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egyszeri hirdetésnél 1.8 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
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NYILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

B É L T E O D I J 
egy beiktatásnál 30 kr. 

B.'rmentetlen levelek 

v nem fogadtatnak el. 

Egy megolt község. 
Algyő községéről írunk, melyet Szeged és 

Tápéval együtt megsemmisített az 1^79-iki viz-
vész, 8 azután, hogy csak omladékok jelezzék a 
régi munkás népes községnek helyét: kitörölt 
az élők sorából Csongrádmegye törvényható-
sága. 

Még ma is élénk emlékünkben van azon 
megyei közgyűlés, melyen a hálás elismerés 
diesszava zendült (öl Palaviccini Sándor főnri 
atyai jó voltáért, mert kimondá, hogy a viz által 
megsemmisült A l győ község, beltelke helyett, 
uradalmában egy egészen vízmentes helyen 
hajlandó a község földönfutóvá tett népének 
menedékül, község helyet adományozni Szép 
tett, dicső tett, valóban főúri nagylelkűség, 
hallottuk több oldalról hangzani. 

A megye Pallavicf.ini őrgróf ezen atyai 
jóságán lelkesülve röktön kimondá, hogy többé 
A l g yő községét felépíteni nem szabad. Hogy az 
a nép többé vizvésznek ne legyen kitéve: hur-
colkodjék az őrgróf által kijelelt vízmentes 
helyre s ezen hely az őrgróf iránti hálából 
a megye éltal „ Sándorfal vá"-nak keresztelte 
tett el. 

A l győ községének népe hiába kért, hiába 
rimánkodott a törvény hatóságnál, hogy enged-
tessek meg a régi A l győ helyén az építkezés, 
é-s ne fosztassék meg ezen, a viz által megsem-
misített ugyan, de a nép által újra felépítendő 
község régi önrendelkezési jogától. Hasztalan 
volt a kérelem. A népes gyűlésen csak egyet-
len egy megyei képviselő volt, ki az őrgróf 
iránt, hivatalos uton teremtett háládat és lel-
kesültségtől menten — lelkesült beszédet tar-
tott, A lgyő község népének kérelme mellett, 
és kijelentette, hogy vértlázitó erőszak az, 
melyet Csongrádmegye törvényhatósága A l győ 
község népével, a „Sándorfal vaa területére való 
erőszakolás által elkövet Mert az a nép azt 
a helyet, melyen bölcsője ringott, hol apái és 
kedvesei nyugosszák az örök álmot, azt a he-
lyet, melyhez az élet öröme és viszontagságai-
nak 10O0 és millió emlékei fűzik — bármily 
csapás érte is — nem fogja elhagyni soha. A 
viz által rommá temetett házak helyén uj fa-
lak fognak épülni, s rövid két év alatt egy 
uj, virágzó község fog álni a rongyos fedelű 
házakból álló régi A l győ helyén. S miután 
ezt megakadályozni a megyének semmiféle 
határozatával nem lehet; annálfogva nein 
fog eléretni a megyének azon célja, hogy 
A l g yő községének népe, mert a község ön-
rendelkezési jogtól megfosztatván — a víz-
mentes ,Sándorfalvá"-ra át fog települni. Erre 
legkevésbé lehet kilátás már csak azért is, 
mert azzal, hogy rSándorfal vá*-n minden al-
győi család számára egy külön bel-telek fog 
adatni, az Algyőn háztelelekkel bíróknak, tehát 
A l győ vagyonossabb osztályának semmi ked 
vezmény uem nyujtatik, amenyibeu a Sándor-
fal vá"-ra áttelepült algyőieknek a nyomorult 
portán kivül semmi fö djök nem lesz a falu 
mellett, inert ezt az uradalom löldje veszi körül. 
8 az udvarából kilépő faluszéli lakos az első 
lépésnél egy rá nézve semmi becscsel nem 
biró, idegen földre lép. Kz az állapot csakis a 
teljesen vagyontalan, földönfutó népre gyako-
rolhatja egy boldog falu csábító képét. 1)j arra, 
kinek a régi A lgyő mellett földje van — soha; 
mert ez a semmi közvagyont képező határral 
nem biró „Sándorfalvá"-n nem fog házat épí-
teni azért, liogy onnan 3 mértföldre járjon a 
Tisza mellé csekély földbirtokát művelni. Ez 
a közel jövő valóságának mindenki által biz-

ton láthatott képe volt akkor, a főurak iránti 
hízelgés vezérelte megyei előülők hangzatos 
szónoklata azonban döntött. Algyő községére 
kimondatott a halólos ítélet. 

Az idő e rövid két év alatt igazolta azon 
megyei képviselőnek profetiáját A 7^-iki víz-
vész által eltemetett régi A lgyő helyén egy 
uj, a réginél szebb, virágzóbb község áll. ^Sán-
dorfalváu-ra csak az Algyőröl áttett elöljárók 
és hivatalnokok települtek át, a falu népe a 
vér törvényében gy ökerező ragaszkodásnál fogva 
hű maradt a régi tűzhelyhez. 

A régi A l győ tehát felépült Hiába taga-
dott meg a megye — a viz vész ál al sújtottak 
részére az ország által nyújtott — minden ked-
vezményt azoktól, kik nem települtek át Sándor-
falvá"-ra; a nép nem tágított,építkezett és épít-
kezik folyton önerejéből. A cél tehát, melyet 
a megye Algyő autonómiájának eltörlésével 
akart elérni, hogy a nép „Sándorfalvá'-ra te-
lepüljön — nem éretett el, dacára annak, hogy 
a kétezer lelket szám'áló község népe önren-
delkezési jogának elvétele által oda van kény-
szerítve, hogy 3 mértföldre járjon be „Sándor-
faivá" -ra adaját fizetni, kereszteltetni, temettet-
ni, eskedtetni, oda vándoroljon a község és egy-
házi kormányzatból folyó polgári kötelmeinek 
teljesithetése. jogai ak gyakorolhatása iránt. 
Ezen erőszak szülte kinos állapotot tűri a nép, 
de nem megy „Sándorfalváa-ra, melyet ma a 
szegedi viz vész által földönfutóvá tett, teljesen 
vagyontalan emberek, Kőrös és Kecskeméten 
megélni nem birt lakosok népesítenek be 

Vájjon kérdjük, hogy ily körülmények kö-
zött, a jog, torvény és minden emberi érzület 
nem tiltakozik-e az ellen, hogy a „Sándorfalva* 
címén az országból öss/.etoborzott és összeván-
dorolt emberek társadalma, a községi adminis-
tratiuiak semmi jótéteményét, semmi áldását 
nem élvező algyői népnek a keblén és vérén 
istápoltassék ? Ezen valóban eléggé meg nem 
bélyegezhető állapot ellen tiltakozott kezdettől 
fogva A lgyő közs gének népe. Ma ismét föle-
melte kérő szavát. Ügye tárgyaltatni fog leg-
közelebbi megyei közgyűlésen. Nem hisszük, 
hogy legyen egyetlenegy megyei képviselő, ki 
ezen két évvel ezelőtt a legnagyobb emberte-
lenséggel halálra íréit község kérő szava előtt 
el bírná zárni kebelét. 

A lgyő élni akar azon helyen, hová a csa-
ládi tűzhely legelső kövét a községet alkotó 
ősök letették 

Hogy ehhez joga van, hogy erre méltó, 
azt az ősi tűzhelyhez való szivós ragaszkodása 
által legfényesebben igazolta ez a nép. 

Vissza kell tehát adni Algyőnek autonó-
miáját! © 

Kisbirtokosainknak, 
iparosainknak. 

A szmtesvidéki takarék pénztár, a hitelnyújtás oly 
gvakorlati módját határozta el élethe léptetni, mely kö-
zönségünk hiteligénveinek kiváló mértékben felel ineg-
s melyet megismertetni, addig is kötelességünknek is, 
merünk, míg annak üdvös voltát a kiviteli módozatok 
részletes közzétételével igazolhatnánk. 

Egy vidéki pénzintézet közhasznú ^voltát semmi 
sem igazolhatja jobban, jövőjét a szilárdságában fek-
tetett közbizalmon kivül semmi sem emeli és bizto-
sítja inkább, mintha a hitelnyújtás mindazon ágazatát 
igyekszik felölelni; mely nemcsak a részvényesek, ha-
nem a nagy közönség érdekében annak minden osz-
tálya, különösen a kevesebb hitellel biró kis birtoko-
sok, iparosok hitelviszonyairól, érdekei előmozdítása-
iról is gondoskodik. 

Í gy gondoskodott a Szenten vidéki takarékpénztár, 
midőn legközelebb két oly üzletágat határozott behozni^ 
melyek egyike a kisbirtokosoknak nyújt segélyt, má-

sika a nép legszegényebb osztályánál mozdítja elo a 
takarékosságot. Elismeréssel tartozunk ezen üdvös in-
tézkedésért annálinkább, mert miként tudjuk, ezen két 
uj üzletág behozatala oly megterheltetésével jár az 
intézeti ügykezelésnek, mely egyátalán nem áll arány-
ban az azok után elérhető haszonnal, mi azt bizonyítja, 
hogv a Szentes vidéki takarékpénztár előtt vannak bi-
zonyos erkölcsi kötelességek, amelyeknek betöltését 
tűzte ki egyik feladatául. 

A Szentes vidéki takarékpénztár igazgatósága ál. 
tal elfogadott s életbe léptetni határozott ezen uj üzlet-
ágak egy ike : 

a havonként kötelezett befizetés melletti hitelnyújtás. 
Ezzel miként értesültünk alkalom nyujtatik arra, hogy 
azok, kik bizonyos összegnek a takarékpénztárnál ha-
vonként leendő pontos fizetésére kötelezik magukat, 
olv kölcsönt nyerhetnek, amelyet kamataival együtt a 
havi befizetések által teljesen letörleszthetnek. Például, 
ha valaki 2 év alatti visszafizetés mellett 100 frt köl-
esönt akar nyerni, havonként 4 frt 71 kr. befizetésére 
kötelezi magát, és ezen módon minden további 4 frt. 
71 kr. töbiet befizetése után ujabb 100 frt. kölcsönhöz 
lehet igénye. 

A hitelnyújtás ezen módjával kettős cél lesz elérve, 
először az, hogy egy kisebb birtokosnak vagy iparos-
nak sokkal könnyebben módjában állván havonként 
megtakarított pár frttal tartozását visszafizethetni, egy 
talán jövő boldogulásának alapját képezhető kölcsön 
felvételéről nein ijed vissza azon okból, hogy képes 
lesz-e azt akár egy összegben, akár a szokásos 10 % 
töke törlesztés mellett kamataival visszafizetni, — má-
soilszor az, hogy eddig a legszegényebb sorsú ember, 
ha pár száz frt. kölcsönre volt szorulva, igen nehezen 
vagy épen nem is kaphatott hitelképes kezeseket, jövőre 
azonban, ha a fölkért kezesek azt tudják, hogy a köl-

| csönt kérő kötelezve van havonkénti törlesztéssel tar-
• tartozását egy meghatározott idő alatt lefaragni, sokkal 
| szivesebben elfogadják a jótállást, mintha azzal kellene 
I számot vetniök, hogy vájjon az illető képes lessz-e 3 
| vagy 4 hó múlva vagy több időn keresztül is tartozá-

sát egészben visszafizetni. 
Ezen kölcsön üzletággal könnyítve lehet iparos 

egyletünk azon igen szép törekvéseu is, mely szerint 
saját keblében, saját tagjai részére egy segélyegyletet 
óhajt felállítani; mert ha például ugy, miként a Szen-
tesvidéki takarékpénztár igazgató tanácsában megbe-
szélve lett — az iparos egylet kebelében egy hitelszö-
vetkezetet alakit, az a fenti módon bármily összeget 
nyerhet a takarékpénztárból, kioszthatja tagjai között 
és visszafizettetheti azon kötelezettség mellett, mely 
kötelezettséggel a takarékpénztár a kölcsönt nyújtotta, 
Ezzel meg lenne szüntetve azon nehézség, mely egy 
segélyegylet felállításával, illetve töke képzésével jár. 

Ezt az életre való tervet már egv hazai pénzin-
tézet életbe is léptette; elismeréssel tartozunk a Szen-
tes vidéki takarékpénztárnak azért, hogy az ez irány-
ban megindult üdvösnek bizonyuló mozgalmat figye-
lemmel kisérte, és nein késett azt saját üzletágak közzé 
felvenni. 

A másik figyelemre méltó intézkedése a Szentes 
vidéki takarékpénztárnak az úgynevezett 

takarékjegyek behozatala, melynek üdvös volta — 
tekintve a népünkben ezzel felébreszthető takarékos-
sági hajlamot — a kormány figyelmét sem kerülve 
ki. Üdvösnek bizonyult azon külföldi pénzintézetek 
után nyert tapaszlatokból, melyeknél már régebb 
idd óta divík. — Ezen takarék jegyek kezelése abból 
áll, hogy maga a takarék pénztár saját cége alatt nyo-
matna ily jegyeket 10 kros értékben, melyeket egyes 
kereskedésekben helyezne el, hogy azon szegény cse-
lédek napszámosok, gyermekek, általábnn mindazok, 
kik nem igen képesek ily összeget megtakarítani, hogy 
azt mint betétet takarék pénztárba helyezhessék vá-
sárodul sanak egy-egy ilv takarék jegyet akkor-amikor 
s annyiszor amennviszer 10 krjuk összegyűlik. Ezen 
darabonként vásárolható 10 kros jegyeket rá raggat-
ják egy drb papírra, s midőn öt vagv tiz ilyen jegy 
összegyűlt, beiratik a takarék péuztárba, kapnak rólla 
egy készpénz betétről szólló könyvecskét, melylyel ily 
módon megtakarított filléreiket apródonként nagyobb 
összegű tőkévé nevelhetik s minden 50 kros betétet ka-
matozóvá tehetnek. 

— Ki hinné, hogy Angol és Németországban ily 
takarékjegyekkel évenként milliókat takarít meg, és 
tőkésít meg a legszegényebb néposztály. 

Előre látható, hogy ezen üzlet ág kezelése nein 
csekély mérvben fogja terhelni az intézeti ügynök ke-
zelést ugy szólván haszon nélkül, de hisszük, hogyha 



nem is egyszerre, azonban rövid ido alatt meghozza 
azt az erkölcsi nyereséget, mely szerint a takarékosság-
ra, ösztönt nyer gyermekeink cselédeink, azokból a 
krajcárokból, melyeket eddig haszontalanul elfecsérel-
tek, s tőkét nevelnek azon szegények, kik sorsuknál 
fogva ne voltak képesítve 50 krok megtakarítására, 
amely összeg képezte eddig takarékpénz árainknál a 
legkissebb elfogadtató betétet — észrevétlenül tőkére 

tesznek szert. 
A részletes kiviteli módozatot még nem ismeijtik 

g igy azt nem is ismertethetjük; érdekében fog állani 
a Szentes vidéki takarékpénztárnak, hogy a tervezett 
üzletágak életbe léptetésével azok módozatait is a kö-
zönséggel megismertesse, — addig is nemes irányú 
buzgó törekvéseért őszintén üdvözöljük. 

A dorozsmai szolgabiróválasztás. 
u 

Lapunk mult száma vezércikkének határa 
a l } ltt — magán körben - föl vettetett az a 
kérdés, hogy alkotmányos élet egyáltalában 
képzelhető-e pártvezérek és kortesek nélkül? 
Erre egyszerűen azt feleljük hogy : nem 

Egészséges alkotmányos viszonyoknak ter-
mészetes folyománya az, hogy a közönség a 
közélet emberei közzül egyik másik körül cso-
portosul ; elfogadja azt vezérének, hallgat ta-
nácsaira, véleményét irányadónak tekinti s — 
különösen választásoknál — az általa lobogta-
tott zászló alá esküszik 

Csakhogy az ily esetekben az illető irány-
adó férfiu kiváló egyéni tulajdonai által emel-
kedik ki a tömegből : nagyobb arányú szellemi 
tehetség, erkölcsi fölény, a közügyek terén 
szerzett érdemek azok. melyek őt a közbiza-
lom letéteményesévé avatják, s véleményének 
tiszti letet és pártolást biztosítanak 

Am de a laput k mult számában kifogá-
solt csongrádmegyei főkortesvezérnél hasztalan 
keresnénk akár erkölcsi fölényt, akár a közü-
gyek terén szerzett érdemeket. Hirhedtséir dol-
gában ugyan nem szenved hiányt; csakhogy 
ez a hirhedtség épen nem irigylésre méltó; 
mert sok szegény ember fájdalmas emlékében 
g ökerezik ; a mit eléggé illustrál az a — kil-
lömbüzo változatokban közszájon forgó praedi-
catum, a mellyel őt a keseiü néphumor felé-
kesítette. 

Éjjen azért ingathatlanul él bennünk a 
meggyőződés, hogy az illető kortesvezér eddigi 
sikereinek alapját vakszerencse képezte; s kár-
tékony befolyása azonnal elenyészik, mihelyt 
a közönségnek eszébe jut szemügyre venni, 
liogy voltakép ki az, a ki a megyei választá-
sok hangadója akar lenni. Régen meg van irva. 
hogy a mi nem bír erkölcsi fundamentommal, 
az nem lehet állandó; azért ha akadtak is a 
megye bizottsági tagok között a múltban „el-
tévedt emberek-. az illetők akkori botlásukat 
bizonyára nem fogják ujabbal tetézni. S mi 
szeretjük hinni, hogy a küszöbön álló válasz-
tásnál a helyzet signaturája oly módon fog 
változni, miszerint a választók nem a kortesek 
csábi tó szavát, hanem az illető jelölt egyéni 
értékét fogják tekintetbe venni 

Van még egy másik oldala a kérdésnek, 
melyre ez ügyben reflectálnunk kell ; s ez az 
illető szolgabírói járás úgynevezett közvéle-
ménye. 

^ S O S S Z T T . 
— U e n z é l y — 

Irt*: B . F . 

( F o l y t a t á 8.) 

Két hétig feküdtem ismét betegen; midőn fölkel-
tem, nőm már nem élt. A z orvos beszélte el halála 
esetét, mely bennem azon gyanút költé föl, hogy nő-
met Adamovics ölte meg. 

Nőm ugyanis tébojdába vitetvén, ott volt egv hé-
tig és akkor — mint mondják — este kiszökött; de 
egy pár óra múlva magától visszament; azonban még 
akkor éjjel iszonyú kinok között meghalt. A z or-
vosok állítása szerint nőm azért szökött ki pár órára 
a tébolydából, hogy mérget vásárolhasson Es ez sike-
rült is neki, s igy hivatalos jegyzet szerint mérgezés 
következtében halt meg. 

Későbben azonban magam utánna néztem a do-
lognak. A tébolydában egv ember volt, kinek hetenként 
egyszer vagy kétszer voltak pár óráig tartó vérroha-
mai, melyek alatt azután tört, pusztított mindent; de 
máskor ép elmével birt. Ez az ember azt mondá, hogy 
nőm azon délután, melyet követö éjszakán meghalt, 
felügyelet nélkül, egy idegen férfi társaságában sétál-
gatott a tébolyda kertjében és együtt süteményt ettek, 
melyet a férfi egy papirosban hozott magával. Embe-
rem azt is állitá, hogy nőm nem szökött ki a téboly-
dából; mert ő azokban az órákban ment el cellája inel-
^tt , mikor állítólag kiszökött; de a nő bent volt és 

Tudvalevőleg régibb időben az a szokás 
divott, hogy a megye bizottsági tagok a járási 
tisztviselők választásánál az illető járás óhaj-
tását lehetőleg figyelembe vették 

Ezt a bizonyos mértékig mindenesetre 
méltányos szokást azonban az élelmes fondor-
kodók saját önző céljaik előmozdítása érdeké-
ben kizsákmányolták; s ki akarják aknázni 
nn.8t is, amikor nagy garral hivatkoznak a já-
rás mondvacsinált közvéleményére és óhajtására. 

Hát mi szétnéztünk a megyebizottsági ta-
gok lajstromában; s ugy találtuk, hogy a do-
rozsmai járásban mindössze van 21. bizottsági 
tag. Ebből a mennyiségből K. községi tisztvi-
selő, tehát olyan, a ki köztudomás szerint igen 
sokszor parancsszóra mozog; tehát nem független 
ember, s igy véleménye — önálló emberek előtt 
erkölesi sulylyal nem birhat. Az azon tul évő 13 
közzül 3 olyan van. a k» - bár rég volna rá 
joga — a megyeház küszöbét még aligha lépte 
át, s igy kéttségtelen, hogy a közügyek és 
választások iránt legkevésbbé sem érdeklődik 
Maradna tehát még 10. tag, a kinek szava fi-
gyelmet érdemelhetne. — Már most föltéve, 
hogy ez a 10 tag mind áldozatul esett volna 
a sokat emlegetett korteskedés fondorlatainak 

ami legalább is nagyon kétes — szertelenül 
nagy szegénységi bizonx itvány volna a megyei 
bizottságra, ha 10 félrevezetett tagtárs „sic 
volo, sic jubeo" jelszava előtt 1*2 független 
választó manieluk módra meghajolna. 

Annyival nagyobb szegénységi bizonyít-
vány lenne az, mivel a járás óhaj tájával szem-
ben épen azok a tényezők, a ki* most a „járás 
közvéleményének" vesszőparipája lovagolnak, 
már nem egyszer ellentétes állást foglaltak el. 
Hogy messzire ne menjünk, fölemlítjük a leg-
utóbbi csongrádi szolgabíró választást, a mikor 
a csongrádiak Réthy Ernő mellett foglaltak 
állást, az ellenlábasok főkolomposai, a dorozs-
mai járás óhajtásának mostani szószólói azonban 
Csemegi ur mellett kardoskodtak 

Ne essék tehát rosszul azoknak az urak-
nak, ha mi az ő általuk proponált elvet most 
aplicálva, azt mondjuk, hogy ne azt kövessük, 
a mit a járás mondva csinált közvéleménye 
reánk akar parancsolni, hanem a mit a józan 
ész és a lelkiismeret diktál! 

Világ folyása. 
Az egész európai sajtó m ' g mindiga muszka 

politikai viszonyokra fordít lofigyelmet. Leg-
inkább azon nézet van elterjedve, hogy Gi is-
nek külügyu iniszterré kineveztetése folytán 
Ignatiev gróf kénytelen visszavonulni Helyére 
állítólag Suv&lov gróf volt kiszemelve; de az 
kinyilatkoztatta, hogy neki önálló programmja 
van, s azért a belügyek terén teljesen szabad 
kezet igényel Minti.ogy azonban a cár kör-
nyezete rendszerváltozásról hallani sem akar: 
Suvalov jelöltségét elejtették, s Lobanov her 
ceget, a londoni orosz nagykövetet vették com-
binatióba; de nagy kérdés, hogy Lobanov haj-
landó lesz-e kényelmes állását a muszka bel-
ügyminiszterség kellemetlenségeiért oda hagyni. 
Bárki lesz is Ignatiev utódja, Európa azt min-
denesetre a megnyugvás bizonyos nemével fo-
gadja, mert Ignatiev bukásában a háborúra 
törekvő panszlávok vereségét látják. 

Törökországgal ismét baja van a muszká-
nak; a mennyiben a porta határozottan vissza-
utasította azt a kívánságot, hogy az ottomán 
banknál egy orosz ellenőr alkalmaztassék A 
cár azonban makacsul ragaszkodik e kívánság-
hoz, s parancsot menesztett a konstantinápolyi 
orosz nagykövethez, hogy szakítsa meg a por-
tával a diplomatiai összeköttetést. Novikov orosz 
nagykövet uiár be is jelentette távozását; a 
szultán azonban nem akar megijedni ettől a 
rendszabálytól. A napi sajtó vélekedése szerint 
mi csak örülhetünk ennek a perpatvarnak, mert 
igy legalább nem fogja a muszka Törökországot, 
a mi természetes szövetségesünket, elcsábítani. 

A dunai kérdésben ugy látszik a mérleg 
csakugyan a mi javunkra dől. Románia ugyan 
határozottan ellentétes állást foglalt el velünk 
szemben, de Németország mint illik bű szö-
vetségeshez — egészen a mi pártunkon áll; • 
mivel már Francaország is mellettünk nyilat-
kozott, kétségtelen, hogv a nagyhatalmak mind 
támogatni fognak bennünket, s igy a kis Ro-
mánia minden rugaszkodása meddő marad Va-
lóban szükséges is, hogy ezen ügyben, mely a 
keleti nemzetközi forgalom urává tesz bennüli-
ket, a győzelem a mi részünkre dőljön. 

A delegátiók elé terjesztendő költségvetés 
szerint a hadügyi kormányzat Bosznia és Her-
cegovina biztosítása érdekéből ezúttal mintegy 
23 millió forintot kér. Ezen összegben azonban 
nem foglaltatik ben a f. évi 2 utolsó havi ki-
adás, valamint az erődítési költségek egy része. 
E szerint hátra van még a fekete leves; mely-
nek árát némelyek 7 millióra teszik; d e h o g y 
nem lesz-e drágább, annak c-ak a hadügymi-
niszter ur a megmondhatója. 

Meghívás. 
A „szentesi 48-as népkör*4 tagjait f év 

május 7-ikén d. u. 3 órakor a kör helyiségében 
tartandó t i s z t - u j i t ó k ö z g y ű l é s r e ezennel 
tisztelettel meghívom. 

Szentes, 1882. apr. 20. S ima Ferenc, 
körei nök. 

Meghívás. 
A „szentesi jótékony nőegylet* tagjait f. 

hó 30-án d. u 3 órakor a ref. egyház tanács-
termében lartandó rendes évi közgy ülésre tisz-
telettel meghivja az elnökség. 

Meghívás. 
A „szentesi dalegylet"niüködő és pártoló 

tagjai - a f. év april hó 23-án d. e 11 óra-
kor az egylet helyiségében tartandó rendkívüli 
közgyűlésre - tisztelettel meghivatnak. 

T á r g y : elnök választás 
Szentes. 1882. april hó 14-én. 

Virág Ede, Bányai József, 
egyl. jegyző. választm. elnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Horváth Gyula kormánybiztos f. hó 21-én 

Budapestről H.M.-Vásárhelyre utazott, hogv ott a mind-
szent-apátfalvi társulathoz, Kovács Dániel volt pénztár-
nok elhalálozása folytán, kinevezendő pénztárnok ré-
szére a társulati pénztár az ő személyes jelenlétében 
adassék át. \ kormánybiztos valószínűleg még a mai 
nap folyamán, Vásárhelyről Szentesre fog jönni. 

pedig nem egyedül hanem a tébolyda orvossal, kinek 
hallotta is szavát, midőn mondá, hogy : „meghal, ha 
az ellenmérget be nem veszi.u 

A grófné erre azt felelte, hogy : „ránézve már 
csak a sir lehet enyhetadó.u 

— Mégis kérdém ezt az embert, mit gondol, hogy 
az a no, hogyan mérgezhette meg magát ? 

— Nem tudom, hogy ki volt az az idegen; de 
ezt csak is annak segítségével hajthatta végre, feleit 
emberem. 

— Nem süteménynyel mérgeztetett-e meg? kérdém. 
— Ha az idag. nnek érdekében állt a nőt eltenni 

láb alól, ugy azt tartom a legbizonyosabbnak. 
Az elme beteggel leírattam az ideg.«n alakját, ki-

ben röktön Adamovics grófot ismertem fel . kit feleségem 
gyilkosául tekintettem. 

Lelkemen a legkínosabb érzet vonaglott keresztül. 
Megsirattam nőmet és megesküdtem, hogy halálát meg-
bosszulom Adatnovicson, ki feleségein halála után kül-
földre költözött, hogv meneküljön előlem. 

Gyermekemet, ki nőmmel vo l t ; midőn nőm téboly-
dába vitetett: Adamovics dajkának adta k i ; nőm ha-
lála után pétiig a gyermek vagyonaként 50 ezer frtot 
tett le Békás község árva bizottmányának kezelése alá-

Vagyonom ötszázezer frtnál több volt, midőn Ma j 
gyarországba jöttem. En ezt fele részben magammal j 
hoztam arany és ezüstben .; másik fele részét pedig 
egy párisi bankárnál helyeztem el. A z aranv és ezüst, 
nem, különben a Párisban elhelyezett pénzről szóló 
elismervény nőmnél volt. Adamovics tehát, midőn gá-
lád uton nőmet elcsábította és vele megesküdött, ös-
szes vagyonomnak birtokához jutott és ebből a va-
gyonból nyomorult 50 ezer frtot tett le gyermekein 

vagyonaként. Ez az ember tehát, nem csakhogy nő-
met szakította töllem és később őt meg is ölte, hanem 
egy nyomorult rabló módjára rabolta el vagyonomat 
is. Igy minden vagyon nélkül, koldusán álltam egyedül 
a vi lágon; mert gyerekemet nem követelhettem a daj-
kától; miután az Adámovicsot ismerte gyermekem 
apjául, s ha elmondom, hogy az igazi apa én vagyok^ 
akkor mint szökevényt a német uiból elfogat, Bor-
zasztó helyzet volt ez rám; Idegen országban, idegen 
emberek között, mindou vagyon nélkül bujdokolni, —• 
kínoztatva feleségem gyászos sorsa, halála által oko-
zott fájdalom örökös mardosásától, elszakítva gyerme-
kemtől, ki még egyedüli volt, ki vigasztalhasson a 
borzasztó szenvedések után. Olyan voltam mint egy 
őrült és amily sokat szenvedtem, ugy nőtt a bosszú 
érzet lelkemben. Ez tartott meg, hogy kétségbe nein 
estem és agyon nem lőttem magam. 

Elhatároztam, hogy gvermekemet ellopom a daj-
kától, hogy magam nevelhessem. Igen, de hogy ezt 
tehessem, elébb életmódot kellett biztosítani szá-
momra De hogyan? Hivatalt nem kereshettem ; de nem 
is kaptam volna. Lengyelországba vándoroltam vissza 
és ott egy régi barátomat kerestem föl, ki. midőn meg 
hallotta esetemet 10 ezer rubelt adott. Ekkor elmen-
tem Párisba, hogy — miután a bankár személyesen 
ismert — hátha nem adta ki pénzemet senkinek. A 
bankár már nem élt A könyvekből kitűnt, hogy a 
pénzt nőm vette föl Ekkor bejártam egész Európát és 
kerestem Adámovicsot. Nem találtam sehol. 

Ekkor visszajöttem Magyarországra és Békásra 
mentem, hogy gyermekemet ellopjam a dajkától. 

(Folyt, köv . ) 



— Bflke Kálmán, megyénknek volt jeles csend-
biztosát — mint halljuk — a Károlyi grófok Mágnes 
és Derek egv háza községi csendbiztosává fogiák kine-
vezni. Valóban irigyeljük a károlyi uradalmak helyzetét, 
niert Beke Kálmánt, ki hosszú ideig tartott csenbiztos-
kndása alatt köz-elismerést szerzett, sokkal inkább 
szerettük volna, ha városunk választja el községi 
csendbiztosul Azt hisszük, hogy ez nagy előnyére 
lett volna közbiztonsági állapotunknak. 

— Balassa Sándor becslő biztos, ki városunk 
határában az osztályozási munkálatot eszközölte, a ba-
tonyai kerületbe helyeztetett át. Hogy ki fog helyette 
hozzánk kineveztetni, azt még nem tudjuk. 

— A vasuiügyi végrehajtó bizottság Március 13 
és 14-ikéu tartott ülésében határozat képpen kimon-
dotta, hogv 30 nap alatt a végrehajtó bizottság össze 
fog ülni, hogv megtárgyalja a vasútnak házilag leendő 
kiépítési eszméjét. Ez a 30 nap f. hó 14;én letelt, de 
a végrehajtó bizottság nem lett az elnök által ö.ssze-
hiva. Miután semmit tevő várakozással még — a mi-
enkhez hasonló viszonjok közt levő vidék — soha 
nem jutott vasúthoz: annál fogva felhívjuk elnök figyel-
mét a inult végrehejtö bizottsági ülésben hozott hatá-
rozat szigorú betartására. 

— A szentesi dalegylet elnökségét Temesvári An-
tal nein fogadván el, ennélfogva f. év april hó 23 án 
d. e. 1 1 órára az egylet tagjai az elnökválasztásra 
összehivattak. Mint értesültünk elnökül Szathináry Ede 
fog megválasztatni. 

— A dorozsmai szolgabírói állásnak kivel leendő 
betöltése iránt f. hó 15-én városunkban a felső párton 
és kisérben tartott értekezleteken egyhangúlag abban 
történt megállaj>odás, hogy a szentesi megyei képvise-
lők Szalav Miklós ügyvéd mellett fognak csoporto-
sulni. Mint értesültünk Csongrád és Mindszent többsége 
szintén Szalayt fogja támogatni. 

— A belvíz rendezésre vonatkozó tervek a mi-
nisztérium által jóváhagyattak, és ezeknek alapján a 
munkálatok rövid idő alatt meg fognak kezdetni. 

— A tisza túlsó pártján levő mátyásházi, és a 
Mindszent alatti ányási erdő még mindig ott díszlik az 
ártérben, daeára a már évekkel ez előtt kiadott szigorú 
ministeri rendeletnek, mely szerint az ártérben levő 
füzesek, mint a melvek a viz lefolyását akadályozzák, 
s az iszapolást nagyban előmozdítják — kiirtandók. — 
•Szentes, Szegvár és Mindszenttel szembeu az alispán 
legnagyobb szigorúsággal hajtotta végre a ministeri 
rendeletet még ez előtt két évvel. Ezt tudva, ezt látva 
kérdjük, nem méltán megbotránkoztató-e, hogy az al-
ispán, ki szigorú és hatalmas, Szentes, Szegvár és Mind-
szentről van szó. nem tud és nem is akar érvényt sze-
rezni alispáni kötelmének az uradalmakkal szemben. 

— A második zenekar, mely ezentúl Capek Ven-
cel karmester ur vezetése alatt áll, ajánlja magát mér-
sékelt díj mellett tánevigalinak, — majálisok, — lako-
dalmak — és egyébb ilynemű alkalmakra a n. é. kö-
zönségnek, annyival is inkább, mivel a legújabb s leg-
kedvesebb zenedarabokkal rendelkezik. 

— A szentesi 4*-as népkör f. hó 24-én Zueker-
inann Károly kispiaei házába tette át az egyleti 
helyiséget. 

— A szegedi ref. templom építésére Horváth Gyu-
la kormánybiztos gyűjtő ivén 1>eut>ch J. József vállal-
kozó 2<M) irtot irt alá. Hálás elismeréssel eiulitjük föl 
e valóban ritka szép áldozatkészséget -

— A varos altal fentartott ismétlő iskolában, a 
nyilvános vizsga elnöki meghagyás folytán f. hó 30-án 
délelőtt 8 órakor veszi kezdetét tul a kureai iskolain' 
lviségben, következő sorrendben : kezdi az I-ső osztály, 
11-ik I l l ik s végre IV-ik, melyben kereskedő tanon-
cok járnak csaknem kivételesen. Hogv mindenki meg 
győződhessen az iparos tanoncok se l lemi előhaladásá-
ról, tisztelettel felhívja az igazgatóság a t. tanügybará-
tokat, érdeklődő kereskedő, és iparos urakat, hogy a 
vizsgán minél számosabban megjelenni szíveskedjenek 
Szentes 1HX1\ April hó 17. 

— Népünnepély Kun-Szeut-Mártonban. Az uj posta 
és távírda épület költségeinek fedezesére május 2* án : 
pünkösd első napján Kun-Szent-Márton és nagy kiter-
j e d é s ű vidékének értelmisége nagyszabású „Népünne-
p é l y é t rendez, mely iránt már is rendkívüli érdeklődés 
mutatkozik. A húsvét első napján tartott alakuló gyű-
lésen helyből és vidékről — közöttük városunkból is 
60—70-en vettek részt, s a kibocsájtott aláírási ive-
ken eddig több mint 100 rendező iratkozott be, kik a 
netaláni hiány fedezését is magukra vállalták. A ren-
dezés élén állók iigybuzgalmát, dicséretes tevékenysé-
gét és gyakorlati jártasságát ismerve, állithatjuk, hogy 
e népünnepély nem marad a múlt évben Szentesen 
rendezett ünnepély mögött. n. 

— Menekülő zsidók. Oroszországból még folyton 
nagy tömegekben vándorolnak ki a zsidók és inost 
Lembergen hetenkint majdnem 2,000 menekülő vonul 
át, kik mindannyian Amerikába mennek. Egy ameri-
kai gyáros értesítette a kivándorlást vezető bizottságot, 
hogy gondoskodni fog a menekültekről, egy másik gyá-
ros pedig ingyen ajánlt föl mezőgazdasági eszközöket 
a menekülőknek. 

— Véres események. Zala-Egerszegről ír ják: Cé-
der József botfai tanítót f. hó 7-én Csiti Molnár György 
60 éves, botfai szőlőbirtokos fejszével kegyetlenül le-
gyilkolta. Céder József tanítónak botfai hegyen Mol-
nár György szomszédságában lévén szőlőbirtoka, e két 
szomszéd régen ellenséges viszonyban élt egymással, 
mert Molnár háziállatjai mindig átjártak. Céder éppen 
a napokban el is törte egy malac lábát s ez bőszítette 
föl a rosz szomszédot, ki e hó 7-én este, mikor a ta-
nító hazafelé ment, rátámadt egv fejszével, leverte, és 
egy l<ok<>rba huz\a, ott szemeit is kiszúrta. I )e arra 
menők életben ta álták, ha/a szállították, hol másnap 
reggel meghalt. A gyilkost elfogták. — .4 mafji/ar-sti-
jrr k'it'iron Hatberg városban nagyszombaton este Lech-
ner nevü polgárhoz két bekormo/.ott ember tört be ; a 
gazdát agyonlőtték, s feleségét kényszerítették, hogy 
adja elő a pénzt, a ki 30 frtot oda is' adott, A gyilko-
sok ezután Lapines-Újtelek, magyar határszé i faluba 
mentek, honnét egy cigányt küldöttek Pinkatőre 7 írt-
tal, hogy számukra ruhát vásároljon, de a cigány nem 
jött vissza. Utjokat folytatva iiuglócra értek," hol a 
korcsmába betérvén, egész estéig dorbézoltak. A sok 
bor által fölizgatva összevesztek, agyoulövéssel fenye-

fették egymást, sőt az egyik rá is lőtt társára, com-
on találva ő t Erre a korcsmáros, néhány segélyül 

érkezett szomszéddal, elfogta őket, s Felaő Eörbe ki-
sérték hol a Lechneméi elkövetett rablógyilkosságot 
is bevallották. A z egyik Janics Mihály nevű. Vas me-

gye lődösi illetőségű, ki nem rég szabadult ki a bör-
tönből, a másik D.inzinger Ernő Ferenc, ausztriai, tat 
tenbergi lakos. — Budapesten e hó lö-én Woi f Albert 1 

nevű 22 éves korhely hu, ki a bérkocsis-utca 26. sz. 
házban lakott anyjával, két fejszevágással agyonütötte 
a szerencsétlen asszonvt, inert ez neki szemrehányáso-
kat tett korhelvségéért. A gyilkos, kit azonnal elfog-
tak, egész hidegvérrel beszélte el a rendőrség előtt a 
borzasztó tettet. 

— A vasuti sinek közt. E hó 17-én reggel Buda-
pesthez közel a vasuti sinek mellett egy csonka holt-
testet találtak. Fe je levált a törzsről, bizonyára a vas-
uti kocsik kerekei metszették el. Ruházata parasztos : 
22 frtot találtak nála s egy 180 írtról szóló váltót, mely 
kiléte után igazithat. Mi történt vele nem tudni. — 
Nagv-Kanizsáról is egv szomorú vasuti történetet jelen-
tenek e hó 15-éről: Kleinbrenner K. péklegény, kiment 
a temető elé s ott a Budapest fele induló vonatra föl 
akart kapaszkodni, rosszul ugr«»tt, a kerék bekapta lá-
bát s elhurcolta egészen az iharosi határig. Itt vette 
esak észre a mozdonyvezető de akkor már nem volt 
benne élet. 

— Nagy tolvajbanda. Szemlakról írják a hó 14-
dikéről, hogy ott egy szervezett tolvajbandát fogtak el, 
melytől a vidéknek már régóta nem volt nyugta. A 
banda férfiak és nőkből állott ; bejárta Arad, Temes-
vár, Vinga, Hattonva, Tornya, Nagylak, Pécska, Mező-
hegyes városokat is, prédául ejtvén mindent, mi keze-
ügyébe akadt. Keresztes János és Kiss János csendőr 
tizedesek lejtettek ki legnagyobb buzgalmat a tolvajok 
kézrekeritésében. Körülbelől ezer forint áru holmit ta-
láltak meg a bandánál. A vidéken nagy örömet oko-
zott az elfogás híre. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből. 
Zoó János l. t. 157. sz. háza szabadkézből eladó. — 
Derekas Andrásnál több rendbeli bútor, konyhai és kam-
rai eszköz jutányos áron van eladó. 111. t. 2b0. sz. — 
Tordai József 1-ső tized számú házánál két 
padolt szobából és konyhából álló külön lakás, 
és egv bútorozott szoba haszonbérbe adandó. — 
Malatidesz Jánosné 1. t. löt), számú házánál egy 
bútorozott szoba, konyha, kamra, padlás kiadó. — 
Akik még szándékoznak Greskovics Pál csongrádi la-
kos zöldhalmi bócsai pusztájára nyári legeltetésre ök-
röket, lovakat vagv heverő marhákat hajtani, azok Pász-
tor János 111. t. ;*>ti2. sz. házánál beiratás végett annyi-
val is inkább jéleutkezzenek, mert a hajtást april 25-én 
csakis Csongrádig fogják eszközölni, azon napon tul 
pedig a helyszínéig kell a jószághajtást eszközölni. — 
\ eves Lakos József 111. t. 2H> sz. alatti lakos tu-
datja azon gazdákkal, akik Forgó József és társai 
zöld halmi bócsai pusztá jára nyári legeltetésre ökrö-
ket, heverő marhákat és lovakat hajtani szándékoz-
nak: hogy a ki hajtás ápril 2ő én fog eszközöltetni. 
Gólya Pál kistőkei tanyai lakos 122. szám alatti 30 
hold földje tanvai épületekkel örök áron eladó — 
Antal József 111 ik tizet! 172-dik számú házánál 
csiuosan felszerelt, padolt és festett 2 szoba, konyha 
és kamra azonnal kiadó, a szobák külön is kiadók. - -
Nagvhegven Zsoldos Ferenc ur szomszédságában, egy 
jól berendezett szőlő, és Donáton t)2 hold 1. oszt. 
tanyaföld eladó, értesítést ad Szánthó János közvetítő.— 
Csúcs Ferencz öröOsei fertői földjükre marhát és 
lovakat vállalnak nyári legeltetésre, ugyanott 1.000 
kéve nádjok jutányos áron eladó; továbbá I l l -dik 
tízed 47 (lik számú házuk és nagy hegyi szőlejök 
örök áron eladó; értekezni lehet az örökösökkel. — 
Nánási Nagy Máriának az 1. t. 6ö#-ik számú házánál 
egy szoba konyha padlással eggyütt Szeutgyörgv nap 
tói kezdve kiadó és ugyanott X drb fenyője van eladó — 
Vinkler Ferenc gyulai fakercskedőnek a Tiszánál Kő-
rösfa, talp, külő és lőcsnek való van eladó. — Venni 
szándékozók értekezhetnek Molnár Lajossal I I I . t. 514 
sz. alatt. — Mester Andrásnak a tiszán érkezett 00 öl 
kemény tűzi fája, és több menniségü jó szegni és te-
téjnek való nádjai vannak eladók értekezni lehet a hely 
szilién. — Szépe Lajes I. t 2<>0 sz. háza kedvező fel-
tétel mellett eladó. — Fazekas Lajos 1, t. 120 sz. ai 
lakosnak, a téési határszélen lévő 42 hold szántó földje 
el.Ml«'>. — Rúzs Molnár Sándornak a fertői tanyáján 
tetőnek való tiszai nádja vau eladó, és a második t. 
2-ik sz háza haszonbérbe kiadó. — Soós Pál ügyvéd-
nek Asztalos Balog Mihály féle háza eladó. - Hor-
vát Bálint I I I . t. 31). sz. háza, és kistőkei 20 hold földje 
épületekkel együtt eladó. — Mezei Moór kántornak 
a királysági, és eperjesi járaudóságu földjei haszon-
bérbe kiadó. — Sarkadi Nagy Mihálynak Terehalmáu 
és inucsiháton jószág járása van kiadó. — Veres La-
kos József 111. t. 2U>. sz. ai. lakos tudatja azon gaz-
dákkal, akik a forgó Forgó József és társa zöldhalmi 
bócsai pusztára marhát hajtani szándékoznak, hogy a 
kihjtás áprili 25-én fog eszközöltetni. — Bartha János 
kir. járásbiró kurcaparti 17. sz. házánál az utcára szol-
gáló 2 padolt szoba, konyha, éléskamra, tüzrevalós, is-
tálló és padlással ellátót, lakás, bérbe kiadó. — Balogh 
Antal 1. t. 324. sz. Kágyáuszki fésüs-féle háznál két 
külön lakás bérbe kiadó. 

CSARNOK. 

A Y É R ö I J J. 
Elbeszélés. 

Franciából fordította: S z a l a y M i k l ó s . 
I I I . 

E l u t a z á s . 

(Folytatás.) 

Redon kisassonv • olyan halvány volt mint a fal, 
kezei reszkettek, ajkai remegtek s orrlyukai kitágultak 
mintha levegőre lett volna szükségük ; pár másod percre 
megállott hogy mérsékelje nagy felindulását s azután 
Renouf felé közeledve és haragja kitörésének megfé-
kezésére a legnagyobb erőfeszítést téve elég nyugod-
tan igy szólt 

— Uram, kérem önt, ismételje nekem is azt a 
mit Redon asszonynak mondott. 

A köztársasági biztos ekkorra már felállva hódo-
latteljesen üdvözlé őt s válaszolt: 

— Kisasszny, volt szerencsém megkérni az ön 
kezét a inarquisné asszonytól. 

— Ki számára uram ? 
Hát . . . . az én számomra kisasszony. 

— A z önére I 

Nem lehet kifejezni í z t a mély megvetést mely-
Ivei ez utóbbi két szót kimondta. 

Renouf érezte azt s lelke mélyéig megrendült. 
Miiidazáital foiytutá: 

— Reinélhetem-é kisasszony, hogy megkérésem 
kedvezően fog fogadtatni? 

— Nein, uram, válaszolt bátran szeme közé nézve. 
Redon asszony helyeslő mozdulatot tett, Renouf 

pedig nem tudta magát visszatartani a harag kitöré-
sétől. 

— Legalább méltóztassanák okát adni ezen . . . . 
veszélyes visszautasító válasznak ! 

— Veszélyes! kiáltá a fiatal leány, mintha egy 
tftzszikra érintette volna őt, veszélyes ! O h ! köszönöm 
Renouf polgár, az által köunvebbé teszi feladatomat, 
kifejezem tehát minden gondolatomat a nélkül hogy 
mérsékelném magamat, mit tettem volna akkor, ha 
nem lettem volna bizonyos a felől, hogy ön egy hit-
vány ember. Fenyegetni Redon Pulcheriet! A h ! ön 
nem ismeri őt uram, Miért vonakodom önhöz nőül 
menni V Indokaim jegyzéke nagyon hosszú lenne; né-
hányat elő fogok sorolni belőtök. 

Legelőször is Redon leány nem léphet balházas-
ságra. Másodszor sohasem fognám oda adni kezemet 
szivem nélkül. Azután pedig ön egy gyilkos, ön egy 
hóhér, ön bűntársa királyom és az enyéim vérei ki-
outásának. 

i n gyűlölöm, megvetem önt s örömestebb ugra-
nék le a kastély viárkaiba, mint beleegyezném az ön 
megkérésébe. Ón és az önhöz hasonlók sohasem tud-
nának tőlem egvebet kieszközölni, mint utálatot és 
megvetést. Ön azt hitte hogy engem megijeszt, feltette 
róllam, hogv félelemben átengedem magam önnek, ön 
feledi hogy én ki vagyok ; én rá merek önre nézui a 
nélkül hogy remegnék, ha kell dacolok önnel; ha ön 
engem a vérpadra visz, fajom leányaihoz illő biztos 
léptekkel megyek oda is: az enyéimek nem fognak 
pirulni miattam. 

Ez a válaszom, most ha akarja álljon velem bosz-
szut, nyugodtan várom 

— Nemes gyerek ! mormogá a marquisné kö-
nyeit törülve, elveszít ugyan bennünket, de azért ál-
dom őt érte 

Renoufnak elég ideje volt összeszedni arckife-
jezését s végig hallgatta a hosszú védbeszédet a nél-
kül hogy azon a legkissebb felindulás is észrevehető 
lett volna. Mikor Pnlcherie elhallgatott, újból mélyen 
meghajlott előtte és hidegen válaszolá : 

Jól van kisasszony, a lecke jó volt, s én azt 
hasznomra fogom fordítani. 

A z özvegy megborzadt. 
— Uram, unokám a legfőbb okot elhallgatta s 

ez az, hogy ő már többé nem szabad, gyermek kora 
óta el van jegyezve unokafivérének Celles lovagnak ki-
nek örökölnie kell a Redon n e v e t . . . . 

— Asszonyom higyje el hogy szomorúságot 
okozna nekem az, lia megzavarnám családi tervét s 
kipusztulni engedném az ön vitéz fa ját ; én visszavo-
nulok s bocsánatot kérek merészségemért. Még talál-
kozni fogunk. 

Folvt. köv. 

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

H i r d e t é s e k . 

Fogfájósnak tudósítás. 
Müfogak és egész fogsorok 

a legújabb amerikai mód szerint készíttet 
jj nek és fájdalom nélkül betétetnek. 

Továbbá mindenféle műtétek a leg 
J jobban eszközöltetnek. 
I Rende l mindennap a Rambovszki-t'éle <f 
| s/áll ódába n r e g g e l 9 órától denU&n 
f Tisztelettel 

i Mjérafj I s f r á i i I 

9) fogorvos, B -Pestről, 

í Itteni tartózkodásom csak rövid időig tart 

OOOOOOOOOOGOO 
ÜZLETMEGNYITÁS. V 

Ezennel bátorkodom a. t. c. kö-
zönségnek tudtára adni, hoo-y a Gláser 
doktor-féle házban dúsan felszerelt 

BORKERESKEDÉST 
rendeztem be, és azon kedvező hely-
zetben vagyok, hogy csakis elsőrendű 
gyárakban tett bevásárlásaim által 
minden igényeket ezen irányban ki-
elégíthetek, biztosítom pontos és jutá-
nyos kiszolgáltass, nemkülönben ki-
üinö árucikkeim által t. vevőim párt-
fogását kiérdemelni. Tisztelettel 

Pollácsek Jakab 
bőrkereskedő 

I Mácsai Lajos cipész I t. 4ÍJ7 számú 
1 házánál egy buthelyiség egy butorzott 
* szobával, vagy anélkül is kiadó. 

r v í 



H I R D E T É S E K. 
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H I R D E T É S . 

Van szerencsém a n. é hölgy-közönség tudomására 
adni, miszerint bevásárlásomból megérkezve, nálam dús-
választékban kapkató 

szalma- <*s santül-kalapok, 
f in- és l eány-ka lapok 

reggeli és házi fejkötök. 
Továbbá nagy választékban található 

h i m z ő - a l a k o k , monogrammok 
a legjutányosabb árak mellett előnyomatnak. 

liecses pártfogásukra számítva, vagyok tisztelettel 

Jakó Mihályné, 
divatárusnő. 

Lakás: Sa j tos-féle házban. 

X C 

Végeladás. 
10 év óta fennálló 

érczkoporsó-raktárnnkat P 

mely a legszilárdabb anyagból készitett kopor-

sókból áll, végeladás alá bocsátjuk. 
A koporsók nagysága 64 centiméter ára 

6 frt, 210 centiméter ára 30—40—50 frt. 
Úgyszintén fehér atlaszpárnák, selyemgazze 

és tarlatán szem födelek, lepedők, matracok és egy 
ezüsttel bronzirozott öntött-vas sirkeret is gyár 
áron kaphatók. 

A vásárlóknak szükség esetében a ravatal 
és az ezt leteritő posztó ingyen szolgálratik ki. 

A raktár aszt. Halogh Mihály házában van, 
hol az eladás is történik. 

Az é r c z k o p o r s ó - r a k t á r 
t a l a j ( I o n o s a i . 

H i r d e t é s . 

Tisztelettel értesítem a ti. é. közön-
séget, hogy sirkő-raktáramba egy igen 
nagy 

érc- ésfakoporsó-raktárt 
rendeztem be, ahol is a legfinomabb 
és legszebb, e szakmába vágó cikke-
ket, úgymint mindenféle szemfedelek, 
matracok, párnák, koszorúk bámula-
tos olcsó áron kaphatók. Felkérem 
azon t. családot, kinek az a szomorú 
kötelessége van, sirkövet, érc vagy fa-
koporsót és minden ebez szükséges ha-
lotti cikkeket venni, ezekből raktá-
ramban levő nagy készletet megtekin-
teni, és biztosítom a n. é. közönséget, 
hogy nálam mindezeket sokkal dísze-
sebben és legalább is fél árért meg 
lehet szerezni, mint bárhol is. 

Maradok tisztelettel, kész szolgája 

Krausz Márk, 
síre mlék-kereskedő, 

és első debreceni érckoporsó-gyárnak 
főraktár-tulajdonosa. 

Megjegyzendő, hogy fennevezett 
cikket részletfizetésre is kiszolgálta-
tom Úgyszintén igen nagy raktárt 
tártok arany-papirosbetíík és díszből. 

^Szentesen, főutca, Sajtos-féle házban. 

Hirdetés. 
Alulírottak tisztelettel bátorko-

dunk a mélyen tisztelt hölgyek be-
cses tudomására hozni, miszerint a 
tavaszi idényre igen szép és ízle-
tes mo.ntilok és kabátok érkeztek, ugy 
szinte olcsó mi derek, továbbá minden 
női ruhák gyorsan és divatszerüen ké-
szülnek, miután Bpesten létemben a 
divat készleteket jól megszemléltem. 

A mélyen tisztelt hölgyek becses 
pártfogását kérve, maradok mély tisz-
telettel K o t r i c s J u l i á n n á 

nM'ifbizott)* 

AZsoldos J á n o s 
nöi szabó. 

Van szerencsém becses figyelmébe 
ajánlani Szentes és vidéke tisztelt höl-
gyeinek, hogy t Nyiry Józsefné úr-
nőtől a hímző és stikkelő nyomdát 
átvettem s ujonan berendeztem és a 
legdivatosabb mintákat és nagy mo-
nogram mokat több család részére meg-
hozattam. 

Mély alázattal kérem becses párt-
fogását a hölgy világnak, maradok tisz-
telettel C s ű r n i V a r i a . 

Z s o l í t o s .Jái9osné. 
^ A A A A A A A A A A A A A / 

H i r d e t é s . 
Van szerencsém a n é közönséggel 

tudatni, hogy kedvező bevásárlások által 
azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy 
üzletemben az arad hegyaljai leghíresebb 
pincékből, finomzamatu magyarádi asztali, 
világosi, rizling, ménesi asszu es legfinomabb 

V Ö R Ö S B O R O K K A L 
palackokban, ép ugy mint akószátnra a 
a legjutányosabb árak mellett szolgálhatok. 

Bor árak készpénzben, hordók és palackok 
számított árban vissza vétetnek 

Fehér magyarádi asztali, akó 12 frt 
lit. 2* kr, palack (cir 75 cl ) 22 kr; magv 
szemelt kabiuerbor, akó 18 Irt. lit. 40 kr. 
palack 30 kr; jánoshegyi rizling, akó 24 frt, 
lit 50 kr. palack 4 ) kr; ménes gyoroki 
hegyi fehér, akó 10 frj, Ut 24 kr. palack 
18 kr; ménes-gyoroki hegyi siller, akó 
13 frt, lit 2* kr, palack 2 i kr; csongrádi 
kitűnő, akó 8 frt, lit. 20 kr. 

VÖrÖS ménesi szemelt, akó 26 frt, lit 
50 kr. palack 40 kr. 

ASSZU ménesi 1, asszu esencia, finom, 
akó 40 frt, lit 80 kr, palack tiő kr. 

Az árak üveg nélkül, de megadózva. 
A borokat kívánatra házhoz szállítom, 
szintén az üres üvegeket elhozatom 

Midőn minden törekvésem oda irányul, 
hogy kitünőminőségü és jutányos áru "ita-
laimmal becses bizalmukat kiérdemeljem, 
vagyok egyúttal bátor becses pártfogásukat 
8 gyakori látogatásukat kikérni 

Neostádtl Mór. 
Szentesen, vásárhelyi-utca, aradi ráta, Cuckermann-

féle ház. 

" g y -

H i r d e t é s . 
A cs. kir. szab. triesti általános bizto 

sitó társaság (Assicurazioni Generáli) alól 
irott kötvény kiállítással ellátott tő-ügy-
nöksége tudatja a n é. közönséggel, hogy 

JÉGELLENI BIZTOSÍTÁSOKAT 
kedvező Jeltételek s a lehetőleg olcsó dijjak mel-
lett elfogadja 

Alől irott fő-ügynökség azon kellemes 
helyzetben van, hogy tuz és szállítmányi biz-
tosításokra a kötvényt a bejelentésnél a 
legolcsóbb dijjak felszámítása mellett rögtön 
kiállíthatja. 

A n é. közönség pártfogását várva, 
marad tisztelettel 

a cs, k v/ab. triesti általános biztositö 
társaság szentesi fö-íipynftkségo 

Weilesz Edénél. 

i O O O O O O O O O O O O O O O O O O < 

H i r d e t é s . 0 

Tisztelettel tudomására hozom a n. é 
közönségnek hogy Szentesen, I. t. /Szél-
utca 624. sz házban 

ARANYOZÁSI IPARÜZLETET 
T folytatok, s elvállalok minden e szakmába 
V vágó munkákat, helyben és vidéken u m. l 

karnisokat, oltárokat, tükör-képrámákat újon-
nan készítve, valamint régi tárgyak, sérült 
szobrok, tükör és képrámák kijavítását, 
szakértőleg való aranyozását elfogadom. -

A n é. közönség becses pártfogásába v 
ajánlva magamat, maradok tisztelettel v 

Sinoros Szabó József, $ 
aranyozó. V 

ó o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

^ Z á i r i S L - c e l l i ^ 

g 3 / o m o r - c s e p p e k * 
jeles hatású gyógyszer 

a gyomor minden bántalmai ellen, 
és fölülmulhatlan az ét-
vagyhiany, gyomor-gyen-
geseg, roszszagu lehelet, 
szelek, savanyu felbüfo-
gés, kolika. gyomorhurut, -
gyomorégés, hugykökép- T 
zodes. túlságos nyalka- ^ 
képződés, sargaság, un-
dor é* hanyas, fófaias (ha 
az a gyomorból eredj gyo-
morgörcs, székszorulat, a 
gyomornak túlterheltsége 
ete! és ital altai,giliszta, lép 
ésmajbetegség, aranyeres 

bantalmak ellen. 
Egy üveg ára használati utasítással 3o kr 

O Kapható Szentesen V Á R A D Y L A J O S ur 

^gyógyszer tárában, valamint az osztrák-magyar 
^ birodalom minden nagyobb gyógyszertárában 
^ és kereskedésében. — Központi szétküldési 
^ raktár nagyban és kicsinyben. 

f §§é§z 
^ „orangyalhoz" címzett gyógyszertárában 18—) 4 
^ Kremzierben, Morvaországban 
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# r„ i r d e t é s. 1 Letétemények és 

üzéri vásárlások 
mindenféle alakban, 

üzérkedések, szövetkezetek és jutalékok 
csak az általánosan elismert biztos és azosztr -
magy ar-nibua rch i ába 11 egy ed ü 1 i ráiíy adó 

B É C 3 I B Ö R Z É N 
érhetők el a „Lntha* bankháznál, Bécs 
Schottenring I Ugyanitt szakszeri!, gyors 
és biztos értesítések, sürgönyök, tudósítá-
sok eszközöltetnek, mutatvány-számok a 
„Leithau cimü pénzügyi és sorsolási lapból 
tartalomdús füzetek valamennyi európai 
sorsjáté ki tervezetek, felvilágosítások a be-
tétek felől, az üzérkedés mindennemű fa 
jai stb ingyen és portomentesen küldet-
nek meg. 

8-• Ja 

Iá 
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Szentesen, nyomatott, a kiadó-tulajdonos: Cherrier ,János könyvnyomdájában 1882. 




