzet ma Deákra néz, ezen ember kezében 
van hazánk sorsa, s ő anélkül, hogy gyáva vagy gyenge 
volna, nem lesz elég erős a hatalommal és Ausztriá-
val szemben megvédeni hazánk érdekeit 

— De hát mitől fél ön? 
Az öreg Gerendáit gondolkozóba ejtette ez a 

kérdés és nem tudott felelni. — A jövő fogja meg-
mondaai, hogy mitől félek én, mondá kevés idő múlva, 
az agg : vén ember vagyok már s hiába, nem biiom 

a németben. Ugy vagyok én azzal az alkotmánnnyal 
amit mi kapunk, hogy a otemplire két fejű sas helyett 
magyar koronát festünk, s a pundra helyett a fiuánc 
magyar nadrágba és attilába öltözik ; de a stempli 
ezzel csak stempli, s a finánc; csak finánc marad. 

Pálossy mosojgott. — Ön jó hazafi derék leik1 

atyám, mondá megszorongatva AZ agg lelkész kezét. 
— Nem tagadom, sok és uogy okunk van az aggo-
dalomra, hanem azért ön csak Líuni bízni és remélni 
tanítson bennünket; mert aki nem remél, sorsában 
nem bizik, az erjének kicsinyesében elgyávul, s midőn 
tettre kerül a sor. nem mer megbirkózni a feladattal. 

A költő azt mondja, hogy: „jönni fog egy jobb 
kor, mely után buzgó imádság eptdez száz ezrek 
ajakán.u 

— Tehát higyjünk bizzunk és reméljünk, zengett 
föl az agg lelkész hangja. 

Ezek után mindeu jelentékenyebb eset nélkül 
egy év folyt le Gálos falvában, moly alatt Páiossy 
többször fordult meg Gazsiiknál. Lovakat vett tőlük. 
Gazsi Boriskának egy téli napon, midőn ez a szomszéd 
városba épen bálba készült, egy bókét igen szép virá-
got vitt. — Kegyed usy mond, virággal fogadott en-
gem, mikor a börtönből kiszabadultara, visszaadom a 
kölcsönt. Boriska megköszönte a virágot s nagy sze-
meivel mélyen nézett az élte delén levő komoly férfi 
szemébe. Jól mulasson, mondá Pálossy. — És Boriska 
bár boldog arccal környezé a jókedvű fiatalság, nem 
mulatott jól, szive, lelke Pálossyval foglalkozott, bizo-
nyos kéjes, boldog érzet tölté el lelkét, ha ez ember-
re gondolt; de nem merte magának megvallani, hogy 
ez a szerelem érzete volt. Egy hang kellett volna csak 
Páloasytól, 8 a leány keblében lappangó ezerelem 
lángra gyúl. 

Pálossy szintén érdeklődött Boriska iránt, szíve-
sen látta és beszélt a szép és kedves leánykával. A 
A gazdag földes ur azonban nem gondolt arra, hogy 
o cigány vajdának vője legyen. 

Szóval eltelt egy év, mikor Gálos községében a 
társas élet ismét élénkülni kezdett. Megindult a követ 
választási mozdaloro. Gálos községének Pálossy volt 
a jelöltje. Még hét község tartozott Gáloshoz, s a nyolc 

falu együtt képezett egy választási kerülétet. — Há-
rom falu szilárdan állt Pálossy mellett, öt azonban 
egy német származású báró mellett volt, kinek a fal-
vakban birtokai voltak, s ki a magyar szabadságharc 
alatt a császáriakkal harcolt és egyike volt a muszka 
segítségért folyamodóknak. A többség azonban mind-
ennek dacára kezdetben az ő pártján volt; mert 
1863-ban, azon falvakban, melyekben neki birtoka 
volt a lakosságnak kölcsön búzát osztott ki újra aké-
pen, bogy egy véka buza kamatjába egy napi nyári 
mezei munkát kellett szolgálni minden kölcsön vevő-
nek. — Ezeu 50—60% kamatú jótétemény igen nép-
szerűvé és feledhetlenné tette 5 falu lakosa előtt br. 
Geiringer Izidor urat. S talán azért is, mert még 1866-
ban is többen tartoztak neki és többen kölcsönt re-
méltek tőle, igen jól álltak kezdetben a választók raelj 
lette. Pálossy párt iaknak semmi reményük nem volt 
a győzelemhez. Pálossy nem szólt; de titokban az 
bántotta, hogy: egy muszka vezetővel szemben fog 
megbukni. — Es akkor eszébe jutott az öreg lelkész-
nek mondása, hogy: „hitvány nép vagyunk, nem ér-
demeljük meg a vért, mely kihalt ügyünkért.41 

A Pálossy pártiaknak Gazsi György volt a kor-
tes vezérük és a fi.tal Gerenday, kik nem resteltek 
faluról falura járni kapacitálni a választókat, hogy: 
„azzal csak nem fogják meggyalázni a magyar nem-
zetet, hogy egy muszka vezetőt válasszanak követül." 

Mig Gazsi György korteskedni járt Pálossy ér-
dekében, addig Boriska odahaza egy remek selyem 
zászlót, vart és rá hímezte hogy: „ É j e n Pálossy ! Gá-
los községének követ-jelöltje.w 

A választás napján jókor reggel a ref. templom 
előtt gyűltek Össze a választók, egy termetes legény 
ott tartotta kezében a Boriska által készített gyönyörű 
zászlót, melyre a gálosi választók büszkék voltak. Az 
öreg Gerenday lelkesítő beszédet tartott és a kis se-
reg lelkes éljenzes mellett megindult Pánd felé, hol a 
választási székhely volt. 

Geiringer pártiak még a választás reggelén is 
jóval többen voltak mint a Pállossyak. Midőn a Gá-
los községbcliek be értek Pándra, s körül állták a 



kiadást, marad a kisdedóvoda alapjára 181 frt. 30 kr. 
A fölül fizetők a jótékony célra való tekintetből ío 
padják e helyen is hálát köszönetünket. 

Dósa Béla, 
nőegyleti pénztárnok. 

F ö l ü l f i z e t t e k : Iíj. Dr. Pur jesz Zsigmond 
Pestről 5 frt, Dr. Cukkerman Soma 2 frt, Vjgh Gyula 
mérnök 3 frt , Pokomándy Gábor éB neje 3 frt, Kiss 
Zsigmond és neje 4 frt, Papp Jusztina k. a. Szeged 
ről 1 frt. Özv. Búzás Jánosné 2 fr t , N N. 3 írt 
Schweiger Hermán 3 frt, B tnya i József 1 frt , Cukor 
Á d á m n é 2 frt, Balogh János 1 frt, Cukor Adolfné 
5 frt, Ju renák Imre 1 frt, Cicatricis Gejza 1 frt, Ra-
denich János 1 frt , J u r enák Edéné 1 frt, Polgár Já-
nos 1 frt, Szántbó János 1 frt, Nyiri Gerzsón 50 kr , 
Soós Pál 1 frt, Fekete Márton 1 frt, Hankiss K á 
rolyné 1 trt. 

Nyílt számadás. 
A szentesi vadászok által 1880 évi tebruár 1 én 

tartott bál bevételei és kiadásairól. 
B E V É T E L . 

Belépti dijakból 376 fr t . — kr. 
Felülfizetésekből . 15 frt. — kr. 

Összesen: 391 trt . ^— kr . 
K I A D Á S . 

Táncteremért 40 f r t . — kr . 
Zenéért 40 frt . — kr. 
A vacsora s ehez szükséges készlet 

és táncterem díszítés és rende-
zési költségekre . . . . . . 195 frt. — kr . 

összesen: 275 trt. — kr. 
Tiszta jövedelem 116 frt. — kr . 
mely összeg, az iskolába járó szegény árva gyermekek 
részére, aa iskolasséki elnök úrhoz leendő eljuttatás 
végett a szentesi főkapitányi hivatalnak átadatott . — 
Amidőn itt nyilvánosan számot ad a rendezőség a be-
vett jövedelemről : egyszersmind elmulasztathatlan kö 
telességének ismeri hálás köszönetet nyilvánítani a 
résztvevő és felülfiaető n. é. közönségnek, azon szi 
vességükért, melylyel a jótékony célt elősegíteni ke-
gyesek voltak. a r e n d e z ő s é g . 

F ö Itt 1 f i s e t t e k : Ngos. Stammer Sándor 3 
irt. Bálint Jánosné 2 frt. Pur jesz Náthán 1 frt. Bálint 
János 1 frt Pap Antal 1 frt. Szakái Mihály 1 fr t . 
Kunus András 1 frt. Németh Antal 1 trt. Kira Mihály 
1 irt. Kölber Mihály 60 kr. Soós Antal 40 kr . Tóth 
Mihály 40 kr. Hósenzweig Adolf 40 kr. Sánta Albert 
40 kr. Rác Antal 40 kr. Gilice Ferenc 20 kr. Oász 
Ignác 20 kr. 

magasra kiemelkedő szép selyem zászlót, a többi köz 
ségből mindoda sorakoztak a Pálossy pártiak. 

Mielőtt a szavazás megkezdődött volna az öreg 
Gerenday egy sz iket hozatott magának és egy hatal 
mas kortes beszédet mondott, kiouielte Pálossy haza-
fias érdemeit, ki vérét hullatta a szabadságharc alatt 
és 16 évi súlyos börtönt szenvedett honsz^relmeért, 
„hitvány, korcs fattya az a nemzetnek, menydörgött 
az öreg a Geiringer pártiak felé, ki egy ily emberrel 
szemben egy muszka vezető, haza árulóra szavaz 
mint amilyen br. Geiringer volt 

E beszéd a Pálossy pártiaknál véghetetlen nagy 
lelkesültséget szült és felette nagy zavart és sorbom-
lást csinált a Geiringer pártiaknál 

aMikor Pálossy és Geiringer áll szemközt, mondá, 
az agg lelkész, akkor minden becsületes hatafinak 
ezen zászlé alatt van helye, s itt az öreg a Boriska 
által készített zászlóra mutatott." 

Ezen beszéd oly hatást idézett elő, hogy Geirin-
ger kortegei nem voltak képesek össsetartani párt jokat , 
szét bomlott az egészen, alig egy pár község választói 
maradtak meg Geiringer mellett, Pálossy nagysiótöbb 
aéggel lett magválasztva. 

Véghetetlen volt a lelkesültség a Pálossy párti-
aknál. Kossuth nótát énekelve mentek haza Gálos 
községébe, bol as asszouyok minden háznál jó vacso-
rával és meleg kalácecsal várták haza a győzedelmes 
férfiakat. — Négy vagy öt falu népe volt együtt, 
mentek Pálossy kastélya elé, hol az öreg Gerenday 
adta tudtára Pálossynak, hogy Pánd választó kerttlete 
itt hozsa számára a győzedelem zászlaját, melyet a 
békében hozdozzon oly dicsőn nemzete javára , mint 
hordosta 1848 ban a kardot . Er re eget verő éljen 
riad föl. 

Majd a sereg szélylyel oszlott és áldomást ivott 
a győaelem örömére. 

Pálossy pedig megtartá magának a zászlót me 
lyet Gerenday kezébe adotl, s melyet ez alkalomra 
Boriska készített. 

(Folyt, köv.) 

Helyi és vegyes hirek. 
— Miklós István, városunk közönsége által 

már ismert, országos képviselő ur a szentesi jótékony 
nőegyletbe, Rózsa Ferencné és E'sasszer Sándorné 
úrnők levélbeli megkeresése folytán 20 írttal mint ala-
pító tag lépett be. — Kisdedóvodánk javára ez a má 
sodik alapítvány. Isten élta*se a derék adományoaót! 

— A f a r s a n g az idén nein kedvezett a mulat 
ságoknak. — A mindig fényeBsen sikerült s nagy 
anyagi eredménynyel járt nőegyleti bál ez idén szé-
pen megbukott volna a helybeli részvételtől. Szerencse, 
hogy vidékről nagy számmal jöttek, kik azután azt 
is mondták, hogy már tisztelet becsület ; de nem szép, 
hogy a szentesiek részvétlensége annyira megy, hogy 
még a nőegyleti bálát is a vidékieknek kell megmen-
teni a bukástól. — No de ugy még se jártunk, mint 
Kecskemétan a korcsolyázó egylet bálja, melyben négy 
vidéki nő volt és helyből egy se. Ez azután ritka 
farsangi scandalum. Igy nem já r tuuk ; mert a nőegy-
leti bálba legalább 20 helybeli család, elment. Vi-
dékről ugyananynyian voltak. Alig volt 35 pár táncos. 
Férfi táncos lett volna 80 is; de a bökkenő az volt, 
hogy nő ke v és voit sTigy nem a nők árulták a pet-
rezselymet, hanem a fiatal urak alkudták keservesen. 
(Jgy kell nekik, tanulják meg őkelmök is, hogy mit 
tesz az, bálban Unni, táncolni vágyni, és táncost nem 
kapni. Egyébiránt a bál fényes volt s a mulatság reg-
gelig tartott. 

— B a t t i s t bálát rendez Rimbovszky febr. 10-re, 
farsang utolsó nspjára . l iambóvszky báljai fesztelen 
polgári jellegöknél togva mindig jól szoktak sikerülni 
s hogy a jelen évi annál inkábv sikerüljön,, Rambovszki 
ur báljára Páci Jancsi kitűnő bandáját hozza el zenélni 
Szegedről. Mint hallottuk készülnek is a bálba sokan. 

— A veszettség kezd föllépni városunkban az 
ebek közt. A rendőrfőkapitányi hivatal, mint tudjuk már 
rendeletet is tett közé a komoly óvintézkedések iránt. 
Figyelmeztetjük lakosaágunkat, hogy nagyobb szeren-
csétlenség kikerülése végett a kutyákat éber figyelemmel 
kisérjék, s ha azokon bágyadtságot s á ta lában a veszett-
ségjeleit veszik észre, a kutyát eltávolítsák a háztól. Mint 
a lapok irják, az ebdűh több városban nagy mérvben lé-
pett föl és tar t ja i /galomban a lakosságot. 

— K ö z g y ű l é s . Mint tudjuk holnap, az az hét-
főn városi közgyűlés f. hó 13 án pedig megyei köz-
gyűlés lesz. 

— A segély-egylet f. hó 1 én tartott közgyű-
lésén, a kölcsönzésre nézve következő határozat ho 
z a to t t . — A kölcsönt ez évre nem 8%, hanem 8% 
mellett ad ja az egylet. Kölcsönt, természetesen ezen 
egylet csakis az egylet részvényeseinek ad. Egy egy 
részvény után a kezss nélkül kiadandó Vis 60 fr l ban 
van megállapítva, ezen kivül, minden részvény után 
kezes mellett még 200, jelzálogi biztosíték mellett 
szintén 200 frt. kölcsönözhető. — Akinek tehát a 
segélyegyletnél tehermentes részvénye van, minden 
részvény után a fönnebbiek szerinti biztosíték roollett 
460 frt. köloiönt kap 8% mellett. —:JAz egyletnek 
ezen szerintünk igen helyes határozata által neircnak 
az lesz elérve, hogy jövőre az egylet pénzét a rész 
vényesek rendas kamat mellett igénybe vehetik és a 
pénz nem hever 2—3% mellett mint a mult évben; 
de a részvények értéke is emelve van ; mórt azt tudva, 
hogy valaki egy részvény után 460 frt. olcsó kölcsönt 
kap, melyet 50 kros be t i j betéteivel letörleszthet, ki 
erre szorul, vagy számit, szívesen vesz^betéti ér téken 
fölül is segély egyleti részvényt. 

— Érdekesnek találjuk közölni azon 12 va 
dász nevét, kik folyó hó l én a vadvacsorával össze-
kötött igen élvezetes mulatságot rendezték. Ezen pol 
gár társa ink: Bálint János, Kuaus András, Szépe Fe-
renc, Bertók Imre, Lakos Imre, Orosz Lajos, Kiss 
Józsf, Bálint Albert, Bárdos Flórián, ifj. Kalpagos 
Szabó Bálint, Puskás Varga Sándor és Csúcs Ferenc. 
— Felemlitésre méltó dolog még az is, hogy ezeu 
vadász bálban 50 db . nyul fogyasztatott el.fjA vadá-
szok által rendezett bál sikerén buzdulva ugy halljuk, 
hogy a helybeli halászok is készülnek egy halvacso 
rával összekötött bálrendezésére. — Ez már kimarad 
a farsangból, de legyen bármikor, hisszük, hogy a hal-
vacsora megteszi a maga hatását, 

— Hamis aranyok. Csongrádról irják nekünk, 
hogy a mult heti szentesi vásárra egy Csongrádon 
Schwáb és Bagi uraknál szolgáló Lantos István nevű 
cseléd tehenet venni jöt t át, » itt egy uriasan öltözött 
ember félre hitta s 50 darab aranyszinre fényesített 
pénzt, mint aranyakat ajánlott fel neki megvétel végett. 
Az idegan az 50 db. csillogó pénzt 100 frton akarta 
adni s emberünk tudva azt, hogy egy aranynak 5 frt. 
néhány kra jcár az értéke, kedvet kapott az előnyös-
nek Ígérkező arany vásárhoz és 40 frtban rneg is tör-
tént az alku. — Emberünk tehát aranyra adta a tehén 

árát, s tehenen nem vett, de jókedvvel vitte haza 70 frton 
vásárolt számítása szerint 255 frtot érő aranyait. Csak 
akkor esett le álla, midőn haza érve, hozzá értő cm-
•erek felvilágosították, hogy az ő ötven aranya 50 krt* 
sem ér. Ez igazán m«'g«löhbentő csalás. — Nem tud-
juk, iiogy a pórul jári ember esete föl lett e annak 
idején jelentvu a rendőrségnek, t> igy a nyomozások 
kellő időben m^gtétettek e ? 

— Adomány. A bél zeréndi árviz károsultak 
részére X. Y. Z. ur Mindszentről egy nagy férfi ka-
bátot és egy nadrágot, két mellényt, két gyermeknek 
való kabátot és 2 szoknyát, egy téli fejkötöt és 2 frtot 
küldött be szerkesztőségünkhöz. Át adtuk ezen ado-
mányokat a szentesi ref. egyház gondnokságának* 
honnan a többi adományokkal együtt illetékes helyre 
el fog juttatni. Köszönet az adakozó nemes ember-
bsrá tnak. 

— üzleti értesités Folyó hó l-én tartott téli 
országos vásárunk igen népes volt, jószágba, ugy áru 
készletekbe meglehetős volt a kiállítás. L í különösen 
nagymonnyiségben volt kiállítva, hanem kevés jó lo-
vat lehetett látni. — Szarvasmarha közép számmal 
volt, melyekből legjobban keresték a rúgott borjukat , 
melyeknek párja 30 — 60 frt ig kelt, hasas és fias tehén 
szinte kerestetett darabja 80 — 140 frtig. — Ökör pár ja 
1 8 0 - 3 0 0 frtig. — Sertésből gyér kiállítás volt, melyre 
pedig igen sok vevő jött, de mivel az eddigi árhoz 
képest dupla árt kértek érte, kevés adatott el. 1 éve-
sek párja kelt 40—44 — 2 évesek 50—60 egy éven 
alóliak 1 6 - 3 0 frtig, hízottak bécsi font szerint 26—27 
krig. Szalznna is igen kereset volt, de a vásárba alig 
fordult meg 100 mázsa, régi mázsája kelt könnyű 

123 —24 nehéz 25—26 frt. — Buza igen kevés volt, 
í melyet is, valamint árpát, kukoricát is csak helybeli 
' fogyasztók vásároltak. — Buza mtrmázsája 74 — 12.40 
— 75 — 12.70 — 76 — 13. — Árpa köble — 5 — 
5.30 — Kukorica 6 frt. Z a b köble 4 60 

— Üzleti értesités Az elmúlt héten Bpesten 
a buza méter mázsája tavaszra 14 frt . 50 — 60 krért, 
az árpa középszerű: 8 frt. 20—60 kr, a kukorica 7 
frt. 80—85 kr, szalonna 53—55 frtért kelt. 

— Káromkodó foszület A Politikai újdonság 
irja, hogy Gyergyó Szent-Miklósról Sáriiegyre vezető 
ut melUtt van egy keresztfa, s arra felírva a követ-
kező buzdí tás : 

Utas, megállj az istenedet! 
Imádd, ki érted esék áldozatul. 

E keresztényi buzdítás a helytelen punctomozás miatt 
káromkodásnak is beillik. — Eredetileg igy kellene 
állani: 

Utas megállj! az istenedet 
Imádd, ki érted esék áldozatul. 

Szűk gallér. Egy oroaz lap irja, hogy egy 
griinbergi iparos szemgyuladást kapott s az orvosa 
konstatálta, hogy a szemgyuladás oka a szűk gallér, 
melyet az iparos viselt; s midőn az iparos bő gallért 
kezdett viselni, a szemgyuladás rögtön elmúlt. — Az 
orvos ez alkalommal kijelenté, hogy száz meg száz 
esete volt már, melyben a szűk inggallér szemgyula-
dást okozott. Tehát ne viseljünk szűk inggallért. 

— É r t e s í t é s e k . A Vekerlaposon tul közel a 
szőlők alatt 230 hold föld mely mind jó minőségű — 
a Vekerzugba Aradi János körül 32 hold tanyaföld 
eladó, melyekről értesítést ad Szánthó János . — Sar-
kadi Antal ur tul a kurcai földje a városhoz alig 500 
ölnyire dinnye és más apré vetemény alá lesz » kiadó, 
akik vállalni akarnak jelentkezzem k e hó 20 ig Szánthó 
Jánosnál, a bejegyzés végwtt. Hat darab segélyegyleti 
részvényro vevőt tudna Szánthó János akiknek netán 
eladó lenne értesítsék őt. — A kispiacon Kanász 
Nagy Imre ur házában tánc tanórákat tárt, melyre 
a n. é. közönség pártfogását kéri Vereb lsván, érte-
kezni lehet I. t. 348 sz. a. lakásán. — Özv. Szeder 
Ferencr.é háza. Újhelyi Lidót ur Vince féle háza, Tő-
kán Sarkadi féle 70 hold földje kedvező feltétel mel-
let. Tőkéa egy gazdának 18 hold 6zántó földje, Ecse-
reu 70 hold, ugyanott 180 hold föld. Donáton 61 hold 
jó minőségű szántó, Királyságon 30 hold első osztályú 
szántó föld eladó, Ecseren 70 luld egészen szántó löld 
vetéssel egvütt 3 egymást követő évre haszonbérbe 
kiadó, mindezekről értesítést ád Szántó János. Jurenák 
ur tul a kurcai földjéből raf*g néhány hold van apró 
vetemény alá kiadó, akik vállalni óhajtanak, e hét 
folytán jegyeztessék magukat elő Szánthó Jánosnál mi-
vel azontúl a bejegyzés megszűnik. — Kinka István 
házánál egy külön lakás korcsma vagy bolt helyiség-
nek kiadó. — Lakos Bálint háza eladó, vagy földért 
elaserélendő, és a gAgányparti rakodó keretben egy 
boglya szénája eladó. — Cukkerman Ignác III. t 125 
számú ház i eladó. Weill Snlamon gőzmalmában tiszta 
buza korpás liszt méter mázsája 14 frt, és bük 
tűzifa méter máz-ája 1 frt. 90 kr. szalon fűtő sz^n méter 
mázsája 2 frt. 20 kr, házhoz szállitva. — Sajó Sán-
dor tanító háza eladó, vagy földért elcserélendő.— Özv. 
Pap Imréné háza eladó. — Kalpagos Szabó Ferenc-
nek II. t. 13 számú háza e ladó; az első tizedbeii 288 
számú házánál 50 ako bor eladó, ugyanott 700 kéva 
gazos nád eladó, az ecseri tanyán 4 kazal buzaszalma, 



ecv boglya szína, eRy kazal tfirek pólyva 6 kap kn_ 
U r M elad*. - Szentea véro. rt.jdo>át teví 
nagyobb révé,.«letekbfll kiKerült ipület l . t. hó 12 én 
» t lvaz inén délelőtt 9 Arakor kézpénz Hzetea melMt 
el fos adatni. - Ozv. Pataki JAiaetoének III. t. 380 
ez. házánál 2 szoba, kouyba két kan.ra f. év Szent-
György i apt/.l kezdve ki-daodó. - Sarkad. Nagy 
SiMlÜr báza kiapiac mell-tt í. t. 630 azá.na biza eladó. 
_ D- kíny J6zae(nek II. t. 789 az. háza eladó, vagy 
földért elcaerileudö. - Nyiri Józscl 180 at. ^ biza-
„ á | e , y Laron, azobából 4116 L k A h . l y S z e n t G , « r « y 
naptól kezdve .öbb év. kre ba»»«.nberbe kiadandó, 
ugyanannak UpwtM tanyáján egy boglya .zalma kn 
korica .'a teje azintén eladó. - Bartl.a Jánoa helyb. 
k.r aljár^abiró k.ircaparti házánál két padolt szoba, 
konyha, éléskarora, padláa ós tfizrevalóaaal együtt -
úgyszintén M utcára ismét két padolt szoba konyha 
ei/akamra. padlás, és tüzrevalóssal együtt f. év. apr.l 
24 tői kiadaudók. 

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

H i r d e t é s . 

Eiry fiatal tisztességes özvegy keres 
magának mint gazdasszony alkalmazást bővebb 
felvilágosítást, H. Sz J. postrestante. Szentes 

H i r d e t é s . 

A főutcában lévő házamban 1 bolt helyi-
ség mellékszobával, mely jelenleg'Varga Ben-
jámin ur által bérelve van, ezentúl 2* szoba, 
konyha, élés- és fáskamrából álló udvari lakás 
Szent-György naptól kezdve bérbe adandó. 

Weisz Bernátné. 

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 hallast és a fulzugást. 

Bizonyítvány: Ezer és ezerszeres köszönetet mondok 
a küldött fül-olajért, melynek többszöri hasznalasa ntan Is-
ten segítségével teljesen elveszített hallasomat ismét vissza-
nyertem. Oly süket voltam, hogy a templom harangjait sem 
hallottam, dacára annak, hogy lakásom az egyház mögött 
van, holott most már a zsebórám ketyegéseit is hallom, 
mintha süket se lettem voli*. Ezer szívélyes üdvözleteim 
kapcsában maradtam a tek. uraságod. 

Steiner Dávid, oki. főtanitó üabócsa 1 frt 40 kr. pos-
tai utalvány melletti b e k ü l d é s után a fülolaj bérmentesen 
küldetik a használati utasítással együtt a központi főraktárból 

Graetz Gyula, 
Bécs, II. Praterstrasse 49. 

tZWi 

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 : 
Liqnidáló bizottságnak jelentése a függőben 

levő követelésnek iránt. 
Szentes, 1880. január 28. 

Stammer Sándor, 
a felszámoló bizottság elnöke. 

M i n d e n a varrógépekhez megkívántató oiaj, oéma éz tü nagyválaeztékban. 

Poisdre de Serail. 
B l a h á n ó L u i z a művésznő kedvenc 

arcpora. 
Ezen arcpor vegytanilag tökéletesítve, minden ártal-

mas szerektől mentes és oly kitűnő tulajdonságokat egyesit4 

hogy minden eddig a kül- és belföldön kiszitett porokat *ok-
Hzorosan felülmúlja; nagymérvű federeje az arcot az időjá-
rás kellemetlen befolyásától megóvja az arcnak és a test-
szinnek ifjú és természetes színezetet kölcsönöz, ugy, hogy 
a legélesebb szem sem képes a port rajta észrevenni, mely 
kitűnő hatásáért B l a h á n ó L o u i z a asszonyság következő 
sorokkal tünttette ki: 
Tiszt. Müller J. L. ezelőtt Vadász Ferenc 

özv. utóda, 
ítUtfzarész urnák Budapesten. 

A Poudre de Serail, melyet ön feltalált, való-
ban kitünó ÓQ nemében paratlan, mert nemcsak az 
arcon láthatatlan és tartós, de egyszersmind rendes haszná-
latnál ártalmatlansága által az arca olykiilönös jótékony ha 
tást gyakorol, a minőt még eddig semmiféle arcpornál nem 
tapasztaltam, mely kiváló tulajdonságáért jövőben mint ked-
venc arcporomat kizárólag fogom használni és meg vagyok 
győződve, hogy felinulhatatlan jóságáért általános elismerés-
nek örvendeni. 

Tisztelettel 

Biaha Louiza. 
Creme Fompadour. 

Az illatászat terén jelentékeny párisi 
kitűnőségekkel való összeköttetéseim foly-

tán sikerült a világhirfí fölötte hatásos „Cr«ine P o m p i i -
d u o r t egész eredeti tisztaságában és erejében előllitanom. 
Ez azon szer, inelylyel a hírneves asszony egész agg koráig 
fönn tudta tartani csodaszépségét anélkül, hogy az egészsé-
gének ártott volna; azért nem mulaszthatom el a t. hölgy-
világnak azt a leghathatósabban ajánlani. 

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

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

Minden doboz PUUDRE DE SERAIL a mellékelt 
bejegyzett védjegygyei van ellátva, 60 kr. és 1 frt dobozok-
ban; valódi minőségben csupán a feltalálónál M ü l l e r J-
L, ezelőtt Vadász Ferenc özv. utóda, illatszerész a 
„Virág-királynéMioz Budapest, koronahoroeg-utca 
2 szám kapható. 

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

Hirdetés. 
Alólirottnak van szerencséje a nagyérdemű hely-

beli és vidéki közönséggel, és mindenféle a varró-
szakban való iparosokkal, u. m. szabó, cipész, szíj-
gyártó stb. tudni, hogy a legjobb hírben álló cégnefc 

C. 0. O H M 
udvari varrógép szállítónak Budapestről 
a bizodalmát megnyertem és nekem egy fiók-rak-
tárt átadott, annálfogva nálam egyedül a valódi 
Howe, Anker, Singer, Wehler és Wilaon 
varrógépek, valamint oillnder gépek az eredeti 

árban jótállás és r é s a l e t f i z e t é a mellett kap-

Továbbá bátor vagyok a nagyérdemű közönség-
nek tudomására hozni, h«»gy ép ugy mint eddig, ezen-
túl is mindennemű fit ti öltönyök {elkészítését elválla-
lok, ugy szinte nálain minta szerint a kelme kiválaszt-
ható és leggyorsabban elkészíthető. 

Bátor vagyok ezen hirdetésemet figyelembe 
ajánlani, vagyok alázattal 

GROSZMAN ADOLF, 
férf iszabó. 

Raktára a Marosai-féle házba a, az evangelikus 
templom átellen. 

Előnyös feltételek és havlrésxlet fizetések mellett. 

Szenteden. Betlehem utca Dr. PoF&k ur házával izemben 

THE SIMGEiR BIANUF. C0IBP. NEW-YORK 
A világ legnagyobb varrógépgyára. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség 
becses tudomására hozni, miszerint hslyben 

Singer Vilmos ur 
házánál, Betlehem utczn, Dr. Pollák ur házá-
val szemben egv teljesen felszerelt v a l ó d i ame-
rikai S i n g e r féle varrógépekből álló raktárt 
tartok, melyeket gyári árakon clárusittatok. 

Az oredeti Singer-féle varrógé-
p e k f o l ü l i ű u l h a t l a s o k ! A legutóbb közzé-
tett hivatalos tudósítások szerint az értm kiosz-
tásánál a philad-lliai világkiállításon a S i n g e r 
M a n u f a c t u r i n g Co. családi- és gombijuk-
varró gépei a legnagyobb kitüntetést, k é t ér-
met és két oklevelet nyertek s vala-
mennyi kiállított varrógép közül egyedül az 
eredeti Kinger-gápek lettek mint a leg-

jobb családi varrógépek elismerve, mint az itt 
följegyzettből látható: 

Philadelphiai nemzetközi kiállítás 1876. 
Az egyesült államok biráló bizottsága ezennel 
közzéteszi, hogy a Singer Manufacturing 
C o I f e w - Y o r k , kitüntetésben részesült, a 
következő okoknál fogva: 

Egy kiváló jóminőségű családi varrógép 
a melyben a legtöbb czélirányos gépészeti ta-
lálmány összpontosítva van, szerkezeti egysze-
rűség, kiviteli szilárdság s a munkák kitűnősége, 
sokoldalú alkalmazhatása eredetisége és az egész 
együttes tökéletessége. 

Ezen kitüntetés fényesen tanúskodik ar-
ról, hogy az eredeti Singer-féle varrógépek régi 
jó hírnevüket nem csak, hogy megőrizték, ha-
nem a biráló bizottság kijelentése szerint a leg-
jobb családi varrógépek a világon. 

Minden egyes eredet Singer-gép az itt látható gyári védjegyet viseli, t. i. az S. betű egy csolnokot, két töt és 
egy gombolyag cérnát foglal magában. Azonkívül minden géphez egy igazolvány adatik, mely a gép gyári számát iga-
zolvány, egyszersmind Neidlinger G. vezérügynök aláírásával ellátva ött évi jótállást biztosit, ezek hiányával a gép 
nem eredeti. 

Az eredeti Singar-varrógépek gyári áron és minden árfölemelés nélkül kis részletek kívánatra h e t e n k i n t i 1 f r t 
5 0 kr l e f i z e t é s m e l l e t t is adatnak el és pedig helyben egyedül és kizárólag Singer Vilmos ur által, kinek házá-
nál a gépek megszemlélhetők ós kipróbálhatók. 

N E I D L I N G E R G. 
a The Singer Manufaetur Comp. New-York vezérügynöke. 

n t ii MwmKCCT—apr O H i i a a M H H a a B M n a a B m n B m H m 
Szentesen. Betlehem utca Dr. Pol l ik ur házával szemben 

Eredeti „SINGER," HOWE/ „ANGE21," „WflELER' és „WiLSON" varrógépek nagy raktára 

Tisztelettel alólirotlnak msir 8 éve fenálló rfra-űzletemben 
^ ^ í? y ^ v i g volt szerencséül a l e g j o b b és 

d e t i „SINGER,u „HOWE," „ANGER," „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-varrögépeket illő 
áron méltányos feltételek és havi részletfizetések mellett tisztelettel a n. é. közönség 
becses figyelmébe ajánlom; ugy a varrógépekhez valö legjobb minőségű 
tű, cérna, olaj, valamint minden a géphez megkivántatö 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-
ni e l l e t t k ö l c s ö n z ő k . F E L S E N 

Az evHtig. templom épületében. 

B U R G 
órás és varrógép-raktár tulajdonos 

Előnyős feltételek és legcsekélyebb részletfizetések mellett. 

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




