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K lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer 
kesztíJséjyh"*. * pén*kíl1 
deméttyek pedira kiadó 
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SZENTESI LAP. 
Vegyes tartalmú hetikSzlSny. 

H I R D E T É S I A R A K 
3 hasábos petitsorért 
epyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr., | 
1 hasábosért 6 kr. Má-

in ittatik' 

NYILTTÉR 
minden egyes sora 16 kr. 

BÉLYEODIJ 
ejty beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
. nem fogadtatnak el. 

A forduld pont. 
Azon fölötte kellemes helyzetben vagyunk, 

hogy a leghitelesebb és a teljes megbízhatóság 
minden kellékeivel biró forrás nyomán egy — 
a mennyire nagy horderejű, ép oly örvendetes 
hirt registrálhatunk. 

Ez az örömhír nem kevesebb mint az, hogy 
egy nagy befolyásit és jóakaró patrónusunknak 
sikerült megnyerni a közlekedési miniszter urat 
a szajol-h m. vásárhelyi vasút eszméjének. A 
miniszter ur a nyert informatió után teljes 
mértékben felismerte azon nagy arányú állami 
érdekeket, melyek a tervezett vasútvonal ki-
építésével válhatlan kapcsolatban állanak, s az 
eszme őszinte fölkarolásának kétségtelen tanú-
bizonysága gyanánt komoly Ígéretet tőn, hogy 
azon esetre, ha az érdekeltség a kiépítést házi-
lag szándékozik eszközölni, a vállalatot nem-
csak az által támogatandja, hogy részvényekért 
síneket, faanyagokat, vaggonokat, gépeket, s 
e^yéb — az államháztartása köréből termé-
szetben előállítható anyagokat és szerelvé-
nyeket kész kiszolgáltatni, hanem — a viszo-
nyok által igényelt mértékben s az állami ér-
dekek arányának megfelelőiig, készpénz befek-
tetése által is hajlandó, — de természetesen 
csak elsőbbségi részvényekért — az ige meg-
te^tesitéséhez hozzá járulni. 

E nagyjelentőségű ígéret vasutügyi moz-
galmainkban fordulópontot képez; s egy biz-
tató ujjmutatással kijelöli az irányt, a melyen 
vágyaink létesítéséhez eljuthatunk 

Nem tehetjük, hogy ezen fölvillanyozó ér-
tesítés hatása alatt rá ne mutassunk azon szer-
telen nagy külömbségre, mely a mi kínos va-
júdásunk, és egy tetterős befolyás s tapintatos 
föllépés eredménye között van. 

Mi évek hosszú során át prédikáljuk az 
igét, hozunk impozáns határozatokat, lázas tü-
relmetlenséggel sarkaljuk választott orgánu-
mainkat; mind hasztalan: kézzel fogható ered-
ményt producálni nem bírunk S íme, előáll 
egy buzgó jóakarónk, a ki gyötrelmes vergő-
désünket már megsokalta, s hatalmas kézzel 
belemarkolva a hosszú tortúrákon keresztül 
hurcolt ügy közepébe, azt egy informatióval 
a megoldás terére juttatja. 

Ezen fényes ereemény láttára míg egy-
részről keblünket a hála érzelmei töltik be, 
addig másrészről egy sikerrel biztató gyakor-
lati eszme kapja meg lelkünket. 

8 ezen eszme az, hogy — fölismervén a 
kormány ez ügyben az állami érdekek jelenté-
keny voltát — ragadjuk meg a kedvező alkalmat 
arra, hogy őt az érdekeltség tevékenységi kö-
rébe, az ügy további vezetésébeni tényleges 
részvételre, bevonjuk. 

Ennek legpraktikusabb módja pedig az 
volna, ha a vasutügyi végrehajtó bizottzág azt 
törekednék kieszközölni, hogy a szajol-hmvá-
sárhelyi vasút létesítése érdekéből egy kor-
mánybiztos küldetnék ki. 

Nem volna ez az eset példa nélkül; 
mert — tudtunkkal — hasonló eljárás követ-
tetett a csanádmegyei vasútnál is S ime, ott j 
már a munkálatok javában folynak; holott a 
csanádmegyeiek akkor, a midőn mi már jófor-
mán bele is fáradtunk a sikertelen vajúdásba, 
még csak röpke álomként ismerték a csanád-
megyei vasút eszméjét. 

Lelkünk mélyében msg vagyunk győ 
ződve, hogy ha vasutügyünk vezetése egy kor-
mánybiztos kezébe lett volna letéve, már eddig 
mi is közvetlen összeköttetésben volnánk a 
világforgalommal. 

Mert egyr kománybiztosnak módjában áll 
a leghitelesebb statisticai adatokat összegyűj-
teni ; azoknak megismertetése által, a kormányt 
és a pénzvilágot a vállalat életrevalóságáról 
meggyőzni; a tervezett vonal nemzetgazdászati 
és stratégiai fontosságáról az intéző köröket 
behatóan felvilágosítani ; az építési töke beszer-
zését közvetíteni, s az állam hatalom tekinté-
lyének szárnya alatt mindazt könnyű szerrel 
elintézni, a minek keresztül vitelére magán 
emberek vagy egyes községek vagy épen nem 
vagy csak a minden lépten nyomon feltornyo-
suló rendkívüli akadályok leküzdése után, s a 
türelmet és kitartást próbára tevő erőfeszítések 
árán képesek. 

I ly hatalmas tényezőnek a tevékenységi 
körbevonása szerfölött kívánatos lenne különö-
sen a mi vasutügyi végrehajtó bizottságunkra 
nézve, a mely gyümölcstelen és monotón mű-
ködése által életrevalóságának jelét épen nem 
adta. 

Azért melegen ajánljuk az általunk fel-
vetett indítványt a remélhetőleg nem sokára 
összeülő vasutügyi végrehajtóbizottság komoly 
figyelmébe! 

Országutaink. 
Országutaink hallatlan rosszasága miatt panasz-

kodni már régi nóta; de a nemes vármegye ugylátszik 
nein unta még meg, mert példátlan tétlenségével fel-
szólalásunkat újra meg újra provocálja. 

Lapunk hasábjain é v ' k óta egymást érik a rec-
riminatiók e végett a „döcögős állapot^ végett tettünk 
praeticus javaslatokat; hivatkoztunk más megyékben 
dívó szokásokra; de szavunk mindég „kiáltó szóvolt 
a pusztában" s a midőn az alispánt, utibiztost, állam-
épitészeti mérnököt szapultuk, mindenha csak szere-
csent mostunk. 

Az alispán koronként előállt példátlan okoskodá-
sával, hogy míiutak készítésére elég pénzünk nem lé-
vén, nem csinálhatunk semmit. A mi más szóval annyit 
tesz, hogy a kinek nem telik emeletes házra, az hál-
jon a szabad ég alatt; s a ki el akar menni hazulról, 
az maradjon otthon 

A z utibiztos ur ugy vélekedik, ,hogy „még rá 
érünk" s az emberfia nem azért kap sinecurát, hogy 
ázsiai kényelmében megzavartassa magát ; s a telhe-
tetlen közönség váltig meglehet elégedve, ha ősszel 
sarat hányunk a sárra, hogy a szegény lovaknak men-
től több okuk legyen pihentetni. 

A z állam építészeti mérnök ur, terveket csinál. 
Hogy az átkozott országút a tervezgetéstől még meg 
nem csinálódik, abban ugyan a mérnök ur egésszen ár-
tatlan. Hiszen a Mindenható sem teremtette a világot 
egy nap alatt, pedig neki tervezgető mérnöke sem volt; 
8 ha mi nem is, de talán majd az unokáink meg fog-
ják érni, hogy azok az ominózus tervek járható ország-
utak képében alakot öltenek. 

liizony bizony ugy látszik, hogy itt a türelem 
csak göröngyöt terem; az is Isten kedvező kegyel-
méből, a ki időközönként gondoskodik rólla, hogy az 
országutak hantjai göröngyökké morzsolódjanak. 

Pedig már legalább e részben elősegíthetnék az 
illetft urak az Isten munkáját Ha már egyebet nem, 
annyit még is megtehetnének, hogy a rögöket széttö-
ressék, a vágásokat behuzassák, a gödröket elegyen-
gettessék. 

E részben ismételve ajánljuk a megyei utászok 
felállítását. Abból a pénzből, a mit a közmunkafelügye 
löknek fizetnek, kevés pótlással rendes utászokat le-
hetne tartani, a kik még is egy kissé tataroznák az 
utat, s ha máskor nem, legalább j ó időben járható 
állapotban tartanák. 

Instáljük a tekintetes vármegyét, gondolkozzék 
ezen javaslatunk fölött ! 

A dorozsmai szolgabiroválasztás. 
i n 

Minden jel oda mutat, hogy a szóban-
forgó választásnál a meg nem vesztegethető 
szentesi közvélemény irányadó s döntő hatás-
sal birand; s elvégre bebizonyul, hogy - erős 
akarat mellett — megyénkben sem hatalmi szó 

nem dirigálhat, sem a rosszhiszemű béreno-bad 
sikerre többé nem számithat. 

A csongrádi és mindszenti megyebizott-
sági tagok többsége, s a megyei tisztikar tekin-
télyes része a szentesiekkel fog szavazni; magá-
ról Dorozsmáról is hiteles forrásból arról érte-
sültünk, hogy ott is vannak a kik hajlandók 
hozzánk csatlakozni; s több mint valószínű, 
hogy a megye többi részében is találunk köve-
tőkre. 

Swvünk mélyéből örülünk e jelenség fö-
lött; s az őszinte elismerés és tisztelet érzelme-
ivel adózunk a megye bizottság és tisztikar 
független elmeinek a mennyire egézséges ér-
zékről tanúskodó, ép oly benső morális becs-
csel és jelentőséggel biró magatartása üánt. 

S e helyes és tapintatos magatartás bizo-
nyára nem is marad meddő és g\ ümölcstelen, 
ha majd alkalmilag arról lessz szó, hogy az 
illetők méltányos igényeinek kielégítését Szen-
tes is segittse elő. 

A mindszentiek más ügyben már tapasz-
talták azt, hogy Szentes rokonszenve és támo-
gatása minő értékkel bir, s hogy Szentessel kar-
öltve haladni a siker biztositékát foglalja ma-
gában. 

Csongrádi szomszédaink pedig beláthatják, 
hogy reájok nézve eszélyesebb helyi politika 
nem lehet, mint az, hogy Szentessel a kölcsö-
nös érdekek kielégítésének alapján szorosabb 
baráttságot kössenek 

Azt el kell ismerni, I ogy Szentes mind 
iutellectuális erejénél, mind számbeli túlsúlyá-
nál fogva hivatva van a nugyében vezérsze-
repet vinni ; viszont készséggol elismerjük mi 
is, hogy Szentes után közvetlenül Csongrád 
következik ; s mig egy részről biztosithatjuk 
tisztelt szomszédainkat arról, hogy a szentesiek-
nek eszük ágában sincs a megye többi ré-
szei fölött zsarnoki önkényt gyakorolni; más 
részről elvárjuk, hogy a midőn az okszerűség 
és eszély talaján állunk, akkor a vezértársunk-
kul szereplő Csongrádot, mint hű és loyalis 
barátot, tántorithatlanul oldalunkon lássuk 

A közjó előmozdítására irányzott ily szö-
vetkezés mellett rövid idő alatt sikerülni fog 
megyei közéletünk gyökeres átalakítása, s lehe-
tővé tétetik egy független, s az erkölcsi garan-
tia minden kellékeivel biró tisztikar szervezése. 

E felad t annál könnyebben megoldható, 
mivel a jelenlegi tisztikar tekintélyes része is 
hasonló intentióknak hódol. Szakítanak a 
régi — megalázó systemával, mely a válasz-
tott megyei tisztviselőt a hatalom bábjává ala-
csonyitotta. Öntudatra ébredve, belátták, hogy 
so*kül méltóbb a megyei tiszti kaihoz és saját 
emberi méltóságukhoz, ha függetlenül minden 
hatalmi befolyástól, önállóan érvényesitik egyéni 
nézeteiket 

Gratulálunk a megyei tisztikar független 
elemeinek ezen fé fia.* elhatározásához, s kész-
séggel fogunk kezet velük azon célra, hogy a 
megye a dorozsmai szolgabiróban egy hasonló 
szellem által vezéreit tisztviselőt -nyerjen. 

De a leghatározottabban fogunk ellensze-
gülni oly törekvéseknek, a melyek akár a col-
legialitás köpenye alatt, akár a járás mondva 
csinált közvéleményének humbugjával idegen 
érdekeket istápolnak. 

Világ folyása. 
Egy idő óta az Írországi állapotok ismét szoro-

san lekötik a politikai sajtó figyelmét. A z úgynevezett 
agrár gyilkosságok, melyek nem egyebek, mint az ir-
landi bérlők gyilkos merényletei a kormány közegek 
és a földes urak ellen — folyvást napirenden vannak* 
Ep oly nyilt sebe Angliának az irlandi kérdés, mint 
Oroszországnak a nihilizmus; s a napi sajtó véleménye 
szerint az irek forrongása és kicsapongása mindaddig 
meg nem szűnik, mig a mostani angol kormáuy a 
hatalom birtokában marad. Magyar szempontból a je-
lenlegi angol minisztérium bukása fölötte kívánatos-
nak hirdettetik, mert ez a kormáuy orosz — barát ér-
zelmeket táplál; de ha az angol conservativ ellenzék-
nek sikerül magához ragadni a kormányrudat, akkor 
Anglia ismét jóbarátunkká válik. 

Az egyiptomi események nem kevésbbrf lekötik 
a közfigyelmet. Azt állítják ugyanis, hogv ott a for-



radulmi mozgalom maholnap ulv aranyokat ült, misze-
rint elkerülhetlenné lesz a hatalmak fegyveres beavat-
kozása. Állítólag Franciaország már el is van készülve 
azon eshetőségre, hogy Egyiptomban szuronynyal es 
ágyúval állítsa helyre a rendet. Az pedig egészen bi-
zonyosnak látszik, hogy ott rövid idő alatt trónválto-
zásnak kell történni: mivel a mostani Kbedive gyámol-
talanságával nem képes az események urává válni; s 
helyét előreláthatólag kénytelen lesz más erélyesebb 
uralkodónak átengedni. Ebben a dologban az a leg-
jobb, hogy mi nem vagyunk közvetlenül érdekelve, s 
igy fejünket nem nagyon fájlalja ennek a kérdésnek 
megoldása. 

A muszka állapotok ínég mindig nem szenved 
tek valami lényeges változást. A cárt egyre halálféle-
lem környezi, s hírlik, hogy a nagy zajjal emlegetett 
koronázás is elnapoltatik, mivel Moszkvában a cári 
palota alatt dinamittal megtöltött aknákat fedeztek f e l ; 
a mi kéttségtelenné teszi, hogy a nihilisták el vannak 
tökélve a koronázási ünnepélyt nagyobb szabású me-
rénylet elkövetésére felhasználni. A zsidóüldözés is 
folyvást tart; s ugy látszik, hogy egyhamar nem is 
fog megszűnni, mert a kormány engedékeny, sőt fel-
biztató magatartása által lábat ád a fanatizált tömeg 
rakoncátlankodásának. Ennélfogva a zsidók kivándor-
lása már nagy mérveket öltött: s a legtöbb zsidó 
Amerikába és Magyarországba költözködik. Pedig itt 
nem nagyon szívesen látják a jövevényeket : s igy pél-
dául legközelebb Esztergommegye határozatot hozott, 
hogy a bevándorlóknak nem ád letelepedési engedélyt. 
A dolog érdemleges vitatásába bocsátkozni ugyan nem 
akarunk; de annyit az ön kormányzati jog érdekéhen 
még is meg kell jegyeznünk, hogy a letelepedési jog 
megakadása a községi törvény világos rendelkezése 
értelmében helyhatósági jog lévén, a megye határozata 
e részben illetéktelen ; s ha van ok a lakositás meg-
tagadására, azt az egyes községekre kellett volna bízni. 

I ly fontos illetékességi kérdés merült fel most a 
delegációk tárgyalásának folyamában is. Az ellenzéki 
tagok ugyanis azt vitatták, hogv a fentálló törvények 
szerint a hadügyminisztérium által a boszniai középit-
kezésekre kért összeg megszavazása nem a delegáció, 
hanem az országgyűlés jogkörébe tartozik-

De a többség ellenkező nézetben lévén, a kért 
hitelt elvileg megszavazta. A 23. millió forintnyi összeg-
ből azonban a magyar delegáció takarékossági szem-
pontból 2 millió forintot törölt. A magyar delegáció 
ezen feltűnő magatartását a kormánypártilapok, mint 
az önálló cselekvés tényét mutatják be; az ellenzéki 
sajtó azonban ugy vélekedik, hogy e ténynek semmi 
gyakorlati értéke nincs : mert ha nem lesz elég a 21 
millió a hadügyminiszternek, hát póthitelt fog kérni; 
s akkor a mi akaratos delegátusaink ismét készséggej 
megszavazzák azt is. Igy hát a mit nyerünk a réven, 
elveszthetjük a vámon. 

Meghívás. 
A „szentesi dalegylet * f. évi május hó 

7-én d. e 11 órakor saját helyiségében (ref. 
leányiskola) rendkívüli közgyűlést tart, mcl\re 
a t tag urak - oly figyelmeztetéssel — hi-
vatnak meg, hogy ezen közgyűlésen a megje-
lenő tagok számára való tekintet nélkül fog 
határozat hozatni. 

Tárgy : elnök választás. Indítványok. 
Szentes, 1882. évi april 23 

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

Meghívás. 
A r szentesi korcsolyázó és csolnakázó egy-

let" tagjai f évi május* 7-én, d u. 2 órakor a 
rom. catii. egyház központi skoláinak 2-ik számú 
tantermében tartandó rendkívüli közgyűlésre 
tisztelettel meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. A „végrehajtó bizottság"-nak 1881. évi 

jelentése és számadása 
2. A f. évi számadás bemutatása. 
3. Alelnök, ügyész és pénztárnok válasz-

tása 
4 Indítványok. 
Szentes, 1ÖS2. april hó 26. 

Aradi Kálmán, 
elnök 

Meghívás. 
A „szentesi 4K-as népkör' 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, 18ö2. apr. 20. Sima Ferenc, 
körelnök. 

Meghívás. 
A „szentesi jótékony nőegylet4 tagjait f 

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

Helyi és vegyes hirek. 
— Személyi hir. Horváth Gyula kormánybiztos 

f. hó 23 án városunkba érkezett; 2G-án azonban, hogy 
27-én Pesten tartott országos tisza völgyi társulati köz-
ponti választmányi ülésen részt vehessen Budapestre 
utazott, de csak egy pár napig fog Budapesten időzni, 
és a Tisza és Körösmenti vízszabályozási ügyeknek 
további intézése végett vissza jön körünkbe. Mint hír-
lik a kormánybiztos ur kedves családja is lejön, hogy 
a május és juniusi kellemes napokat körünkben töltse. 
Hozza Isten szívesen várjuk őket. 

— A vasutiigvj végrehajtó bizottságot Sípos Orbán 
alispán, végrehajtó bizottsági elnök, Május elejére egybe-
hívja. A végrehajtó bizottság ezen összejövetele alkal-
mával a vasútnak házilag való kiépítési tervét fogja 
kidolgozni. 

— Balassa Sándor becslő biztos helyett, városunk 
határ területén eszközlendő kataszteri osztályozási mun-
kálatok végzésére, a szegedi kataszteri igazgatóság 
által Práznovszky Sándor, a gróf Károly uradalmak-
ban a közelebbi években volt gazdatiszt fog kiküldetni. 

— HimlÖ elleni védoltást végez l ) r . Cuckermann 
Soma saját házánál minden vasárnapa délutáni órákban. 

— A S z é c h é n y i Ut kikövezése iránt Rimanocy 
Kálmán nagyváradi vállalkozóval a megyei közigazga-
tási bizottság áJtal kötött vállalati szerződést, úgyszin-
tén ezen ut kikövezég költségének részben való fede-
zése iránt Szentes város közgyűlése által tett ajánlatot 
— mint értesültünk — a közmunka közlekedési miniszté-
rium helyben hagyta: e szerint a vállalati szerződés-
hez képest a Széchényi ut f. év december l-sejére ki 
lesz kövezve és a forgalomnak át lesz adva. 

— A g á t é p í t é s e k folytán kikubikolt és a gáttal 
elfoglalt föld területek kisajátítását Horváth Gyula kor-
mánybiztos elrendelte, és a kisajátítás eszközölhetése 
céljából a föld becslő bizottságokat megalkotta. Ezen 
bizottságok a Körös és Tisza mentén, azon helyeken, 

hol már a töltés építések befejeztettek, a becslési mun-
kálatot május elején megfogják kezdeni. 

— A szentesi dalegyletnek f. hó 23-ára az elnök 
inegválaszthatása céljából egybehívott közgyűlése — 
miután a tagok kellő számban meg nem jelentek — 
megtartható nem volt. A z uj gyűlés, a mikorra a ta-
gok jelenlévő számára való tekintet nélkül fog a vá-
lasztás megejtetni május 7-én lesz megtartva. 

— A határbeli belvizek leeresztésével járó költ-
ségek fedezése céljából Horváth Gyula kormánybiztos 
a kórógy és vek irmenti birtokosságot rövid idő alatt 
értekezletre fogja egybehívni S amennyibe az érde-
keltség hajlandónak nyilatkozik a viz leeresztéssel járó 
költségeknek utólagos fedezésére az esetben fölterjesz-
téssel fog élni a közmunka közlekedési minisztérium-
hoz a szükséges költségeknek állami előlegként leendő 
utalványozása iránt. 

— Városi közgyűlésünk lesz május hó 1-ső és 
2-án, a mikor a városnál üresedésben levő gazdászati 
tanácsnoki és rendőr főkapitányi fogalmazói állások 
befognak töltetni. A választások iránt az érdeklődés 
igen nagy, s igy (lőreláthatólag népes közgyűlésünk lesz. 

— A Keresztes Nagy te>vérek gőzhajója a köz-
munka közlekedési minisztériumtól kiküldött Hadzsi 
Emil hajózási biztos által f. hó 22-én vizsgáltatott fölül. 
Ezen vizsgálat folytáü inost már a hajóval meg lehet 
kezdeni a rendes üzleti szállítást. 

— A „megölt község" címén lapunk mult számá-
| ban irt vezér cikkből a nyomdai szét osztásnál egy 

egész külön szakasz kimaradt, melyet a cikk kiegészí-
téséül ez úttal a következőkben közlünk: „SándorfaIvaa 

létesítésénél Pallaviccini őrgróf fő uri bőkezűsége nem 
lelke citett bennünket különösen azért, mert tudtuk, 
hogy e falu létesítésénél nem pusztán a koldus botra 
iutott község nyomora iránti részvét, hanem egy nagy 
jelentőségű uradalmi érdek vezérelte a grőf igazga-
tóságát. Kellett „S:índorfaIva,u hogy legyen az urada-
lomnak honnan állandóan ellátni magát — a falu fek-
vésénél fogva egyenesen az uradalom kenyerére szo-
rított — olcsó munkásokkal. Ezen cél elérésére kitűnő 
alkalmul szolgált a rommá temetett algyői nép való-
ban siralmas helyzete. Algyőről kapott hiteles értesülés 
folytán ezúttal ide jegyezzük még, hogy Algyőről 
„Sándor falvá"-ra a biró, j e gy ző és két esküdt biró 
családján kivül egy család sem költözött át. 

— A tanacsnok valasztas ügyében vasárnap april 
| hó 30-án két helyen is lesz értekezlet, és pedig a felső 

párti képviselők vasárnap délután 2 órára Páhi Sándor 
II. t. 4.°>2. számú házához hivatnak meg A z alsó párti 
képviselők ugyanaznap délátán .*> órakor Mácsai András 
I V . t. 134. «zámu házánál tartanak értekezletet. 

— Marjai Poter nagylétai lelkész — kit a szentesi 
ref. egyházközönség nálunk volt segéd lelkészkedése 
alatt általában tisztelt és szeretett - f. hó 24-én tartá 
esküvőjét Hajdú- Böszörményen Nagy Ida úrnővel. 
Hosszan tartó boldogságot kívánunk e frigyhez. 

— Halálozás. Közéletünk egy ismert alakját, Buzi 
Gergelyt kisérte f. hó 27-én örök nyugalma helyére 
nagy számú közönség. Buzi Gergely az utóbbi idők-
ben ehnezavarban szenvedett s igy rá nézve a halál 
csak áldásul tekinthető. Nyugodjanak porai békével. 

— A helybeli gymnasiummal egybekötött polgári 
fiiskola növendékei május hó 6-án a Széchenyi ligetben 
zártkörű majálist rendeznek, melyre ugy helyből mint 
vidéken a mulatni szerető közönség nagyban készül. 

— Kert megnyitás. Rambovszki Jósef derék ven-
déglősünk ritka ízléssel berendezett vendéglői kertjét 
f hó 30-án, vagy kellemetlen idő esetén május 1-én 
este fogja a szabadban való múlatás számára az első 
zenekar közreműködése mellett — megnyitni. Ajánl juk 

I B O S S Z TT. 
— Beszély — 

Irt*: S. P. 
( F o l y t a t á s . ) 

Békás községébe mentein s ott gyermekem daj-
kájánál, egy éltes asszonyságnál Adamovics gróf kül-
dötteként mutattam be magam és a gnóf akaratára hi-
vatkozván, felláttam az illető nőt, hogy a gyermeket 
Angolországban tartózkodó apjához leendő szállítás vé-
gett adja nekem át. 

A nő a gróf levelét kérte tőlem és kijelenté, 
hogy mig a grótnak általa igen jé l ismert kézírását 
nein látja, addig szavamnak nem hisz és a gyermeket 
nem adja ki. 

Hiába állitám a nő előtt, hogy én a gróf titkárja 
vagyok és hiába mutattam neki egy csomó pénzt, me-
lyet a gróf a gyermek eddiggi gondozásáért küldött ; 
a dajka nem engedett, határozottan megtagadta a gyer-
mek kiadását. 

A nőt becsültem óvatosságáért; de lelkem felvolt ; 

indulva, hogy gyermekemet, egy szolga nő zárja el 
apai ölelő karomtól. 

— Bocsásson a szobába, hol a gyermek van, 
szóltam a nőnek. 

A no féltékenységgel tette kezét a szoba kilin 
cséré, lionran gyermekem 6Írá*át hallottam. 

— Ide nem bocsátom be. En önt nem ismerem. 
A gyermekre mint két szememre kell vigyáznom. Ön-
nek rosz szándéka van. Meg akar csalni. Távozzék 
házamból, különben segélyért fogok kiáltani. 

Lelkem égett a vágytól, hogy gyermekemet, — 
egyetlen kincsemet, mi ma még volt a világon — 
keblemre szoríthassam El utamból! kiáltám haraggal 
és a nőt ellöktem az ajtóból ; mentem a szobába, hol 
alig két éves gyermekein a bölcsőben sirt. Fölragad-
tam gyejinekemet a bölcsőből és örömkönyüt sírva ölel-
tem keblemre, csókoltam meg százszor' ezerszer 

Oh én boldog voltam és nem törődtem a nővel, 
ki rablónak nevezett, amiért gyermekemet látni vágy-
tam, ölelni csókolni akartam. Istenem hát hűn-e e z ? 
l ) e azért az eszélyesség e pillanatban azt parancsolta' 
hogy elnyomjam apai szeretettől fölzaklatot indulatát 
lelkemnek. A gyermeket oda adtain a nőnek, ki rám 
rohant, hogy azt kitépje karjaimból. 

— Derekabb, gondosabb nőre nem bízhatta volna 
a gróf gyermekét, mondám elfnlytott kinos hangon a 
dajkának. Tudja-e folytatám cselhez fordulva, hogy éu 
csak próbára akartam tenni. A gróf azért küldött, hogy 
megnézzem gyermekét. Es én elhatároztam, hogy pró-
bára teszem önt asszonyom: de látom, hogy argusi 
szemekkel vigyáz a gróf egyetlen kincsére. 

A nő megszelídült, bizalmasabban nézett rám és 
kezdett hinni szavaimnak. Mosolygott. Ugy , mondá, hát 
ön csak spionkodik, hogy jól viselem-e gondját a grófi 
gyermeknek Elhiszem azt, hogy gondját viseltein, még 
anyja se külömben. Óh hiszen e gyermek kétszeresen 
gróf és sokszorosan magérdemii, hogy féltékenységgel 
őrködjem felette. Tudja e ön, hogy e gyermek nem 
édes gyermeke Adamovics grófnak? Ez egy lengyel 

gróf gyermeke, apját Hajnau akasztotta föl, amiért ha-
zánk ügyéért harcolt. Ver je meg az isten a szegény 
ártatlan gyermek apjának gyilkosait ! 

Oh, folytatá a szegény nő és mind erősebben 
szoritá gyermekemet keblére, e szegény gyermeknek 
anyja, az özvegyen maradt lengyel grófné Ad.iiuovics 
grófhoz ment nőül ; de soha nem bírta feledni elsó 
férjét, mig végre bujában elmélyét veszité és a téboly-
dában halt meg. D e legyenek nyugton ott az égben : 
én gondját viselem gyermekökuek ; Oh uram, mondá 
a nő és kóny volt szemében; e gyermeknek szomorú 
családi története van. Könnyeztem én is, s midőn ezt 
a nő meglátta, szelíden szólt hozzám. Ugy-e szoinoru 
történet? Valóban én mindig sírok, ha e gyermek szü-
leire gondolok. De hogy van az, hogy ha ön a grófot 
szolgálja és nem tudja ezt? 

— Most hallom először, mondám a nőnek ; a 
grófot nem rég szolgálom és nekem nem beszélt erről* 

A nő azután a grófról tudakozódott és kért, hogy 
üljek le. 

Sietek mondám, csak azért jöttem Békásra, hogy 
a gyermeket lássam, ha egészséges-e ? 

Istenem, hogy lenne baja, mikor ugy vigyázom 
rá, mint a kétszemem világára. 

Mig a nő beszélt, gondolat támadt agyamban, 
hogy a gyermeket még azon éjjel el fogom rabolni a 
dajkától, s hogv e tervemet valósítsam, azonnal távoz-
tam. Elébb azonban a gróf küldeményeként 2 J ) frtot 
adtam a nőnek, ki azt minden vonakodás nélkül fo-
gadta el. 

Folvt . köv. 



t * estét, • ve l « derék vendéglősüuket közönségünk 
pártfogásába. 

— TÜZ VOlt f. hó 26-úu viradóra Kajtár Mihály 
I I . t. 221. sz. házánál, egy istálló s egy szin égett le. 

— Mérgezés. K. M. lakostársunk másfél évei fia 
szerecsika oldatot ivott s azonnal igen roszul lett tőle; 
a szülök azonban röktön észrevéve a bajt — orvosért 
futottak és ellenszer beadása által sikerült a gyermek-
nek megmentése. Már többször történt e veszélyes 
szerrel szerencsétlenség s miután a szülők nem tudnak 
róla, (?) hogv honnan jutottak e szerhez, — a mennyi-
ben a gyógyszertárból csakis orvosi rendelvény mellett 
szolgáltatják ki e szert igy valószínű, hogy ahhoz 
valamelvik kereskedésben jutottak, s miután ezen szer-
nek árulása kereskedésekben el van tiltva: a rendőr-
ség eréjeseu nyomozza a helyet, hol a szigorú rende-
let dacára, még mindig árulják ezen veszélyes szereket. 

— Öngyilkosság. Horváth Juliánná 18 éves haja-
don, Derekas András által 6 év óta tartott gyám leány 
a mult hónapban — töb apró lopás következtében a 
büntetéstől félve — gyámszüleitől megszökvén, Sipos 
Lász ló polgártársunk házához szegődött be szolgálónak, 
azonban dacára a gazda többszöri felszóllitásáuak a 
leány vonakodott cseléd könyvet váltani, tartván tölle, 
hogy miután gyámszübi nélkül cseléd könyvet nem 
kaphat, a cseléd könyv váltás alkalmával lopásai nap-
fénvre jönnek és elcsukják. A leány miután Sipos 
Lászlónál ís lopást követett el s ezt valószínűleg ke-
resték rajta — nehánv nappal ezelőtt — minden nyom 
nélkül eltűnt, s csak 8 nap múlva f. hó 20-án találták 
meg hulláját a kútban, hová a szerencsétlent bizonyo-
san a büntetéstől való félelem hajtotta* 

— Tolvajlasi kísérlet. Sipos János bognár segéd 
a napokban Szilágyi Imre korcsmájában mulatván, csak-
hamar egy tapasztó muzsikus szegődött társaságához. 
A szemes cigány rövid együtt borozgatás után a mes-
ter legénv pénzes tárcájára vettette szemét és nem té-
továzott soká, hanem kikapta azt annak zsebéből s 
kiugrott vele az ajtón és az utcára dobta el, hol a 
tolvaj csínra vele összebeszélt két cinkostárs várt a 
prédára, s a tolvajlás sikerült volna is, ha rendőreink 
egészen váratlanul közbe nem lépnek, s a tolvajokat 
el nem csipik. Nagy János tiszta füredi illetőségű ci-
gány volt, ki a tárcát elesipte Mohácsi János mező-ke-
resztesi és Malkócs Jósef ismert szentesi naplopó cigány 
voltak a cinkostársak. Most mindhárman a kapitány-
sági börtönben ülnek, várván méltó büntetésüket, 

— Bírói találékonyság Egyik csongrádmegyei 
közsé.ben történt. — Két „kofa l iölgvu derekasan 
összecivakodott; s egymással kölcsönösen minden tisz-
tesiéget leszedve, s az ékesebbnél ékesebb titulusok-
ból s minden válogatott argumentumból k i f ogyva : 
egyértelmüleg a községi bíróhoz futottak „ igazságáér t . 
A biró kihallgatva a patvarkodókat s töviről hegyire 
megértvén a dolog „mivoltu-ját, következő salamoni 
ítéletet hozott; „mindkét fél köteles a községház tanács-
termében egymás mellé térdepelni, hogy a bejáró ügyes-
bajosoknak elrettenő például szolgáljon ; köteles továbbá 
meghatározott időszakonként — töredelmessége és alá-
zatossága jeléül — a földet, s a kölcsönös bocsánat 
és kibékülés záloga gyanánt egymást megcsókolni ; s 
ezt a furcsa procedúrát mindaddig folytatni, mig ma-
gába szállásának kéttségtelen bizonyságát nem adja." 
Diktum : factuin; a szokatlan sententia betűről betűre 
végrehajtatott; s a perlekedő felek nem győzték eléggé 
hajtogatni, hogy de bizony ők már testi lelki j ó bará-
tok ; a minek végtére a biró is hitelt adván, a „to-
vábbi eljárást" beszüntette. Váljon lehetne-e Kva le-
leányainak mindegyikén ily módon kifogni. Al igha. 

— A megyeház alapkövének ünnepélyes letétele, — 
mint hírlik — május 14-én lesz. Ez az alap-kő letételi 
ünnepélyesség valóban mulatságos meglepetés lehet 
egy idegenre, ki látia, hogy a megyeháznak falai-egy 
sarkot kivéve-már ölekre emeltetett fel. Csak ránk 
nézve bántó ez, kik ezen kő letétel elkésésében is egyik 
példáját láthatjuk megyei előülőink semmit tevő közö-
nyösségének. 

— Csongrád, mint hírlik rövid idő alatt el fogja 
érni azon régi vágyát, hogy járásbírósága telekkönyvi 
hivatallal kiegészíttessék. Napokban járt Csongrádon 
ez iránt szegedi törvényszék elnöke és a királyi ügyész, 
s kilátásba van helyezve, hogy ezen, Csongrádra nézve 
nagy fontosságú, hivatal rövid idő alatt fel lesz állitva. 

— A Város által fentartott ismétlő iskolában, a 
nyilvános vizsga elnöki meghagyás folytán (. hó 30-án 
délelőtt 8 órakor veszi kezdetét tul a kurcai iskolahe 
lyiségben, következő sorrendben : kezdi az I-ső osztály, 
I l- ik I l l - ik 8 végre IV-ik, melyben kereskedő tanon-
cok járnak csaknem kivételesen. Hogy mindenki meg-
győződhessen az iparos tanoncok szellemi előhaladásá-
ról, tisztelettel felhívja az igazgatóság a t. tanügybará-
tokat, érdeklődő kereskedő, és iparos urakat, hogy a 
vizsgán minél számosabban megjelenni szíveskedjenek 
Szentes 1882. April hó 13. 

— Gyilkosság a kolostorban. Versechez nem 
messze a messicsi gör. keleti kolostorban, Gallilei 75 
éves öreg szerzetest meggyilkolták. A gyilkosságot 
közvetlen húsvét előtt követték el, egy darabig titkol-
ták. Oláh parasztok, kik a kolostor mellett elhaladtak, 
több izben hallottak jajgatást, be ís akartak menni, 
de a kolostor ajtaját zárva találták. Erre azután a bí-
róságnál tettek jelentést. Törvényes bizottság érkezett 
Verseerői Messicre, hogy a tényállást jegyzőkönyvbe 

vegye. Egyidejűleg hat csendőr érkezett, kik a barátok 
közt való összebeszélést voltak megakadályozandók. 
A fehértemplomi királyi ügyész: Nikolics vezette a 
vizsgálatot. Izidor szerzetes tűnt fel gyanúsnak, s azért 
el is fogták és fedezet alatt Fehértemplomra kisérték. 
Izidor először makacsul állította, hogy öngyilkosságot 
követett e l ; később bűnbánólag beismerte, hogy vitája 
volt Gallileivel, ki arcul ütötte, mire ő pipaszárával 
ugy fejen ütötte szerzetes társát, hogy annak feje be-
szakadt. Erre rárontott Uallileire és 15 külömböző se-
bet ejtett rajta, hogy az öngyilkosság minél valószí-
nűbbnek tűnjék föl. A z eset nagy feltűnést kelt. Az 
emberek kerülik a kolostor tájékát is mint a bűn fészkét. 

— Nagy váltóhamisítás Esztergomban. Mellinger 
Rudolf esztergomi tekintélyes kereskedő, 14.<KK) frtra 
menő hamis váltók hátrahagyása után megszökött, va-
lószínűleg Amerikába, mert ott egyszer már hosszabb 
ideig tartózkodott s szép vagyonnal jött onnan vissza. 
Az eddig tudvalevő hamisítások egytől-egyig sógorára 
Stern Márk nagykereskedőre szólnak. Ezelőtt 3 évvel 
is készített már mintegy 10,000 frtra menő hamis vál-
tókat, de akkor a rokonok megmentették: 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből. 
Sima Ferenc kurcaparti házánál egy bútorozott ké-
nvelmes szoba egy évre vagy havonként kiadó. — 

; Zoó János I. t. 157. sz. háza szabadkézből eladó. — 
Derekas Andrásnál több rendbeli bútor, konyhai és kam-
rai eszköz jutányos áron van eladó. I I I . t. 250. sz. — 
Tordai József 1-ső tized 2^0 számú házánál két 
padolt szobából és konyhából álló külön lakás, 
és egy bútorozott szoba haszonbérbe adandó. — 
Malatidesz Jánosné I. t. 150. számú házánál egy 
bútorozott szoba, konyha, kamra, padlás kiadó. — 
Négyesi Péter I I I . t. 439. sz. háza eladó, — Dömsödi 
Ferencz I. t. 495. sz. a. egv külön szoba konyha 
kamra kiadó. Ugyan annak a réten jó darab földje 
szántás alá kiadó ugy, hogy a szántóé két rész a gaz-
dáé pedig egy rész, — ö z v . Macskási Sámuelnénál 
egv ócska zongora elsdó Bővebb értesítést venni 
szándékozók tőlle nyerhetnek, — Özv . Erős Istvánné-
nak egv első osztályú földje eledó, — Schleier István 
I. t. 630. sz. háza eladó. — Derekas András I I I . t. 
750. sz. ai. lakosnak nagynvomási egy első oszt. földje 
vetéssel eggvütt eladó, — Lakatos Juliánná I I I t. 4(57. 
sz. háza eladó, Dr. Csató Zzigmond I. t. 184. sz. há-
zánál egy kükorica góré eladó. — Füsti Molnár István 
I I . t. 662. sz. háza eladó, vagv főidér elcserélendő.— 
Debreczen\i József I. t. 517. sz. ai. lakosnak, a város 
mellett lévő Tatárféle szélmalma eladó. 

CSARNOK. 

A Y É R 0 I J J. 
Eibes>z-',l<'*s. 

Franciából fordította: Szalay M i k l ó s . 
I I I . 

E l u t a z á s 

(Folytatás.) 

Most már dölyfösen és csaknem kihivólag kö-
szönt s megindult hogy kimegy. Puleherie megállította. 

— Egy szóra még uram. 
— Legyen, kisasszony. 
— Nem vagyok kétségben visszautasító válaszom 

eredménye fe lő l : jó l tudom, hogy minket még ma le-
fognak tartóztatni a fogságba, ön csak azt várja, hogy 
visszatérjenek társai. En őszinte voltam, legyen ön is 
az irányomban, mondja meg ha vájjon nem csalódom-é 
és csakugyan az-é a szándéka? . . 

— Teljesen, kisasszony. 
— Köszönöm uram, megyek készülődni. 
Renouf daezos mozdulatot tett s hevesen távozott. 

Indulatroham lepte meg őt e gyermek erélye ellen, kit 
semmiféle fenyegetés vagy félelem nem volt képes 
megtörni. 

Mihelyt eltávozott és lépteinek zaja elhangzott a 
folyó só boltozata alatt, Puleherie azonnal nagyanyjához 
lépett s letérdelt előtte mondván : 

— Kedves jó anyám, ruházza rám hatalmát 24. 
órára, ennyire volna szükségem, hogy megmenthessem 
mindnyájunkat. 

— Hogyan V mit akarsz tenni V Ön esztelen volt 
gyermekem, nein kellett volna ilyen egyszerre vissza-
utasítani ezt az embert, talán lehetett volna valami 
mód azt kérleltetni, időt nyerni. 

— l l o gy eltűrjem szemtelen szándékát, s megen-
I gedjem neki azt, hogy arról beszélgessen nekem, mit 

ö szerelemnek nevez ! Óh ! soha, inkább kész vagyok 
fogságba menni, vagy meghalni is. 

— Ön igen, kedves unokanővérem, szólt közbe 
Thais szelíden, ki ép akkor lépett be, de hát kedves 
nagyanyánk! 

Mint már mondottuk Puleherie nem volt felru-
házva unokanövere szelid érzékenységével, de azért 
nem volt szívtelen leány, sőt ellenkezőleg. Egyszerre 
elhalványult s habozás fogta el. 

— Igazad van Thais, mondá : de én arra nem 
is gondoltam, engedtem magam ragadtatni az első be-
nvomáshatása alatt, rátok kettőtökre kellett volna gon-
dolnom s titeket veszélybe nein hozni. Azonbau most 
már vége van mindennek, ezt az embert lealacsonyí-
tottam, megaláztam s ő nem fog nekünk megbocsátani. 

— Hátha . . . . megkérlelnéd . . . . 
— En ! fejet hajtani előtte . . . . soha! 
— De anyánk, Puleherie? 
— Istenem! 1 hais, kedves anyánk veszélyben 

van ! ha akarjátok . . . . 
En nem akarok semmit lányom, alávetem magam 

Isten akaratának ! 
Redon kisasszony nem nyomhatta el háládatos-

ságának odaadó érzetét az iránt, ki őt felnevelte. 
— Kedves anyám, szolt remegő hangon, intéz-

kedjék, parancsoljon, hogy mit tegyek ? 

A ma>'quisné mélyen meg volt indulva, ismerte a 
leány szelidithetlen természetét s tudta, mily áldozatba 
kerülne neki oognajuini a nyomorult előtt. 

— Imádkozzék leányom, imádkozzunk eggyütt 
majd hoz az ég valami tanácsot, most ünnepélyes pil-
lanat van, lehet hogy egész életünkre határozó lesz. 

— Mind a hárman letérdeltek a szent Szűz képe 
előtt s ennél tiszta SZÍT bői jövő buzgóbb imádság még 
soha sem lett elmondva. Legelsőbb Puleherie végezte 
el s figyelmeztetvén a marquisnét az is felkelt kön-
nyekkel áztatott arccal, mit Thais a tisztelet és ke-
gyelet kifejezésével törült meg. 

— Kedve? j ó anyám, kezdé Puleherie, van nekem 
egy tervem lehet hogy az lesz a legjobb, legyen b^nne 
ön a biró. Azt jól tudja, hogy én mindenkor kész va-
gyok magamat ítéletének alávetni. 

— Lássuk hát gyermekem. 
— Anyám, egyedül kastélyunkban van tizenöt 

olyan emberünk, kik érettünk készek volnának ölni 
is, ha a szükség ugy hozná magával, még több em-
berünk van Redon laluiikban, hol felhívásunkra egyet-
len fickó sem maradna kunyhójában. Ez pedig tekin-
télyes erő. 

— Istenem arra gondol ön, hogy ellentálljunk ? 
—- Igen és nem, tervem biztosabb, mint akármi 

más Ez az ember egyedül van, misem könnyebb, 
mint őt hata lminkba keríteni s szemmel tartani . . . . 

— Hát a többiek, kik ma estére együttesen fog-
i»ak visszatérni ? 

— Azokkal kétfélekép cselekedhetünk: vagv be-
zárjuk előttük a kapukat s felvonjuk a csapóhidat, 
hogv be ne jöhessenek s addig fogjuk a kastélyban 
tartani mig nekünk elfogadható tisztességes ajánlatot 
nem tesznek : vagy pedig minden gyanú nélkül be en-
gedjük őket jönni, s szintúgy hatalmunkba kerítjük 
mint Renoufot. Dk csak hatan vannak, mi pedig félóra 
múlva huszonnégyen leszünk. 

(Folyt, krtv.j 

Felelős szerkesztő: S i m a F e r e i l C . 

H i r d e t é s e kr I Hirdetés . 

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 

Alo'l irott fő-ügynökség azon kellemes 
helyzetben van, hogy tűz és rzáltitmániji biz-
tosításokra a kötvényt a bejelentésnél a 
legolcsóbb dijjak felszámítása mellett rögtön 
kiállíthatja. 

A n é. közönség pártfogását várva, 
marad tisztelettel 

a cs, k szab. trioAti általánoR hir.toMtó 
társasrip szentesi fo-íifrynökséga Wellesz Edénél. 

Tisztelettel tudatom a n. é. kö-
zönséggel, hogy vasaló-intézetet rendez-
tem be francia systema szerint Külö-
nös súlyt fektetve a fény-vasalásra. 
Igyekezni fogok igényeiket minden 
tekintetben olcsó és gyors szolgála-
taim által kielégíteni. 

A nagyérdemű közönség pártfo-
gásáért esedezik 

Lakik I I I . t. 345. sz Paszternák-
féle házban. 

K&rger Frigyesné. 
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ÜZLETMEGNYITÁS. 
Ezennel bátorkodom a. t c. kö-

zönségnek tudtára adni, hogy a Gláser 
doktor-féle házban dúsan felszerelt 

EÖRKERESEEDÉST 
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 kiszolgáltatás, nemkülönben k i -
tűnő árucikkeim által t . vevőim pált-
fogását kiérdemelni. Tisztelettel 

Polláosek Jakab 
bőrkereskedő. 

>ooooooooo< 



H I R D E T É S E K. 

A nagymélt. közm. és közi. m kir minís-
teriiunnak 2562/1882 sz. a. kelt engedélye 
alapján jogot nyertünk arra, hogy a Dunán és 
mellék folyóin terheket, árukat és szeméi) eket 
szállíthassunk; az üzlet megnyitásához szükséges 

engedélyt megnyervén, van szerencsénk a nagy-
érdemű közönség tudomására hozni: hogy a 
közlekedést a Tiszán Szentes és Szolnok, illetve 

Szentes és Szeged között /. évi május első nap-

ján megnyitjuk. 

Az alkalmi személy és rendszeres áru szál-
lítás a kijelölt irányokban következőleg fog 
eszközöltetni : 

Indulás Szentesről Szolnok felé minden 
vasárnap és csütörtökön reggel 4 órakor. 

lndulás*Szolnokról Szentesre minden hétfőn 
és pénteken délelőtt 11 órakor. 

Indulás Szentesről Szegedre minden szom-
baton reggel 5 órakor. 

Indulás Szegedről Szentesre minden szom-
baton délután 1 órakor. 

A közönség érdekében oly intézkedést tet-
tünk, hogy a közbeneső helységek bármelyi 
k. nél a be- és kiszállás, ugy a be- és kirakodás 
is eszközölhető. 

Midőn ezen vállalatunkat megnyitjuk azon 
remény vezet, hogy ez által az áru szállítás 
tekintetében az összes lakosságnak előnyösen 
hasznot teszünk, s kérjük, hogy ezen vállala 
ttmkat kegyes pártfogásukkal támogatni szíves-
kedjenek. 

A szállítási dijak s minden egyéb az üz-
letre vonatkozó felvilágosítással irodánkban 
(Molecz-féle ház, uri utcában) délelőtt 8—12, 
délután 3 - C - i g szívesen szolgálunk. 

Szentesen, 1882. april 26. 

Tisztelettel 

NAGY TESTVÉREK, 
gőzhajó tu 1 ajdom>so k. 

Jtojzsik MjajOH köz- és váltáügyvéd, 

lakását és irodáját Dr. G láser- fé le 
I I I t 185. sz alatti házba tette át. 

:xx: ixx: I X X Z Z H - X X 

HIRDETÉS. 
Van szerencsém a n. é hölgy-közönség tudomására 

adni, miszerint bevásárlásomból megérkezve, nálam dós-
választékban kapkató 

szalma- és santül-kalapok, 
f i UL - és l eány-ka lapok 

reggeli cs házi fejkötök. 
Továbbá nagy választékban található 

h imzö-alakok m moao//rammok 

a legjutányosabb árak mellett előnyomatnak. 
Becses pártfogásukra számítva, vagyok tisztelettel 

Jakó Mihályné, 
riivatárusnő. 

Lakás: SajtOS-féle házban. 

H i r d e t é s . 

Letétemények és 

üzéri vásárlások 
mindenféle alakban, 

üzérkedések, szövetkezetek és jutalékok 
csak az általánosan elismert biztos és nzosztr -
magyar-monarchiábau egyedül irányadó 

B É C 3 I BÖRZÉN 
érhetők el a BLeitha" bankháznál, Bécs 
Schottenriug IS. Ugyanitt szakszerű, gyors 
és biztos értesítések, sürgönyök, tudósítá-
sok eszközöltetnek, mutatvány-számok a 
„/.eithau chnü pénzügyi és sorsolási lapból 
tartalomdús füzetek valamennyi európai 
sorsjátéki tervezetek, felvilágosítások a be-
tétek felől, az üzérkedés mindennemű fa-
jai stb ingyen és portonientesen küldet-
nek meg. 
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g y o m o r - c s e p p e k * 
inlna l iatúcn fM'/»nfi'0'/fti« ^ jeles hatású gyógyszer 

a gyomor minden bántaimai ellen, 
és föliilmulhatlan az ét-
vagyhiany, gyomor-gyen-
geség, roszszagu lehelet, 
szelek, savanyu felbüfö-
gés, kolika. gyomorhurut, 
gyomorégés, hugykökép-
zödés. túlságos nyalka-
képződés. sargasag, un-
dor és hanyas. föfajas (ha 
az a gyomorból ered) gyo-

* 

* 
i 
* 

* az a gyomornál eredj gyo- * 
morgörcs, székszorulat, a T 
gyomornak túlterheltsége 
etel »'sital altal.giliszta, lep A 
ésmajbetegség, aranyeres f 

bantalmak ellen. J 
Egy üveg ára használati ntasit'issaJ 3ó kr ' 

Kapható Szentesen V Á K A D Y L A J O S ur 
gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar 
birodalom mimh'u nagyobb gyógyszertárában 
és kereskedésében. — Központi szétkühlési 
raktár nagyban és kicsinyben. 

¥ 

l/v 

te V * ^ 
. v 
-«r S r Q r ^ ' 

§ $ A g ? G A B g L Z , 

í v „őrangyalhoz" cimzett gyógyszertárában 18—) T 
Kremzierben, Morvaországban A 

"ír. 

C s u d á l a t r a m é l t ó n 

a természet ereje, 
ha az kellő módon alkalmaztatik! ^ 

Így kiáltok «'n is Ifi. és ímnek ezennel leg 
bensőbb kiiv/fiiietcinet Itjezun ki, miután hála b-

iftinmk, XZ ími Wik<lm;ryer-fVI.- b o j t o r j á n ? ? 
gyöktr sztsz •'« hajkerűcse segélyt intzi.it Jw* 
ii.« no a híjára kíklillá* :i el.en s annak iijra níivé-
sém 1 >> i-.-ak azt • hajtanám, hogy az î r/.s.'ir 
világnak tudomására jw^'oii. Kaut'inann l'. Duklán 

Hét évig kopasz és szakálat lan, — mint J J 
miijei 24 é \ . s fiatal i m l w r l» t»mr<> x oltain, csal - J É 
mm k. tségbeijtő. Az l n cMwlálatr-méltó p v ó g v h a - 2 
tán. WinU n•.-.yrifélt bojtorján g y ö k i r szesz 
ha]kerficsének ha*>iw.l«ta m«.n alig -j ln>i.ai> alat. ^ 
t? n;í tt h«j'»t IIVt rtt ni, m"i m/j; a szekálom i*, mely- T J 
íifk kinAv«'»t'l.v kételkeltem, igen sz. j. nfirfín ii.'u-
t;.tk yik Hala érte istennek » a ternn'sz« i gvóir\ -
i r.jí'n. k, önnek köocöneteinet. miután Ivgkvxvlvbb S 
Décshr lándnlok, él« f»óva| fopr<»ni k;f«j»-y.ni 

Kandler .1. gép' sz HudapeMen 

Az fin \Vinkeln ayerféle bojtorján gyökérsze-
szírek nehái \ livrggtli elliasznaláha u'ai . paróká- ^ 
n at, H I Ív t ii'ár r v évig viaeltem, î mét t. Ir. t f ^ ^ 
l.eit in, m«il ÍFII ét megnőtt a hajam, sőt tftbb mint 
rvi 'íítt. Kr er» dinéi •yríil nálam b;irki megg\<*/«>d Xa 
Intik. WH ol J jószágtulajdunot H Lag, a Thaja 
niellitt Abó-Ausztiia 

í n az ön valódi Winkelmavor-féle bojtorján 
pjíkú 8/«lx"»l 2 palackkal hmntfam magamnak. 
f használata után, ámbár alig 20 éves va^vok, pár # f 
nap alattt nagy és szép szakált kaptam kz nuel ~ " 
Lbskhnetvniet t.jez»m ki, maradtstn tiaaicleltel 

ifj MtgiiMr Lőrinc*. Krappon (Kraina) 
Legbensőbb hálás k?»s*5neteiaet az f'.n Winkilmaverféle bojtorján gyökér szesze-

ért,melynek 3 h-ti hasznilata után, pompás tömött SZtkál birtok a ban vag>ok. Én azon 
c^oilalatra mélt-' ké«zitiuéuyeit niiudcnkinek a b-gmel gebhen ajánlhatom 

B«»rj;< r József Klg- l«vaUr. Pécs J g 
Kzen. valamint so'< má« száz kü«/Ri:őir-it. nie!y«-U nálam eredetiben mindenki által 

megtekinthetők, a Winkelmayerftle bijtorjángyekér-szesz és hajkenőcs minden dicsére-
tel icl«rí>legt'9»é itMzik, miv« | a jö Hnina^ál dicséri nn-j 

Arai: 1 palaczk Wink* linayerféie bojtorjángyíikiT-szeaz 90 kr. 
1 tég^iv „ „ hajkenScj* 50 kr SK 
1 palaezk „ olaj 40 kr. 

postai n:rpköbb'»nél i» péitzbekíild<'«r vagy ntá r/tel mellett) cscm*£olá«n'rt 10 krral tftbb ^ ^ 
Központi raktar WINKELMAYER J. Bécs VI. Gumpendorferstrasse 159. S 

F.Vaktir: Bu«lapo«t<-n Török Józaef (f}*ó(»T»7.pr.'*r. ki'ályatczn 7 bt.., Zkgrá>>: MittHbach • 
>ry Fo/.sonv : Karer ». Ki-rberthor lf>'»R *'• Temesvárott ; 'aroini*« F. gyógvs/. Tár zav István 
^ ../v«z K0!osvárott: Székely Mik'.« gy<>*y«z. Gyöngyösön: Morsitz \.w\or ityützy*, Debr őzen 
Rothschnek Emil tí.vógysr valamint niimlea hirnev*** gyóg\ szertár é« illatszerkereakedésbén. 

• t">nn5ri!i k hamisiiás kikeriil. tiw végott mindenkor Wlnkelmayerfele valódi bojtorjánryö-
kér ké«z!tm?ny * arra kell figyelni, hogy miDdeii polaczkou J. Winkeluiayer, Hécs, VI. Ouni-

b.rferstnM*« 159. czég legyen alkalmazva. 
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Szentesen, nyomatott, a kiadó-tulajdonos: Cherrier ,János könyvnyomdájában 1882. 




