
SZENTES, deczember 13. 1874. 50-ik szám. Negyedik évfolyam. 

SZENTESI LAP. 
YEGYESTARTALMU HETILAP. 

E lap szellemi részét illető közlemények a.szerkesztőség-
hez, a pénzküldemények a kiadóhivatalhoz intézendők. 

E l ő f i z e t é s i á r a k : 
Egész évre 4 frt . 
Fél évre 2 frt. 
Negyed évre 1 frt. 

HIRDETÉSI ÁRAK: 
A három hasábra terjedő petitsorért egyszeri hirdetés-
nél 18 kr., a két hasábosért 12 kr., egy hasábosért 

6 kr. számíttatik. 

Bélyegdij minden egyes beigtatástól 50 kr. 

Megjelen e lap hetenkint vasárnap egy iven. 

A pNyilttéruben a háromhasábos petitsor igtatási dija 
15 kr. o. é. 

A fövényre épült ház leroskad, 
és a jégre irt betűk elolvadnak. 

Nem adózunk más helyett! hordja mindenki 
terhét, mi is elhordjuk a magunkét! 

Szentes város közgyűlése kinyilatkoztatta, 
hogy a megye amaz indítványát, hogy Horgos 
és Kis-Telek, katonai beszállásolással túl terhelt, 
8 már is végkép kipusztított két község fölsegé-
lésére. s terhiiknek könnyebbitésére, a megye 
többi községei adójuk minden forintja után 3 
vagy 2 !/2 krt fizessenek, — el nem fogadja. 

Es ha jól meggondoljuk, Szentest még sem 
lehet szűkkeblűséggel vádolni; nem lehet reá 
mondani, hogy a testvér községekhez szívtelen, 
hogy bajaikat enyhíteni nem akarja. 

Olvasóink tudják mily felháborodást szült 
Csongrádmegye ez év február havában tartott 
rendkívüli közgyűlésén a 11. dragonyos ezred 
parancsnokságának ama kívánsága, hogy legény-
bégének egy pár századját a régóta megszálva 
tartott, fennebb emiitett községekben ezentulra 
is beszállásolva hagyatni óhajtja. 

A megyei bizottság Mágocs és Derekegyháza 
uj községekbe rendelte a dragonyosokat, mint 
a mely községek mind eddig katonákat soha 
sem tartattak. 

Ekkor hallottuk ama uj tant, hogy a ka-
tonaság beszállásolása iránt nem a megyei ha-
tóság intézkedik, mert ez egyesegyedül az alispán 
jogköréhez tartozik. — Mintha csak az alispán 
nem a megyei hatóság hatarozatait végrehajtó 
első hivatalnok, hanem a megyétől független, s még 
is annak érdekei fölött intézkedő hatalom volna. 

De ne vitassuk ezt, apróra tárgyaltuk már 
e lapok hasábjain! 

A törvény félre magyaráztatott, hasztalau 
azután minden okoskodás, a humanismus leg-

pompásabb javaslatai sem fogják elpalástolni az 
elkövetett hibát. 

Nem kételkedünk, és nem kételkedtünk az alis-
pán igazság szerető szivében, de tény az, hogy a ha-
ta'mas dragonyos ezreddel szemben nem tudott ki-
vivnisemmit; — egyedül állt, a fennebb említett 
tan megfosztotta őt a megye támogatásától. 

Derekegyháza és Mágocs, újonnan alakult, 
de a teherviselésre képtelen, tehetetlen közsé-
gek szépségesen kimenekültek a katonatartás alól. 

És az alispán igazságszerető szive és a me-
gyebeli községek fájdalommal látták, mint nyo-
morgattatik Horgos és Kis-Telek, — és a se-
gélyről kezdtek gondolkozni. — Ezek, t. i. a 
megyebeli községek abban látták a segélyt, hogy 
a katonaság a végpusztulásra juttatott közsé-
gekből rögtön elvitessék, — amaz, t. i. az alis-
pán, egy uj javaslattal állott elő, azzal, hogy a 
megye azon községei, melyekben katonaság beszál-
lásolva nincs, öukénytes adót fizessenek a beszállá-
solással terhelt községek javára. 

Elfogadták e javaslatot, ezzel a surroga-
tumban vélték rejleni a gyógyszert, ezzel akar-
ták a törvény által kimondott egyenlőséget fen-
tartani, a közteherviselést ekkép akarták ará-
nyositani. 

Ámde a gyökerében rethadó fának, egész-
ségtelen a gyümölcse é? a fövényre épült ház 
leroskad. 

A szép terv füstbe ment. 
Nincs Szentes városának egy képviselője, de 

nincs egy lakosa sem, ki Horgos és Kis-Telek 
sorsát nem akarná enyhíteni, — s bizony fájdal-
dalmas szívvel tagadták meg a megye által el-
fogadott javaslattól hozzájárulásukat. 

Készek ők a segély nyújtásra, de uj szo-
kás behozatala által gyakorlatba hozni azt, hogy 
nagy uradalmi pusztákból alakult, kédelgetett 

községek, a katonatartás terhe alól, ezen az utom 
jövendőben is kibújhassanak, — ehhez hozzájá-
rulni, ezt szentesíteni nem akarták. 

Hullatjuk a részvét könnyeit, de az alkot-
mányosság érzete magasztosabb volt, ez diadalmas-
kodott a fájdalom gyengeségén. 

Szentes nem járult az uj javaslathoz, azt 
mondá: fiat justitia, aut pereat mundus! Gyoz-
zöu az igazság, vagy veszszen a világ! 

Mig a megye közönsége azon meggyőződé-
sét el nem veszíti, hogy a katonaság beszálláso-
lása iránt, ennek parancsnokságával egyetértőleg 
Ő intézkedik, mig a katonai önkénykedés meg-
fékezve nem lesz — addig haszontalan minden 
iparkodás. hasztalan minden kuruzslás, surroga-
tumok nem hoznak gyökeres orvoslást. 

Szentes város közgyűléséből. 
(F. decz. 7., 9. ca i áén . ) 

Az italmérési jogbérletre f. hó 1-éig beadott 
és e hó másodikán nyilvánosan felbontott zárt-
ajánlatok eredménye felöl a háztartási és gaz-
dászati szakosztály beterjeszti jelentését, s arra 
vonatkozó véleményét, mely egész terjedelmé-
ben elfogadtatván a közgyűlés által, határozatba 
ment: hogy az 1. 2. 7. 12. 31. 35. 44-ik szá-
mú korcsma ráták nyilvános árverésen bérbe-
adassauak, mert azokra zártajánlatok nem adat-
tak be. Hasonlókép nyilvános árverés utján 
bérbeedandók lesznek a 4. 6. 9. 10. 11. 22. 
32. és 33-ik korcsma ráták, mert azokra az ed-
digi bérösszegeknél csekélyebb igértetett. — A 
17. 20. 24. 36. 37. és 39. rátákra nézve is el-
rendeltetett a nyilvános árverés azon kikötéssel, 
hogy ha azokért eddigi bérlőik által az eddigi 
bérösszegek meg nem ajánltatnak, ezen ráták 
korcsma helyiségeiül eddig szolgált házak, mint 

ENGEDELMESKEDEM ATYÁMNAK. 
Száznegyven évvel ezelőtt a velenczei köztársaság 

egyik rémletes börtönében az „ó lom f e d e l e k " alatt 
egy fogoly halt el, ki következő — a maga nemében 
páratlan — végrendeletet hagyta maga után: „Miután 
Malipiero Péter és Condulmer Máté, állami inquisitor urak 
minden birtokomat elkoboztatván, leányomon Sorranzo Stellán 
kivül nekem mit sem hagytak: szerelmem ez egyetlen s utolsó 
tárgyát is nekik hagyom örökségül; — felkérem őket, hogy 
egyenlő' joggal gyámjai s tutorai legyenek/' 

E különös végrendelet közbeszéd tárgya volt jó 
darab ideig Velenczében. A Márk téren, a Dogépalota 
ódon boltivei alatt, a sétányokon, a színházakban e 
végrendeletről beszélgettek, újra és ismét újratárgyal-
ták, fejtegették azt a társaságokban, még a Velenczébe 
érkező idegeneket is azzal fogadták : „Hallottak-e va-
lamit az öreg Sorranzo végrendeletéről?" 

Sorranzo fogságának okát senki sem ösmerte. 
Os idők óta sűrű fátyol fedezte a velenczei igaz-

ságszolgáltatás tetteit. E fátyolt föllebbenteni ép oly 
veszedelmes volt, mint ama beburkolt alakok fekete 
álarczáik alá tekinteni, mely alakok villogó szemeikkel 
minden vigalmaknál megjelentek, hogy kémkedjenek. 

Velencze végrehajtó hatalmának pallosa neszte-
lenül szokott volt sújtani, a csapás viszhangja a bör-
tön sötét boltozatai alatt hangzott el, és a ki oly sze 
rencsétlen volt, hogy a sóhajok hidján áthaladni kény-
telenittetett, nem hozott vissza hirt a túloldal rémes 
titkai felől. 

A Dogépalota rejtelmeit mély homály boritá min-
denha. A hajdankor e megvénhedt emléke mig falai 

között fényes termeket, diszes kápoluát, kérlelhetien 
törvényszéket, mindent gondoz/) tanácsi gyülhelyet rej-
tett; addig a koronáját képező ólom fedélzet nap ál-
tal hevített ércztáblái alatt, mint egy földi pokolban, 
epedve kínlódtak az elitéltek, s fenekén, még az ólom 
fedélzet börtöneinél is borzasztóbb tömlöczökben szen-
vedtek az önkénytelen lakosok, ama iszonyú tömlö-
czökben, melyeket közönségesen a köztársaság kútjainak 
neveztek, mert napfény, üde levegő, soha sem hatha-
tott le azokba s a tengernek átszivárgó sós vize foly-
tonosan nedvesité az oda zárt foglyok talpait. 

Ez volt a sokféle és különböző részekből álló 
Dogépalota. Falai közül imádság szállott fel az éghez, 
ólom tetőzete alól és pinczéinek mélyéből szitkozódás 
és átok. De azért merev nagyszerűségében büszkén te-
kintett le a lábainál elömlő csatornákra, melyeken tova 
surranó sajkákban nyájoskodó szerelmesek ringatta-
ták magukat holdvilágos éjjeleken. 

Ez épület ólom fedélzete alatt folyt le Sorranzo 
földi életének két utolsó éve. 

Miért? 
E kérdésre senki Bem tudott választ adni. Min-

denki más más okot gyanított; ép ez volt nyilvános 
jele annak, hogy a valót senki sem ösmerte; — ki is 
volt volna képes kifürkészni azon indokokat, melyek 
Velencze titkos rendőrségét arra bírták, hogy a sze-
rencsétlent vagyonától, szabadságától megfosszák!? 

Némelyek nagy halkan, egymás füléhez hajolva 
suttogák, hogy Sorranzo külországok követeivel titkos 
értekezéseket tartott, s a köztársaság kémei mint hon-
árulót adták föl őt. — Mások azt vetették fogságának 
okául, hogy a nagy szigorral tilalmazott csillagjóslás-
sal foglalkozott, s arra leányát is oktatta; annyi bizo-
nyos volt, hogy az ifjú hajadon ábrándos szemeiben 

a csillagok bűvös fénye ragyogott, miért is a szép 
hölgy, szép nevét Stella (csillag), méltán megérdem-
lette. — Ismét máaok, kik nem hajoltak a babona felé 
agy vélekedtek, hogy Sorranzo az állami inquisitorok 
s a tizektanácsának haragját az által idézte fel maga 
ellen, mert népszerűsége naponta növekedett, s ő maga 
mindinkább kedveltebbé lett honfi társai előtt. — Alig-
ha nem ez utóbbiak véleménye állott legközelebb a 
valóhoz. — 

Ne flirkészszük fogságának okát, elég azt tud-
nunk, hogy szegényen halt el a börtönben s miután 
egyetlen leányának mitsem hagyhatott örökül egykor 
terjedelmes vagyonából: magát a leányt hagyományozta 
üldözőinek, gyilkosainak. 

A végrendelet páratlan volt a maga nemében az 
egész város rosszalta, kárhoztatta azt, különösen a 
fiatalság; nem volt nemes ifjú Velenczében ki a bájos 
Stella bűvös szemeinek kedvéért a köztársaság félel-
metes rendőrségének valamennyi poroszlójával meré-
szen Bzembe nem szállott volna. 

Es valóban Velencze nemes leányai között S t e l l a 
volt a legkitűnőbb, legbüszkébb. Ha estenden rózsa-
bokrok árnyában hangszerét pengetve énekelt, olva-
dozni kezdett a hallgatónak szive a varázshangok me-
legétől s a tüzes szemek parazsától. Ha lecsüggesz-
tett fővel ült bánatában, az egek szűz királynéjához 
hasonlított. Ha felemelte szempilláit, a keleti regék el-
lenállhatlan szépeinek egyike volt, ki angyalokat kí-
sértetbe hozni, 8 meghódítani képes. Bizonyára eszét 
veszítette a szegény fogoly, midőn e drága kincset 
legdühösebb ellenségeinek zsákmányul vetette oda. 

A rendőrség két főnöke az emiitett két inquisi-
tor ifjú volt még s csábításra kész, különösen Con-
dulmer nem épen a legjobb hirnek örvendett. 



korcsmák be fognak záratni, a legtöbbet ígérő 
bérlőnek pedig jogában álland bárhol korcsmát 
nyithatni a kibérlett rátában. — Ezeken kivül 
még az 5-ik ráta is árverés alá bocsájtatik azon 
kijelentéssel, hogy az 100 frton alól haszon-
bérbe nem fog kiadatni. Végre a 39 ik rátához 
jövőre Sz.-Nagy István és átellenben Vecseri Já-
nos házaiktól Vincze Imre és átellenben Mikecz 
János hozáig terjedő utcza darab csatoltatik. — 
A 3. 8. 13. 14 15 16 18. 19.21.23 25.26. 
27. 28. 29. 30. 34. 38. 40. 41. 42. 43-ik rá-
tára igért bérösszegek a közgyűlés által elfogad-
tattak. 

A fennebbiekbő! látható, hogy a város te-
rületén lévő korcsma rátáknak, alig hogy fele 
része lett zártajánlatok mellett haszonbérbe adva. 
Az ujabb árverés f. hó 14-én d. e. 9 órakor 
fog megtartatni a városház tanácstermében. 

Tárgyaltatott Szegi Mihálynak a ministe-
riumhoz beadott felebbezvénye a közgyűlés ama 
régebbi végzése ellen, mely az illetőnek az általa, 
a várostól megvett vekeri csárdaféle épületben 
italmérési jogot nem engedélyez — — -
— Ez ügyben a jogügyi szakosztály véleménye 
fogadtatott el, mely szerint a felebbezőnek az 
italmérési jog meg nem engedendő, mert az egy-
kori csárda az országos közlekedési útban nincs, 
mert a várostól csekély távolságra fekszik s igy 
ott utasok számára szállás -1 irtás szüksége fen 
nem forog; s mert közerkölesiségi és rendőri 
tekintetekből a városon kivül létező csárdák nem 
hogy szaporítandók, hanem inkáob kevesbiten 
dők. A felterjesztés ez értelemben készül. 

A nagy vendéglő melletti mészárszék legtöb 
bet igérő Albertényi Andrásnak 202 frt. évi 
bérösszeg mellett három évre haszonbérbe adat-
ván, a szakosztály eljárása bel) ben hagyatott. 

A polgármester beterjeszti az alsó tehén-
tartó gazdaságuak azon nyilatkozatáról felvett 
jegyzőkönyvet, mely szerint ez a város tulaj-
donából illetéktelenül birt 139 hold után ese 
dékes 3353 frtot barátságos uton történő meg-
fizetését megtagadta. — A barátságos kiegyen-
lítés meghiúsulván, a városi ügyész utasíttatott, 
hogy a bérlő társulat vagy annak képviselői el-
len a pert azonnal kezdje meg. 

Ez alkalommal A n t a l J á n o s képviselő 
ur kijelenti, hogy ő, mint a nevezett társulatnak 
egyik tagja a város jogos követelését elismeri, 
szülő városa elh-n perlekedni nem akar, hanem a 
követelésnek rásulyosodó részét befizetni hajlandó 

A pénzügyi sz ikosztály a városi összes pénz-
táraknak f hó 4 én általa teljesített megvizsgá-
lásáról szóló jelentését beterjeszti. Tudomásul 
véíetik, a mennyiben pedig a vizsgáló küldött 
ség az árva pénz tárnál 11 darab elintézetlen ár-
vaszéki végzést talált, ez ügyben tartandó vizs 
gálát végett a jogügyi szakosztály kiküldetik. 

A szép hölgyet ez urak gyámkodása s oltalma 
alá helyezni, annyi volt, mint vérengző ölyvre bízni 
az ártatlan galambot. 

Rettentően megpuhította Sorranzot szomorú ne-
h ;z sorsa, hogy magát ennyire megadva e gyászos gon 
dolatra jött. 

Lemondott a bosszúról, lemondott azért, hogy 
elhagyatott árvájának fényes jövőt biztosítson; minő 
gyarlóság! 

Bizony kár volt oly drága áron megvásárolni a 
„csillagjós" hírnevét annak, ki az égboltozat titokteljes 
könyvétől fenségesebb eszmét kiolvasni nem volt képes. 

Szegény Sorranzó! a csillagok, melyekben bizott, 
melyekből tömlöczének keskeny nyilasán át, halála 
éjjelén is tanácsot kért, ugyancsak nyomorult tanács-
csal szolgáltak neki! 

Szegény Stella! testvéreid a csillagok mostohák 
voltak hozzád! 

Míg a velenczeiek ezeket s ezekhez hasonlókat 
suttogtak egymásnak, addig a két inquisitor elhozatta 
a Bzóp leányzót a zárdából, hol atyja e'ifogatásának 
ideje óta menhelyet talált, — elhozatták ama fényes 
palotába, melyet közösen birlaltak. 

Miut már emiitettük a két inquisitor fiatal volt 
még; mindegyik, mint egy-egy régi családuak sarja, 
számos párthíveknek örvendett; — nagyra törekvő 
volt mind a kettő, atyáik barátsága át ment volt a 
fiakra, kik egymással egyesültek, hogy egymást köl-
csönösen támogassák. Két nagy párt egyesült itt, s 
óriási hatalommá fejlődött ez egyesülés által, — a 
nagy tekintélyű, a nagy befolyással birt Sorranzót 
egyesült erővel buktatták meg. 

Gyámleányukat nyájasan üdvözölték, leereszkedő 
kegy gyei fogadták. — A történelem nem sorolja ugyan 
a velenczei inquisitorok erényei közé a gyengédséget, i 

Olvastatik a városi árvaszék átirata, mely-
ben a városi árvapénztár cselekvőleges állásának 
liquidálását kéri, ennek megejtésével Weisz Ede 
árvaszéki ülnök elnöklete alatt a pénzügyi szak-
osztály megbizatik. 

Rambovszkv József a nagyvendéglő bérlője 
esedékes 1050 frt. bérleti tartozásának lefizeté-
sére 3 hónapi halasztási időt kér, — megadatik 
azon kijelentéssel, hogy az összeget biztosítani s 
a lejárattól számítandó kamatokat fizetni köteles. 

Olvastatott a szegedi pénzügy igazgatóság-
nak értesitvénye, melyben tudomásul adja a vá-
rosi hatóságnak, miszerint azon kérvények, mely-
ben a közadók végrehajtásának a városi köze-
gekre hiendő visszaruháztatását kérelmezte, a 
m. pénzügyi ministerium által hely nem ada-
tott. f Tudtuk s rég* óta tapasztaltuk is.j 

A kákafoki társulat igazgatósága tudatta, 
hogy a fábiáni 2000 holdat tevő ártérnek el-
különítése iránt jövő 1875. évi január hó 12. 
napján Szarvason tartandó társulati közgyűlé-
sen fog intézkedni, — a közgyűlés a város ér-
dekeinek képviselésére Cicatricis Pál főjegyzőt 
és Abaffy Zsigmond mérnököt küldi ki az em-
iitett társulati gyűlésre. 

A városi virilis képviselők uévjegyzékének 
az adópénztári B. tabella alapján leendő kiiga-
zítására Kiss Zsigmond ur elnöklete alatt egy 
bizottság küldetik ki. oly meghagyással, hogy az 
eredményt a legközelebbi közgyűlés elé terjessze. 

Csongrádmegye Szentes város köz-, váltsági-
és kölesöntörlesztési pénztárainak 1875. évre 
szóló költségvetési előirányzatát felsőbbhatósá-
gilag megerősítvén, vissza küldi. 

Szóba jöttek e közgyűlésen a napdijnokok is, 
s a polgármesternek meghagyatott, hogy legkö-
zelebb terjesszen kimutatást a közgyűlés elé az 
alkalmazásban lévő napdijnokok számáról s az 
általuk teljesített munkálatokról, — hogy igy a 
közgyűlés a napdijnokok számának apasztása felett 
intézkedhessek. — (A kezelési módszert kellene 
megváltoztatni; a jelenleg divó rendszer mellett 
ha csak nem akarja a közgyűlés, hogy minden 
egyes hivatalnáj tömérdek legyen a hátralék, a 
napdijnokok számát kétszerezni kell; rendszer 
változtatás esetén, önként ki fog tűnni számos 
napdijnok felesleges volta A lónak fejébe kell 
húzni a kantárt, — nem pedig farkára.J 

Burián Lajos városi ügyész ellen hivatalos 
mulasztások miatt elrendelve volt vizsgálat felől 
a jogügyi szakosztály véleményes jelentését beter-
jesztvén, az illető nagyobb szorgalomra serkentetett 

Buday József árvapénztárnok ellen szintén 
vizsgálat volt elrendelve, mert az a város és a 
tiszaszabályozási társulat közt felmerült számos-
kodási kétely miben létének kiderítése végett ki-
küldőit bizottság elnökévé választatván, e meg-
bízatásnak — mint ő állitá — elloglaltatása miatt 

sírirataik is esak rendületlen szilárdságukról tesz ta-
núságot; de azért itt elmondhatjuk, hogy a szűz látá-
sára, kinek szépségét a hosszú gyászruha nagyban 
emelte, egyik ugy, mint a másik szánalmat érzett szi-
vében ; no de érzelmeik felett uralkodni is tudtak ők 
s arczaikra csak hamar visszatért, a hosszú gyakorlat 
által szerzett nyugalom merevsége. 

Udvarias szigorúsággal figyelmeztették a hölgyet, 
hogy ezentúl oltalmuk alá lépvén, beléjük helyezze föl-
tétlen bizalmát s nekik mindenben engedelmeskedjék. 
Stella felemelte szemeit hozzájuk, egy tekintetet ve-
tett reájuk, mely oly sokat mondott és még is min-
dent elhallgatott, — s azután nyugodtan válaszolt: 
„ E n g e d e l m e s k e d e m a t y á m n a k . " 

Soha találóbb feleletet nem adott s nem vett 
senki és a gyámatyák teljesen meg i* elégedhettek volna 
és meg is elégedtek volna azzal, ha csupán a feleletet 
hallhatták volna, — oh de ők Stella pillantását is lát 
ták és ez mélyen hatott sziveikbe. 

Természet feletti bűv erő sujtotta-e le őket, avagy 
csak az a hatalom, melylyel a teremtő Éva leányai-
nak szemeit felruházta s mely az első férfiúinak eleste 
óta, ennek valamennyi utódait járom alá hajtani kép js ? 
— Ne ftirkészszük, meglehet hogy e rémhirű bírák, 
kik a lesújtott áldozatnak alázatos földre szegzett te-
kintetét szokták szemlélni, elfelejtették, minő hatása 
van az emberi szemnek, midőn az nyíltan és bátran 
tekint ellenfelének szeme közé. Elég az hozzá, Stella 
villám tekintete gyújtott; a nyil, melyet szemeiből lö-
velt talált. 

A kíváncsi emberek, — már pedig Velenczében, 
hol tetteit mindenki titokba szerette burkolni s az élet 
egy nagy alakoskodás volt, a kíváncsiak nagy szám-
mal voltak, — csak hamar kilesték, hogy a két inqui-
sitor barátsága még szorosabban fűződött össze, azóta, 

mind ez ideig eleget nem tett; — a pénztárnok 
elleni vizsgálattal megbizva volt jogügyi szak-
osztály jelentése beadatván, a kérdésben lévő 
ügy kiderítésére kiküldött bizottság elnökévé Ci-
catricis Pál városi főjegyző lett megválasztva. 
Ki e megbízatást iuscenirozott „é l j en" kiál-
tások között el is vállalta. 

Grócz Alajos városi aljegyző ellen polgár-
mester által panasz emeltetvén, a jogügyi szak-
osztály a vizsgálat megejtésével megbízatott, — 
mely a közgyűlés következő napján, jelentését 
beadván, az ügy a megyei hatósághoz megbi-
rálás végett beterjesztetett. 

Felolvastatott a megyei bizottság legutóbbi 
közgyűléséből kelt határozat, mely szerint Hor-
gos és K.-Telek, katonasági beszállásolás által rég-
óta sújtott községek fóísegélése czéljából felhí-
vatnak a megyei közönségek, hogy az általuk 
fizetett állami adó minden forintja után fizetendő 
2y2 krnyi önkénytes adót elvállalni najíandók 
legyenek. — A képviselő Testület hosszas vitat-
kozás után elhatározta, hogy a közteherviselés-
nek, — ily módon czélba vett arányosításához 
hozzá járulni nem akar. 

Csongrádmegye 
1874. év decz. 16-án tartandó rendkívüli közgyűlésének 

t á r g y s o r o z a t a . 
1. A megyei igazoló választmánynak a t. 

1874. évi nov. 4-én eszközlött megyei bizottsági 
tag-választásokra vonatkozó jelentése. 

2. A megyei árvaszéknél üresedésben lévő 
ülnöki állomásnak választás utján leendő betöltése. 

3. A nm. m. k. pénzügyministeriumnak az 
adóvégrehajtás beszüntetése és a megyei ínséges 
ügyben czélba vett intézkedések keresztül vitele 
tárgyában kelt intézvénye. 

4 A megyei Ínséges ügyben kinevezett bi-
zottság által beterjesztett jel entés ; Ezzel kap-
csolatban a megyei mérnöknek ugyan az ügy-
ben kelt jelentése. 

5. A nm. m. kir. honvédelmi ministerium' 
nak a jövő 1875. évi ujoncz állítás keresztül vi-
tele tárgyában kelt intézvénye. 

6. A nm. magy. királyi belügyministerium-
nak a kincstár részére f. 1874. évben termelt 
dohány beváltása tárgyában kelt intézvénye. 

7. Az 1848-ik évi 5. törv. czikk és az er-
dély i II. törv. czikk módosításáról és k iegész i -
téserul szóló törvény kihirdetése és az ezen tör-
vény 17. és 20. §§ ai értelmében fa jövő or>z. 
képviselő választást illetőleg,) alakítandó köz-
ponti választmány megválasztása. 

8. A nm. niagy. királyi foldmivelés, ipar-
és kereskedelemügyi ministeriumnak a halászat 
rendezése tárgyában kelt intézvénye. 

9. A nm. magy. királyi beliigyministerium-

hogy Stella gyámjaivá lettek. — Elváihatlanok voltak 
egyik sem akart távozni gyámoltjának ol-

dala mellől. — Nem sokára suttogni kezdették, hogy 
az állam ügyeivel mit sem törődik a két inquisitor, 
hogy a titkos rendőrség pihenőre tért, hogy a porosz-
lók uapkosszant mitsem tevés közt alusznak, s hogy 
a bakó hatalmasan unatkozik. 

Egy fényesen díszített sajka, majdnem naponta 
ott várakozott az inquisitorok palotája előtt; ezen tette 
meg séta útait Stella, majd a városban szétágazó csa-
tornákon, majd a városon kivül a sík tengeren. K< t 
védője mindannyiszor vele volt, valahányszor a sajka 
puha párnáin helyet foglalt. 

Most is ott ültek vele szemközt, elmerülve a gyö-
nyörű nő szemlélésébe, s ábrándjaik között megfeled-
kezve arról, hogy egymást is megfigyelniük kellene. 

A három személyből álló társaság csak kev. & 
6zót váltott egymással ily sétacsólnakozás alkalmával; 
Stella vidor volt, néha kísérőinek osdeklésére lantját 
pengette, s a bűvö3 hangokat dalával kisérte. Gyász 
ruháját levetette, virág koszorúzta fürtjeit. Condulmer-
nek csak egy szavába került, ha akarta, hogy a nő vi-
dám legyen vagy mosolyogjon. 

Ép most fejezte ki ez iránt óhaját, midőn a sajka 
a Dogepalota előtt haladt el s annak ólom tetőzete, 
8 a tetőzeten ama nyílás, melyen át az elhunyt Sor-
ranzó végsohaja tört fel az éghez, — látható lett. 

Stella arcza holt halavány volt, midőn Condul-
mer kérelmét hallá, tekintetét az égro emelte, mintha 
oda költözött atyjától tanácsot akarna kérni, azután 
remegű hangon, melyet ép úgy a távozó gyász vég-
bucsujának, mint egy ébredező édes érzelem első re-
begésének lehetett tartani, nyájasan szólott: 

„ E n g e d e l m e s k e d e m a t y á m n a k . " 
(Folyt, köv.) 



nak a megye részére 1872-ik évben beszerzett 
irodai szerek felhasználásáról szóló kimutatás fe-
lülvizsgáltatása tárgyában kelt intéz vénye. 

10 A megyei számvevőségnek Csongrád 
város 1875. évi költségvetésre vonatkozó jelentése. 

11. Szentes város tanácsának a Dósai Mol-
nár Mihály-féle gabna alapítványra vonatkozó 
jelentése. 

12. Szentes város közönségének a város ha-
tárában lévő' szél-és szárazmalmok után járó dij jak 
megállapítása tárgyában beterjesztett kérelme. 

13. Mágocs község szervezeti szabályzata. 
14. A tiszántúli járás szolgabírójának a szen-

tes-szarvasi közlekedési ut jó karba hozatala 
tárgyában beterjesztett jelentése. 

15. Szegvár község elöljáróságának jelentése 
a Szegvár községben engedélyezett országos vásár-
ban szedendő helypénzek megállapítása tárgyában. 

16. A megyei levéltáritoknak jelentése a 
megve részére 1875. évre szükségelt irodai sze-
rek beszerzése tárgyában. 

17. Az orsovai deák-egylet felhivásaja Cserna 
vize mellett épült úgynevezett „korona kápolna" 
lentartása ügyében. 

19. Dr. Pollák Sándor megyei tiszteletbeli 
főorvosnak a magyar orvosok és természetvizs-
gálók nagy gyűlésére vonatkozó jelentése. 

19. Horgos község elöljáróságának egy köz 
ségi aljegyzői állomás rendszeresítése tárgyában 
beterjesztett kérelme. 

20. Józsa János és érdektársai szentesi la-
kosok folyamodványa, melyben Abaffy Zsig-
mond mérnököt állomásáról elmozdittatni s azon 
állomásnak ujabban leendő betöltését elrendel-
tetni kérik. 

21. Szentes váro« tanácsának a várost ér-
deklő számadások felülvizsgáltatása tárgyában 
beterjesztett jelentése. 

22. A tiszáninneni járás szolgabirájának je-
lentés" u Rózsa Antal horgosi volt jegyző ellen, 
marha levél nyomtatványok beszerzése miatt 
tenforgó vizsgálati ügyben. 

23 Ugyanannak a Kis-Telek községi elöl-
járóság működésére vonatkozó jelentése. 

24. A megyei levéltárnok jelentése, — a 
Tápé község, Szeged felöli határvonalának kije-
lölésére vonatkozó iratok felkeresése tárgyában. 

Ezeken kivül tárgyaltatni fognak még több 
n tán időközben beérkező és sürgős közgyűlési 
intézkedést igénylő ügyek 

rintos, az egy forintos és a krajczár között. A 
százas bankóban 100 forint: a métermázsában 
100 Kilogram, és az 1 forintosban 100 krajczár: 
a kilogramban 100 dekagram foglaltatik. 

Parányi kis sulyok mérésére most a quint-
lit, t. i. a lat negyedrészét használjuk. Ilyfajta 
mérés azonban a közforgalomban csak nagyon 
ritkán adja elő magát; ezért a dekagramnál ki-
sebb suly mértékre a közéletben csak elvétve 
lesz néha-néha szükség. Az uj törvény azt ren-
deli, liogy az ilyen parányi sulyok mérésére a 
g r a m o t kell használni. A gram a dekagram-
uak tizedrésze, vagyis 10 gram tesz egy deka-
grainot. A gram tehát olyanforma kis mennyi-
ség lesz, mint egy tizedrész krajczár. 

Most már csak tiz a kérdés, hogy arányla-
nak a régi suly mértékek az ujakhoz? Ennyi 
meg ennyi bécsi mázsa, vagy ennyi ra*g ennyi 
vámmázsa, hány métermázsa? és ennyi meg 
ennyi bécsi font, vagy ennyi vámfont, hány ki-
logram? és ennyi meg ennyi lat, hány deka-
gram ? 

Először is hogy aránylik a kilogram az ed-
digi fonthoz? 

A k i l o g r a m j ó v a l n a g y o b b a mos-
t a n i f o n t n á l . Nem sokat hibázok, mikor azt 
mondom, hogy 1 kilogram annyi mint, 1 és 3/4 
bécsi font. Hozzávetésre ez a szám is elegendő 
Egészen pontos számitásnál ugy kell venni, hogy 
56 kilogram annyi, mint 100 bécsi font. 

Ebbőí aztán azt is könnyen megtudhatjuk, 
hogy mennyit tesz 1 métermázsa bécsi mázsá-
ban? Nyilvánvaló, hogy 56 métermázsa annyi, 
mint 100 bécsi mázsa; mert hiszen a métermá-
zsa és a bécsi mázsa között csak az a viszony 
van, mint a kilogram és a bécsi font között. 

Hát a vámfonthoz hogy viszonylik a kilo-
gram? 1 k i l o g r a m épen 2 vámfont ; szintigy 
a m é t e r m á z s a épen 2 vám mázsa . 

És hogy aránylik a dekagram a lathoz? a 
dekagram kisebb a latnál és pedig annyival, 
hogy 4 la t épen 7 d e k a g r a m o t tesz . 

Hogy a régi sulymértékek átszámítása az 
ujakra könnyebben menjen és a fáradságos sok-
szorozással a közönségnek ne kelljen vesződni, 
szintén közlünk alább egy kis táblázatot, mely-
ből, mint látni fogjuk, könnyen ki lehet vetni, 
hogy ennyi meg ennyi régi súlymérték meny-
nyit tesz az uj súlymértékben? 

A métsr-msrték *) 
Sulymértékek. 

(Toly tatás.) 
A másik bajon, hogy t. i. a fontbau 32 lat 

foglaltatott, uiost már könnyen leheteti segíteni. 
Törvénnyé tették azt is, hogy az uj franczia 
fontban, kilogramban, épen 100 lat legyen Ezt 
az uj latot is külön névvel nevezték el. Az uj 
franczia latnak d e k a g r a m lett a neve. A deka-
gram tehát nem egyéb, mmt az uj franczia lat, 
melyből épen 100 megv egy kilogramra. A ki-
logram és dekagram között tökéletesen az a vi-
szony van megint, mint a forint és a krajczár 
között. 11a kilogramokat dekagrarnokra kell vál-
toztatni, ép ugy kell tenni a dolgot, mint mi-
kor forintokat krajczárokra, vagy métereket centi-
méterekre, vagy hektolitereket literekre, vagy 
litereket centiliterekre változtatunk. E szerint 
16 kilogramban épen annyi a dekagram, mint 
a meunyi krajczár van 16 forintban, t. i. 1600 
Es 1255 dekagramban 12 kilogram és 53 deka 
gram foglaltatik. 

E két súly mértéken — a kilogtamon és 
dekagramon — kivül, lesz még a közforgalom 
ban egy harmadik is, t. i. a mázsa, melyet 
mint eddig is, a nagy terhek kifejezésére fogunk 
használni. Osak hogy persze az uj mázsában 
nem 100 mostani font vagy 100 vámfont, ha-
nem 100 kilogram találtatik, megkülömbözteté-
siil és az összetévesztés elkerülése végett, leg-
alább eleinte jó lesz m é t e r m á z s á n a k nevezni. 

Az uj sulymértékekre nézve tehát igy áll a 
dolog. A közforgalomban három súlymérték lesz 
t. i. a k i 1 o g r a m, a m é t e r m á z s a s a d e k a-
g ram. Valamint a métermázsa 100-szor akkora, 
mint a kilogram, ép ugy a kilogram 100-szor 
akkora, mint a dekagram. E három mérték — 
a métermázsa, kilogram és dekagram — között 
épen az a viszouy van tehát, mint a száz fo-

*) A m. kir. íöldraivelés ipar és kereskedelemügyi 
aiuisteiiiun kiadváuya szerint. 

A régi sulymértékek átváltoztató táb-
lája ujakra. 

(Rövidség okáért a kilogram k . - v a l , a dekagram d . - v e i , a 
gram g - v e l jelöltetik.) 

1) Latok átváltoztatása dekagrarnokra és gramokra. 

Ennyi lat 
Hány 

VmiVi quintli) 
quintli) 

»/ l t(% quintli) 
% 1 quintli) 

V|6 
VA 
Vi6 
n/l6 % 
716 
78 

Ennyi 
lat 

Hány 

i g-

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

7% 
5 
2% 
7% 
5 
2V, 

5 
1% 
7% 
5 
2% 

Ennyi Hány 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
SS 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

2) Bécsi fontok átváltoztatása klloqramok-ra. 
Ennvi 
bécsi 
font 

Hány 

56 
12 
68 
24 
80 
36 
92 

Ennyi j 
bécsi j-
font I 

Hány 

10 
20 
30 
40 
50 

4 
6 
5 

11 
16 
22 
28 

48 
4 

60 
20 
80 
40 

Ennyi 
bécti 
font 

II á ny 

k. d. 

60 
70 
80 
90 

100 

33 
39 
44 
50 
56 

(Vége köv.) 

Helyi és vegyes hirek. 

60 
20 
80 
40 

— Jövő szerdán, vagyis folyó hó 16-án tartandó 
megyei közgyűlésre, melyuek egyik tárgya a megyei 
árvaszéki ülnöki állomás betöltése leend, felhívjuk me 
gyei képviselőink figyelmét. 

— A legutóbbi városi közgyűlésen — bár a mult 
napokban itt-ott rebesgették — képviselőink csak-
ugyan nem tettek indítványt aziránt, hogy Szentes vá-
ros a megye székhelyének elnyerése végett lépéseket 
tegyen. 

— Az adó executio folyton folyik, de már nem 
oly fényes eredménnyel, mint a mult hónapban. Decz. 
1-ső óta mintegy 4500 forintot tudtak csak behajtani; 

— most a zálogok behordása van napi renden, a vá-
ros által e czélra kijelölt helyiségben lehet látni, a 
külömbnél külömbnemű bútorokat s egyéb ingóságo 
kat és a számos párnákat, melyekre az adóhátraléko-
sok többé nem fogják lehajtani gonddal telt fejeiket. 

(?) A mult és folyó heti esőzések, valamint a 
mármarosi havasokban a november hóban esett hó hir-
telen olvadása folytán a Körös, Maros, de különösen 
a Tisza vize nagy mérvben növekedik; mint a lapok-
ból olvassuk, némely helyeken már már áttöréssel fe-
nyegeti a gátakat. A szentesi révben lévő mérczesze-
szerint négy nap alatt 10Vi lábbal növekedett a viz. — 
Még csak a mult hetekben irták Nagyváradról, hogy a 
Körös vize annyira leapadt, hogy az egész város viz 
hiányban szenved; most hihetőleg nem lehet panaszuk. 

(?) A buda-pesti lapok, a csehországi lapok nyo-
mon azon hírt hozták a mult héten, hogy M i l á n 
8. e.-b fejedelem, A n d r á s s y G y u l a gróf leányát 
fogja nőül venni. — 

(?) Heves és Külső-Szolnok megyének adófizetési 
halasztást engedélyezett a pénzügyministerium, még 
pedig a kisebb földbirtokosoknak jövő évi jul. végéig; 
— a nagyobb birtokosok e kedvezményből kizárattak, 
kivéve, kik közülök dohányt termesztettek, ezek az ez 
é.i dohány beváltásig nyertek halasztást. A jövedelmi 
adóval tartozók közül a falusi egy segéddel, vagy se-
géd nélkül dolgozó iparosak hasonlókép jövő julius 
végéig nyertek halasztást. — Azoktól, kik halasztást 
nyertek, sem illetéki hátralékaik, sem II. oszt. kereseti 
adójuk kényszer végrehajtás utján nem fog behajtatni; 
azoktól, kik nem nyertek halasztást, folyó évi adóju-
kon felül a mult év végével maradt hátralékaikból c s a k 
folyó évi adójuknak egy harmadával felérő összeg haj-
tatik be. Zörgessetek és megnyittatik néktek, 
kérjetek és megadatik néktek, mondja a szentírás, — 
mi nem zörgettünk, nem kértünk; tehát minket exequál-
nak, és — fizetünk. 

(?) A székely vértanuk emlékszobra Marosvásár-
helyt a végzetes postaréten már felállíttatott; leleple-
zése 1875. év márczius 15. körül fog megtörténni. — 
Jablonszky Vineze a sikerült szobornak készítője, a 
kialkudva volt 1500 forintból 100 forintot vissza aján-
dékozott. — A leleplezési ünnepélyre Jókai Mór dics-
költeményt fog irni. 

— F ő i s p á n i ö n k é n y . Az egyetértésben két 
rendbeli közlemény olvadható zemplémmegyei dolgok-
ról. Az esemény röviden ez: A tokaji járás szolgabi-
rája képviselőnek megválasztatván, állomása megürült 
A megyei bizottság baloldali érzelmű tagjai Szenczy 
László ügyvédet, ki már ezolőtt közmegelégedésre 10 
éven át viselt szolgabírói hivatalt sremelték ez ál-
lomásra. Meg is keresték a főispánt Veesey Sándort, 
hogy kiszemeltjüket annak idejében cantíidálná. A fő-
ispán hímezett, hámozott, kijelentvén, hegy a kijelölés 
nem egyedül ő tőle, hauem az erre hivatott bizottság-

I tói is függ. — Elérkezett az évnegyedes közgyűlés 
napja, * ime az 1-ső és 2-ik helyen egy-egy jobbol-
dali a 3-ik helyen Balogh Lipót baloldali lett oandi-
dálva Szenczy László pedig kihagyatott. Leirhatlan 
bosszankodás és ingerültség szállta meg a megyei bi-
zottság 9/io részét, a hangulatnak több tag kifejezést 
adott felszóllalösában. De a főispán nr zsebre dugott 
mindent; a törvény hatóságok rendezéséről szóló 1870. 
évi 40, t. cz. 68-ik $-áuak azon szavait: „minden ál-
lomásra l e g a l á b b hárman jelelendők ki,u önfejiileg 
s minden grammatika ellen oda magyarázván, ho^y 
a tisztviselői állomásokra o s a k is három egyén je-
lölhető ki Mi lett az eredmény? E^y nagyszerű 
elégtétel; a három jelölt közül Balogh Lipót, kiről a 
kijelelők azt hitték, hogy pártfogultjaikkal szemben 
okvetlenül megbukik, csak nom egyhangúlag válasz-
tatott meg a tokaji járás szolgabirájául; csupán 14 
voks esett a másik kettőre; a másik szomoritó követ-
kezmény pedig az volt, hogy a bizottsági tagok kö-
zül nagyon sokan ily felkiáltással hagyták el a termet: 
„végezze itt magának a megye dolgát a főispán, s ne 
hányja szemünkre senki, hz i!y események után rész-
vétlenek vagyunk a megyei közügyek iránt!" 

(?) Nagy szerencsétlenség történt Szegeden. Mint 
a „Sz. H." irja, vasárnap reggel 8—9 óra közt Simon 
István városi rendőrnek felsővároson, a rozmaring ut-
ezában levő házánál az ennek végében volt szalmaszin 
kigyuladt a a tűz csakhamar a házba is belekapott. 
Simon a veszély első perczeiben nejét és három gyer-
mekét hely ezé biztonságba, kivezetvén őket az utcára; 
azután a padlásra ment, hogy oda fölrakott szalonáját 
és füstölt sertés-aprólékját, családja téli élelmét, meg-
mentse, a mi szerencsésen sikerült is neki. A mint ezt 
elvégezte, a szabad levegőre akart menni, mert sokat 
szenvedett a füstben és forróságban; de ekkor jajve-
székelve szalad az udvarra lakónéja, gyermeke után 
kiáltozva. A hat hónapos csecsemőt a zavar és rémület 
közt benn feledték az égő házban, mely ekkor már 
egészen lángba volt borulva, ugy hogy a lángok ajtón, 
ablakon át becsapkodtak. Simon az a,;ya kétségbeesé-
sén megindulva, hősies elszántsággal berohant az égő 
konyhaajtón s a szobaajtót fölnyitva az^ajtó mögött 
lévő bölcsőig hatolt, melyben a csecsemő foküdt; de 
itt a borzasztó füstben és forróságban összerogyott. A 
künn állók késlekedését megsokalván, többen berohan-
tak, de már későn, mert a bátor, de szerencsétlen mentő, 
a kisgyermekkel együtt halva volt. tíihetőh g a szoba 
ajtó fölnyitása által okozott erős, perzselő légáramlat 
ütötte le és kábitá el. Csányi Pál nevű derék moluár 
hozta ki vállain. A rögtöni orvosi segély nem hiány-
zott, de mit sem használhatott; a derék ember és csa-
ládapa áldozatul esett hősiességének s másnap délután 
nagy részvét mellett kisérték örök nyugalomra a kis-
deddel együtt. — A derék ember elveszte érzékenyen 
érinté a rendőrséget is, melynek egyik legkitünűbb tagja, 
Virágh csendbiztosnak jobbkeze volt. 



A városi hiresztelési könyvből 1874. 
december 13. 

Pásztor József magtárosnak kir. járandóságu 18 
hold földje vetéssel együtt 4 évre haszonbérbe kiadó. 

Kristó Nagy Pál értesiii az alsó csordajárási volt 
haszonbérlőket, hogy ma délután 2 órára fontos és min-
denki irányában szükséges értekezletre mentől nagyobb 
számmal jelenjenek meg a mondott időben. 

Patai Sz. Sándor kistőkei 16 hold földje eladó. 

Szabó Imre II. tized, 76. számú háza eladandó. 
A bökényi régibb földes gazdák ma d. u. 1 órára 

haszonbér felosztásra Csák József házához meghivatnak. 
Balogh Mihály asztalosnak az alsó rakodó kert-

ben takarmány neműi vannak eladandó. 
Török Sándornak I. tized, 618. számú házánál 

jóminőségű borok vannak akó számra eladandók. 
Bázsó Sándor 969. szám alatti lakosnak kistőkei 

20 hold földje apró vetemények alá kiadandók. 
Pataki István I. tized, 52. számú háza eladó. 
Gere János 1871. sz. háza haszonbérbe kiadó. 

Néhai Balogh Szabó Mihály örököseinek felső 
réti 1 részlet földjük kedvező feltételek mellett eladó. 

Özvegy Balogh Istvánné, született Szakái Zsu-
zsánnának, a szegvári első düllőben 50?;részlet alsó 
réti földje két évre haszonbérben (kiadó; — ugyanott 
4 boglya szénája eladó és a Kurczaparton 4 részlet 
földje apró vetemény alá egv évre kiadó;£értekezhetni 
a tulajdonos nővel Í130. számú házánál. 

Larui István háza a vásárszélben szabadk. eladó. 
Jankai János IV. tized, 193.* számu^ háza^eladó. 

H I R D E T E S E K . 
H i r d e t é s . 

A rom. cath. egyház tulajdonához tartozó, s a templomnak szemközt lévő iskolánál 

E G Y B O L T H E L Y I S É G 
kereskedésre 1875. év január első napjától kezdve több évre haszonbérbe adandó, évnegyedenkinti előleges fizetés mellett. — Zárt ajánlatok folyó hó 27-én 

reggeli 8 óráig az egyházi hivatalhoz benyújtandók. 
Szentes, deczember 10. 1874. V u t s á k J á n o s , főgondnok. 

1 -

S Z E L E T - I T A L , ^ 
kitűnő házi szer; 

váltó és mocsárláz, bél és gyomorgörcs, epe-inger, hányás, 
tengeri betegség, vizeletszorulás, álmatlanság, stb. ellen. 
Ára egy nagy üvegnek 6 5 kr. kisebb 5 0 k r . 

fplp Sós-horszesz 
mini háziszer ; 

Mr. William Lee utasítása szerint. Gyors hatást eszkö-
zöl: Rheuma, csdz, szaggatás, fagyás, fog, fej- és kiil-
fájdalmak, szemgyulladás, rákfekély, bénulások stb. stb. 
ellen; sőt fogtisztitó szerül is igen ajánlható, mennyiben 
a fogak fényét elősegíti, a foghust erősbiti és a száj 

tiszta szagtalan izt nyer a szesz elpárolgása után. 

Ára egy nagy üvegnek 8 0 k r . kisebb 4 0 kr. 
Hasxnálati utasítás magyar vagy német nyelven,jelentékeny orvosi 
s egyébb elismerő bizonyítványokkal, valamint bizományosaim név-

sorával, minden üveghez mellékeltetik. 

B R Á Z A Y K Á L M Á N , 
Buda-Pest, gyári iroda és központi főraktár országút 24. szám. 

Lerakat . Szentesen: Dobray Sándor, Moleez Karoly, Seres Lajos, 
Vutsák J. és társa. Mindszent: Szobotka Adolf. Félegyhnza: Hu-
nyady J. Kecskemét: Papp Mihály, Gyénes Sándor, Feuermann J. 

Csongrádon: Gyovay János. 

Szentes város 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város képviselőtestületének f. évi 230. sz. közgyűlési határozatához 

képest, Szentes város tulajdonát képező következő korcsma részletekre nézve ujabbi 
nyilvános árverés rendeltetett el; és pedig: 

1-ször. A 2. 7. 12. 31. 35. és 44-ik sz. korcsmai részletekre azért, mert az 
első árverésen ajánlat nem tétetett. 

2-or. Szintén nyilvános árverésen adandók ki haszonbérbe 4. 6. 9. 10. 11. 
22. 32. és 38-ik sz. korcsma ráták azon okon, mert az eddigi bérösszegeknél cseké-
lyebb ajánlatok tétettek. 

3-or. Ugyancsak uj árverésen bérbeadandók lesznek az alább megnevezett 
korcsma ráták, oly világos kijelentéssel, hogy ha azokért az eddigi bérlők által, az 
eddigi bérösszeg meg nem adattatnék, az ezen ráták korcsmahelyiségeiül eddig szol-
gált házak, — mint korcsmák be fognak záratni; a 'legtöbbet ígérőnek pe díg jogá-
ban álland a kibérlett rátában bárhol korcsmát nyithatui, — u. m. 5. 17. 20. 24 
36. 37. és 39. rátákban. 

Az itt jelzettek közül a 39. sz. úgynevezett „serkorcsmára* nézve, melyet 
eddig Rosner Dávid birt haszonbérbe, azon intézkedés tétetett: hogy a Szűrszabó-Nagy 
István és átellen Mikecz János házáig terjedő darab utcza is fog csatoltatni. 

Ezen bérleti jog 1875-ik év január l-sőtől 1877-ik év deczember 31-isr 3 
évre terjedoleg. 

A fentebbi 3. pontban érintett korcsma rátáknak árverés utján bérbeadása 
a í. deczember hó 14-én délelőtti 9 órakor a város tanácstermében fog megtartatni, 

- melyre az árverezni kívánók a megfelelő 10°/0-toli bánompénzzel ellátva meghivatnak. 
A felte telek és a fent hivatolt 230. közgyűlési sz. végzés, alólirott tanács-

noknál addig is megtekinthetők. 
Kelt Szentesen 1874. év decz. 11-én. G y ő r i J ó z s e f 

tanácsnok/ 

D E T M É N Y. 
bel- és külhatárában közköltségen fentartandó és időnként szükséges uj pallók, hidak és dobogóknak puhahíbóli 

lerakása és elkészíttetése, s az ócskáknak időnkénti kijavítása ezentulra vállalkozó által lészen teljesítendő. 
Miért is a körülirt anyagok kiszolgáltatására és a kivánt munkálatok teljesítésére vállalkozni óhajtók — e f. évi decz. 14-én 

délelőtt 9 órakor alulirt tanácsnok hivatalos szobájában, — a hol a feltételek hivatalos órák alatt, addig is bármikor megtekinthetők — el-
a A : — i AA A.* í „ii.** » 0 ' 

B e m e s s János , tanácsnok. 
tartandó árlejtéseni megjelenésre 100 frt. bánatpénzzel ellátva meghívatnak 

Szentes 1874. decz. 11. 

Csak alapos, gyors és okszerű gyógyí-
tás biztosit utóbajok ellen. 

Titkos betegségebet 
és 

t e h e t e t l e n s é g e t 
(elgyengült férfierőt,) 

továbbá 
borbajokat, vizelett bántalmakat, 

lujycso szűkülés eket, gyakori magömléseket, sőt a végképi tehetetlenséget is, 
k a t o n a i és p o l g á r i főkórházakban, mint a ma-
gángyakorlatban a legújabb tapasztalatok s bú-
várlatok nyomán, sok ezer esetben fényesen ki-
próbált egyszerű módszerrel, Uiválóan tartós si-
ker biztosítása mellett, bámulatos gyorsan s ala-
posan gyógyít (az ujonan keletkezett bujakór* 
fekélyeket 48 óra'alatt, idült bajokat 2 -3 
hét alatt, hugyC3Őfolyásokat , legyenek azok 
már elhanyagoltak vagy újonnan keletkezettek 
néhány nap alatt.) 

1 

VEISS J. 
syak. o r v o s és szü lész , az itteni cs. kir. k a t o n a i fő-
k ó r h á z a k b a n volt osztályorvos, bel- és külföldi tudomá-
nyos és humanitási társaságok rendes és tiszteletbeli tagja, 
a II. L i p ó t .Belga király a r c k é p é v e l d isz i tet t ko-
r o n á s arany é r e m n e k tulajdonosa, r e n d e l ő in té -
z e t é b e n Pest, ország -ut 15-ik szám a „Zrínyihezu ezim-
eett kávéház felett 1. emelet, bemenet a lépcsőn. 

Naponkint reggeli 7 órától 10-ig, délután 1—4 őráj* 
fttf^ Dijjal ellátott levelekre azonnal válaszoltatik. 
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Árverési hirdetmény. 
Csongrád város tulajdonát képező ha-

lászó tavai, halászati joggyakorlata a jövő 
1875. év január hó 1-től kezdendőleg 3 
egymás után következő évre a f. év decz. 
hó 27-én d. u. 3 órakor a városháza ta-
nácstermében nyilvános árverésen haszon-
bérbe kiadott és lejárt 1800 frt. oszt. ért. 

Kelt Csongrádon 1874. évi deczemb. 
hó 2-án. 

C s e m e g i A n t a l , 
2—3 polgármester 

© 
© 

I) 
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Legnagyobb selyemáru raktára 
Bécs, Stock im Eiseuplatze 2. sz. 

RANZI B. P. 
a szép mailandi nőhöz. 

Mintákat minden időben bérmentve küldök. 
2 - 4 

H i r d e t é s . 
Wellesz Dávid ur házánál egy 

haszonbérbe kiadó. 
lakás van 

Van szerencsénk a nagyér-
demű magyar hölgyeknek női 

divat tárnok 
gyaPJu> gyapot és selyem szö-
vetek dús-választékát, mint a 
főváros legszolidabb és legol-
csóbb bevásárlási forrását szives 
igénybe vételre ajánlani. 

Kitűnő tisztelettel : 

Plachy Kallina és Horváth 
Buda-Pest, uri utcza 14. sz, 

a Szerviták uj épülete átelle-
nében. 

Kivánatra mintákat 
ingyen és bérmentve. 

3—3 

Kiadó: Cherrier János . Felelős szerkesztő: B u d a y József . 

Szentesen, nyomatott Cherrier Jánosnál 1874. 




