
S z e n t e s , 1878. septembe* 16. 37-ik szám. N y o l c a d i k é v f o l y a m . 

SZENTESI LAP 
V E G Y E S T A R T A L M Ú H E T I K Ö Z L Ö N Y . 

KLŐFIZETÉSI Á R : 
E é v r e . . . 4 f r t . 
Félévre . . . . 2 fr t . 
Negyed évre . . . 1 fr t . 

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

E lau «r*»llí»mi illető 
közlemények a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 

l«edig a kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 
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Adakozzunk. 
Egy évvel ezelőtt, 8 a forgandó szerencse sze-

szélyének ugy tetszett, hogy épen — mint jelenleg 
— lapunk 33-ik számában, e helyen adakozásra 
hitta föl városunk közönségét egy bizottság. 

A kocka fordult. Akkor a töröknemzet ön-
védelmi harcában elhűlt katonák özvegyei és 

váinak segélyére hittük föl városunk lakosai 
nak ember baráti érzésből fakadó könyöriiletét, 
ma a Bosznia okkupació alkalmával behitt szen-
tesi hadfiak által kenyér és minden gyámol 
nélkül hátra hagyott családok nevében szólunk 
és kopogtatunk a részvét ajtaján. 

Egy évvel ezelőtt jóslatszerű aggodalom-
mal mondtuk, hogy: „adakozzunk a szomszéd 
nemzet ínségének enyhítésére; a sors mindnyá-
jonkkal közös, hasonló helyzet minket is érhet, 
a ekkor jól fog esni, ha az emberi könyörület 
felénk is kiterjeszti védő szárnyait..- A sejtelem 
nem volt alaptalan. Az idők kérlelhetlen válto-
zandósága, egy év leforgása után, a jóslatot ité-
letképen olvassa fejünkre. Most a mi fiaink küz-
denek és hullnak el a véres csatákon, s ezek-
nek hátra maradt családjai, megfosztva a csa-
ládfóntartó munkás kezétől, könyűs arccal néz-
nek a nélkülözés, inség és nyomor jövője elé. 

Városunkból eddig 268 egyén mozgositta-
tott, ezek közül több mint 150 szegény, ke-
nyerét két keze muukájával kereső családapa 
volt, kik most a boszniai foglalás müvében csa-
táról csatára mennek, és ki tudja, hogy a küzde-
fem terére szólítottak közül, kiket kiméi meg a 
halál, a csata vészes sorsa kiknek engedi meg, 
h o g y közöttünk épen megjelenve, újra ölelhes-

D a l o k . 
í. 

Elszaki tá Tisza vize a gát já t , 
E l söpör te a rét minden virágját . 
Búsulnak is a szentesi leányok, 
Miből fűznek esküvőre szép csokrot . 

Csinos Böske álldogál a viz par t ján 
Nem a virág, — sír a volt kedves után. 
Lr to ly a viz; nő virág majd a r é t e n : 
Hü szerető száz évben csak egy terem. 

I I . 
Szép csaplárné az angya lá t ! 
Töl tse tele ezt a kupát . 
U^y fá j az én szivem tá ja , 
Enyhít i tán vörös bora . 

Csaplárosné, piros rózsa, 
Vízzé vált a vörös bora. 
Nem iszom egy cseppel többet, 
Nem oszlat ja keservemet . 

A szivet csak szív gyógyí t ja 
S szép angya lnak tüzes csókja . 
— H e j ! a rózsám már más birja, 
Niucs, ki szivemet gyógyítsa. — 

Kovács Pál. 

A burokban szülött. 
— R E G É N Y . — 

Irta: S. F. 
(76-ik folyt) 

— A jósnő egy gyér világú lámpánál állt, a fo-
lyosó alatt fogadta magas vendégei t . 

sék a hátra hagyott kedves nőt és gyermeket, 
8 tovább folytathassák az áldásos mnnkát, mely 
a családnak kenyerét, nyugalmát és jövőjét biz-
tosítja. Ki tudja hány családott ér ezen szeren-
cse és hányat a kétségbe ejtő sors, hogy a 
férj, az apa, a család egyedüli támasza elvész 
a csatában, vagy bénán, munkára képtelenné 
téve tér meg övéi közé. S ezen komolyan ag-
gasztó, egyes családok életföltételét képező kér-
dések mellé, egy haladéktalan választ kérő, égető 
egy kérdés is csatlakozik, hogy vajou, mig a 
hadakozás sorsa eldől, mig a férj, az apa küzd, 
harcol a csatákban: az itthon szegényen, min-
den segitség nélkül maradt családok sorsáról 
ki fog gondoskodni ? 

Ki gondoskoduék, ha az emberi könyörü-
let nem?! 

Avagy aki érdekünkben, s a nemzet nevé-
ben harcol, hullatja vérét, annak családja nem 
mindnyájonk oltalma alá tartozik-e? 

Igen! azok, kik e csata kétes sorsában min-
dent veszíthetnek, kik könyezve imádkoznak 
a férj é* apa életéért addig, mig a véradó igaz-
ságtalan törvénye által megkíméltek, itthon bé-
kén és nyugalomban élnek; igen! a harcfiainak 
közöttünk kenyér és gyámol nélkül maradt csa-
ládjai nem éhezhetnek, ezeknek hiányt szen-
vedni nem szabad, ezeknek szükségéről gondos-
kodni fogunk mi, kik itthon maradtunk! S ez 
nem a puszta emberbaráti részvét, vagy ön-
fiaink sorsához kötött rokoni, baráti és honfiúi 
érzelem dolga, hanem oly kötelesség, melyet az 
osztó igazság érzete kell, hogy fölköltsön min-
den kebelben! 

Avagy nem meggyalázása volna-e az a 

A kirá lyné arca le volt fátyolozva, hogy ismeret-
lenné tegye m (gát, Mirabeau és Marat álarccal akar -
ták magukat ismeretlenné tenni. Maratnak jó szeme 
volt Mirabeaut az első tekintetre fölismerte, a magá 
val hozott nőt nem ismeré fö l ; de sejtette, hogy ez, 
vagy a királyné, vagy Vaillant Júl ia grófnő. Marat 
szive remeget t az örömtől, hogy végÍ£ halgathat ja a 
jóslatokat, melyeket r ena rdné Mirabeau és a nő fe-
j é re mond. E pi l lanatban azt hitte, hogy az, mit a vén 
jósnő mondani fog, a j övő könyviből olvasott szent és 
megmáBolhatlan valóság. 

Rena rdné ott (llt szobá jának küszöbén előtte egy 
kis széken állt a lámpa. 

A k i rá lyné remegett , midőn látta, hogy nem 
egyedül vannak . 

— Bátorság, fölséges asszonyom, mondá Mi-
rabeau. 

Más ember ezt nem hallotta volna m e g ; de Ma-
rat igen. 

— Jós la tomat akar já tok hallani gyermekeim. 
— Igen, mondá Mirabeau, azért jöt tünk hozzád 

hogy jós la tod ha l l juk ; de külön, külön egyedül akar-
juk hallani bölcs jövendölésed . 

M a d a m e Renard fölkelt ülö helyéből, kezébe 
vette a lámpát és kinyitá cellája a j t a j á t . Egyszerűen 
de-tisztán s elég kényelemmel bútorozott szoba volt ez. 

J e r u tánam leányom, mondá a jósnő, földig gör-
nyedt testei ment előre. Franc iaország ki rá lynéja re-
megve ment u tánna . Bizton hitte, hogy a jósnő szo-
bá ja tele lesz minden féle állat csontok és emberi ko-
p o n y á k k a l ; azonban megujul t , midőn szeme előtt egy 
egyszerű, csinos szobácska volt, melyben a nyomor, 
a vélt borzasztóságnak nyomait Bem lehetett találni. 

Madame Renard egy karos székbe ült, de a ki-
rá lynét nem kínálta meg székkel . 

— Nyúj t sd ide kezed leányom, mondá a jósnő . 

H I R D E T É S I ÁRAK: 
3 hasábos petitsorért e g y 
szeri hirdetésnél IS kr., • 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. számíttatik. 

N Y Í L T T É R 
minden egyes sora l ő kr. 

B É L Y E G D Í J 
miuden beiktatásnál 30 kr 

Bérmentetlen levelek nera 
fogadta tnak el. 

törvénybe irt hazafiúi kötelességnek, ha a haza 
védelmében vért és éltet áldozó hadfinak re-
megve kellene inség és nyomorral küzdő csa-
ládjára gondolni?! 

Akit a sors szeszélye a véradó kötelezett-
sége alól fölmentett és itthon nyugalomban és bé-
kén él addig, mig honfitársa a haza érdeké-
ben, a nemzet nevében csatáról-csatára megy, 
vért és éltet áldoz: annak gondoskodni kell azok-
ról, kiket a nemzet nevében megkezdett háború, 
megfosztott a kenyér keresőtől. 

Ezek azon családok, melyek városunkban a 
boszniai occupálás alkalmából egyidore s ki tudja ta 
Ián örökre elvesztették a család fentartó férj és apát. 

Ezeknek érdekéből hivjuk föl városunk la-
kosságának figyelmét az adakozásra! 

Városuuk közgyűlése 500 frtot szavazott 
meg a segélyezés céljából, s egyszersmind egy 
bizottságot alakított, mely minden ház ajtaján 
be fog kopogtatni az emberbaráti részvét és 
osztóigazság adajának összegyűjtése céljából. 

Városunk lelkes, áldozatkész lakossága soha 
nem volt utolsó, midőn a szükség a részvét ér-
zetét tett és adakozásra hitta fői. 

A mult évben magán gyűjtés mellett több 
mint 1400 frt. folyt be a törökök segélyezésére. 

Most ön fiaink, jog és törvény szerint is 
segélyt és támogatást igénylő, kenyér nélkül 
ínségben maradt családjai állnak a részvét ajtaja 
előtt; ez nem maradhat zárva, nem lehet egyet-
len polgár, ki meg ne nyissa erszényét és kam-
ráját, midőn a könyöradományt gyűjtő bizottság 
megjelen és fölkéri adakozásra. 

Adjon kiki anyagi jóvoltához aránylag éa 
ne legyen senki ki nera ad! © 

A királyné oda nyuj tá j o b b kezét melyet finom 
szarvasbőr keztyű fedett . 

— Vesd le gyermekem a keztyüdet . 

Ez egy pár pillanat aiat t megtörtént s madame 
Renard vizsgálgata a királyné tenyerét, az abban ész-
lelhető vonások fekvését . 

— A második fövonás keményen keresztül van 
metszve, mondá hangosan a j ó s n ő : ez korai halált 
je lent . 

A királyné megrendülés nélkül hallotta ezen 
szavakat . 

— Nem azért jöt tem mondá, hogy éltem ter je-
dését megjósoltassam veled, hanem csak azt ké rdem 
tőled jó anyóka, hogy : mivel én fogoly vagyok s e 
pi l lanatban, a börtön kilincsén van kezem, bogy sza-
badul jak , megtehetem-e e z t 

— Nem, mondá vért fagyasztó hidegséggel a 
j ó s n ő ; midőn már kinyitottad az a j tó t akko r fog a por-
koláb elébed lépni. 

— T e ret tentő vagy, mondá egész lényében re-
megve a királyné. 

— Nem én, jövőd a ret tentő, szerenccsétlen volt 
a pillamat, melyben születtél, s a borzasztó végtől 
nem menthet meg királyi hata lmad. — Hidd meg le-
ányom, ez fá j nekem. A vén asszony a jkához emelte 
a kirá lyné kezét. — E részvét mellett, annál bor-
zasztóbb volt a királyné előtt az elhangzott jós la t . 

Mig a királyné jövője t i tkát ha l lga tá ; addig ki-
vül is é rdekes eset történt , 

Midőn a királyné után lecsukódot t madame Ke-
nard szobájának a j ta ja , Mirabeau a kulcslyukhoz tar tá 
fülét, hogy kihalgathassa a jóslatot ; de ekkor az az 
előtt ismeretlen alak és az a j tóhoz közeledett , hogy 
halljon valamit. 

— Ki vagy t e ? — ké rdé Mirabeau : hogy me-
részelsz m á i r ád nem tartozó t i tka után hallgatózni. 



Városi közgyűlésből. 
(Tartatott 1878. aug. 12 én.) 

A közgyűlésen letárgyalt ügyek között, egy Ugy 
volt, mely kiválóan megragadja, fölhívja figyelmünket, 
melyben egy, az egész országra például szolgálható, 
lelkesítőén nemes ténye van a közgyűlésnek. 

Fölvétetett ugyanis Balogh János polgármester 
urnák, a Busnia és Hercegovina oecupálása alkalmá-
ból mosgositott szentesi hadkötelesek, minden vagyon 
és gyámol nélkül hátra maradt családjainak segélye-
zése tárgyában a közgyűlés elé beadott következő 
je lentése: 

Tisztelt közgyűlés! 
Városunk kébelében előfordult minden közérde-

keltséget keltő eseményről szükséges, hogy a város 
képviselő testülete tudomást vegyen. 

Ily szempontból hozom tudomasára a tisztelt 
közgyűlésnek azon sorhadbeli mozgositási eseményt, 
mely városunk lakosságának számtalan tagját sulyo 
san érintette, s több szegény sorsú családnál, figyel 
men kivül nem hagyható szomorú jelent, még sokkal 
szomorúbb jövőt helyezett kilátásba. A szentesi sorozó 
járásból, mely csakis városunk területét foglalja ma-
gában, az állandó hadsereg állományába tartozó 268 
tartaiékos hadköteles mozgosittatott[ez idfig, s hivatott 
el családi tűzhelyétől hadiszolgálatának teljesítésére 
oly időben, midőn ezeknek rgy része hátramaradt 
családja számára, a mindennapi, betevő falatot sem 
kereshette még meg — munkája által. 

En azon meggyőződéstől vagyok áthatva tisztelt 
közgyűlés, miszerint, ha nem vérrokonság vagy haza 
fiság, de egyedül csak emberiségi érzés kötne is min 
ket ezen, mi fiánkhoz, még azon esetbeu is miuden 
kitelhetőt elkövetne ezen közgyűlés arra nézve, hogy 
habár a férj és apa után nem ok nélkül könyoző 
családok könnyeit nem áll is hatalmában letörölni, de 
mindenesetre tőle kitelhetőleg gondoskodni igyekszik 
•rról, hogy férj és apában kenyerüket nélkülöző csa-
ládok az éhiég könnyeit is ne legyenek kénytelenek 
hullatni, 

E város közönségét sohasem hagyta hidegen oly 
esemény, mely akár törhetleu hazatiságától, akár kö-
nyörületes szivétől várt áldozatot, vagy segedelmet. 

Hoszu koszorút fonhatnék e város számtalan 
fényes áldozatkészségének adataiból, de megbántva 
hinném e képviselőtestület nemes érzését az által, 
ba áldozatkészségét ily adatok fölsorolásával akarnám 
ön fiainak vagyon nélkül való családjai iránt részvétre, 
és segélyre buzdítani. 

Ez alkalommal tehát nem apáink, és önmagunk 
által hozott áldozatokra emlékeztetem önöket, de a 
királyi trón oldalán álló koronás királynénkra kérem 
irányozni önök figyelmét, ki, mint a nemzettel együtt 
őrülni kész, és mindig velünk együtt k e n e t ő génius 
első nyitotta meg áldásos kezét, hogy ő, a haza anyja, 

— Akinek joga van tudui királynéja jövőjet , 
sorsát. 

Mirabeauban megfagyott a vér e feleletre. A 
királyné titokban hagyta el a Tuileriákat, s az az etn 
ber tudja azt, hogy itt a királyné jósoltat magának. 
Mirabeau közelebb lépett emberéhez és megragadta 
annak karját és félre vonta az ajtótól. 

— Ki vagy te, hogy itt jogokról és a királynéról 
mersz beszélni? 

— Csendesen Mirabeau, sziszegé ördögi hangon, 
Marat : kisérem lépteid; vigyázz, hogy a királyi tár 
saság torkodra ne forrjon. 

Mirabeau már épen nyakon akarta csipni a fic-
kót, midőn madame Renard szobájának a j ta ja kinyílt 
s a királyné tántorgott ki rajta. 

Mirabeau, mintha kívül semmi nem történt volna, 
megfogá a királyné reszkető kezét. 

— Fölséged egész valójában 'reszket sugág Mi 
rabeau. 

— Miért engedék meg hogy ide jő jek . 
— En hódoltam fölséged óhaja előtt. 
— Menjünk, fussunk e helyről. 
— Még én is akartam hallani a jóslatot. 
— Jól van mondá a királyné, de akarom, hogy 

én is halljam, mit e vén ördög mondani fog Önnek. 
— Örömmel egyezem bele asszonyom. 
Mirabeau és a királyné együtt léptek a jósnő 

ssobájába. 
— Asszonyom, mondá Mirabeau a jósnőnek: 

önnek nem lesz kiiogása t z ellen, hogy nekem nincs 
titkom útitársam előtt. 

— Nyújtsd ide kezed fiam. 
— Mirabeau oda nyuj tá kezét. 
— Ha születés nem adná a koronát, azóta király 

volnál, mondá madame Renard : minden léptedet dicső 
ség követi; de azért terveid nem fognak sikerülni. — 

a haza — mozgósított hadseregbeli — fiainak szüksé-
get látó családjai részére első legyen, ki adományát 
leteszi. 

Tisztelt közgyűlés! Jelenben nem csak hazafiúi 
érzés, nem csak könyörületes szivűség, de szülei ér 
zelmeikhez is emelem szavamat, de kérem önöket 
legfőkép mint e város közönségét képviselő törvényes 
testületet, miszerint méltóztassanak állásuk kötelmé-
hez méltótag intézkedui aziránt, hogy legfelsőbb pa-
rancsra hadi lábra állított, s e végből roozgositva lett 
sorhadbeli szentesi hadkötelesek vagyon nélkül való 
családjai olyképen segélyeztessenek, hogy e közelgő 
tél folyamán éhséget ne legyenek kénytelenek szenvedni. 

Apai érzésünk indítson, koronás királynénk ma 
gasztos példája vezéreljen tniudannyiónkat, s az egész 
képviselő testületet bölcs, és hozzáuk méltó határozat 
hozatalra. 

Mely jolentésben foglalt kérelemmel maradtam 
Szentesen 1878 év aug. hó 9. 
A tisztelt közgyűlésnek 

alázatos szolgája 
Balogh János, 
polgármester. 

Az igazi részvét nem n/>gy hangú szavakban 
hanem tettekben nyilvánul. A közgyűlés egyhangúlag 
elhatározá, hogy a városi közpénztárhói 5(HJ-frtot utal 
ványoz ki a segélyzés céljából. E^ryszersmint alakított 
egy harminc tagból álló bizottságot, mely a városban 
minden ajtón be fog kopogtatni, hogy az egyes pol-
gárok áldozatkészségével egy oly összegűt lehessen 
elő teremteni melyből a méltán támogatást igénylők, 
illően segélveztethesscnek. 

A közgyűlés ezeu elhatározásával nagyszerűen 
nemes jelét adta annak, hogy képviselő testületünk 
szép hivatásától át van hatva, s tettekben igyekszik 
méltó kifejezést adni, a segélyezés eszméjéből folyó 
közérzületünknek. Városunk polgárságától függ, hogy 
e kezdeményézés befejezésében egy oly tényét ké-
pezze Szentes városnak, mely nekünk büszkesé-
günkre, 8 az országnak legszebb példaadására HZOI-

gálhasson. Egyik 

Világ folyása. 
Tiz napi küzdelem után a képviselő válasz 

tások be vaunak fejezve az egész országban, 
kivévén 12 választási kerületet, hol részben a 
választás fölfüggesztetett, részben egy jelölt sem 
kapta meg az absolut többséget és igy ezen 
kerületben uj választás lesz. A választási moz-
galmak által föl vert párt hullámok kezdenek 
lezajlani; a nemzet összes figyelmét a boszniai 
események felé fordítja, hol katonáinknak a 
berlini congresus megállapodása szerint a rend 
lielvre állítása szempontjából tartott bevonulá-

Meg^yilkoltad báró Solanurest; de azért az életnek 
nem fogsz sokáig örülni, a lelkiismeret mardosása, a 
kétség és aggodalom fog intgölni. Sírod mellett egy 
egész nemzet fog könyűzve állani, s holnap ugyanazok, 
kik ma sírtak koporsód mellett, eljöouek és kihányják 
csontod sírodból. 

— Elég, mondá, tompán Mirabeau: menjünk 
asszonyom; karra vette a királynét és elhagyák a jós-
nő tanyáját . 

Marat kivül egy szóig hallá a Mirabeaut illető 
jóslatot, s midőn ezek távoztak, ő lépett be a szobába. 

Jósnő megfogá Marat kezét és tenyerébe nézett. 
— E pillanatban még reszket kezed az öröm 

miatt, melyet nálad az imént elhangzott jóslatok okoz-
t ak ; azonban sorsod te sem fogod elkerülni Marat, 
Te olcsó népszerűség után futsz, vad szenvedélyed 
vakon vezet, romlására születtél az embereknek; vért 
fogsz ontatni, mig végre ten véred a bosszú keze fogja 
kiontani. Imádkozz fiam; mert halálod nincs nagyon 
messze. 

Maratban megfagyott a vér. 
— Ha tudnám, hogy igazat mondtál, ugy röktön 

szivedbe mártanám tőröm; mert megérdemelnéd azon 
lelki nyngtalanságért, melyet badar beszéded bensőm-
ben fölidéz 

— Imádkozzál Marat, mert nem fogsz sokáig 
élni. 

Marat káromkodva és fenyegetődzve hagyá el a 
szobát. 

Ezután egy tiszta feketébe öltözött nő j ö t t 
— Te Vaillant leánya vagy, mit akarsz ná lam? 

kérdé a jósnő. 
— Mit? — kérdé Jú l ia : nem tudom, eljöttem 

hozzád, nincs lelkemnek nyugta Solandres halála óta, 
itt enyhülést véltem találni ^gy percre. 

— Aki kedvese halálán az igazi veszteség fáj-
dalmát siratja, az csak a sírban találhat enyhülést. 

sánál, békés tanyára, száraz fogadtatásra kellett 
volna találniuk és ehelyett most csatáról csatára, 
tűzből tűzbe meunek, mert a bosnyák testvérek 
egyáltalában sokalják azt a fölötte nagy szíves-
séget az osztrák-magyar hadseregnek, hogy ez 
csináljon nekik saját házuk tűzhelyén rendet. 

Kerestük, nem kerestük rá az alkalmat, az 
mindegy, már benne vagyunk. A boszniai bé-
kés (?J occupác;ó egy véres háborúvá fog fejlődni, 
s már is folyik a vér. A bevonuló os-ztrák-ma-
gyar hadsereg mindenüt ellentállásra talál. A 
bosnyákok föllázadtak, vagyis, ha igazi nevén 
akarjuk nevezni ezen magatartást, fegyvert fog-
tak a beavatkozás ellen. A bosnyákok tüzét 
alattomban szitja Szerbia, ezen kis pásztor álla-
mocska, mtly már figyelő hadtestet is állított 
föl, mely minden mozdulatával ellenségeskedést 
mutat az osztrák-magyar hadsereg ellen. Hát ki 
hiszi azt, hogy Szerbia azt saját szakállára te-
szi, hogy a biztatás nem az oroszoktól jön? 

Az oroszoknak fáj a san stefauói szerződés 
megsemmisítése, hogy ő életet, vért és pénzt ál-
dozott Töiökország megsemmisítéséie, s midőn 
ez félig -meddig meg van ölve és elérkezik a 
pillanat, hogy az elfoglalt tartományok bekebe-
leztessenek, akkoi elő áll az osztrák és angol, s 
azt mondja, hogy a törvénytelenül szerzett tu-
lajdonból ők is részt követelnek magoknak és 
sorsot vetnek a lefoglalt köntösre és megosztoz-
kodnak. Ebbe az orosz Európa hatalmi súlyával 
szemben, csak kénytelenségből egyezett bele, s 
szívesen keres alkalmat, hogy a szenvedett sé-
relmekért kárpótlást szerezzen. S ki tudja, hogy 
a bosnyák foglalásnak nem egy osztrák-orosz 
háború lesz e vége? 

A kezdet nem azt mutatja, hogy az okku-
pació ténye hamarjában be legyen fejezve. Min-
den falut, minden várost ostrommal kell bevenni. 
Ezen hadviselés alkalmából tett összeütközések-
ben szenvedeti veszteségeknek azonban csak 
megközelítőleg sem lehet biztos képét adni, mert 
valamennyi távirat meghamisítását képezi az ese-
mények valóságának. 

Hát ki fogja azt hinni, arait ezen táviratok 
mondanak? — „A harc reggeltől estik tartott, 
mondja a távirat: az ellenből 280 sebesült meg, 
a mienkből4 - Ily formán hangzanak a táviratok. 
De hát ki hiszi azt, hogy egy egész napi véres 
küzdelemben a tnienkből csak négyen sebesül-
nek meg. Ez csak áltatás s ezen hírekben tá-
volról sem látjuk a veszteség valóságát kons-
tatálva. 

A háborúskodás tényéhez csatoljuk azon 
hirt, hojrv Somogy és Baranya megyéből hét-
száz elöfogat rendeleteit ki; melyek Bródból 
Boszniába élelmet fognak szállítani. 

— Az fáj leginkább, hogy Solandres semmi em-
léket nem vitt tőlem a sirba. 

— Ez ne fájjon gyermekem; mert unokám 20 
év óta hzrdott magával emléket tőled és azt sirba is 
vitte. 

— De az emléket nera tőlem kapta. 
— Igaz, az emléket én adtam neki. 
— Es te hol vetted ezt? 
— Születésed pillanatában fosztottalak me^ tőle. 
— Hajamból adtál talán neki. 
— Nem gyermekem; te burokban születtél s ast 

a lepelt, melyet te születésed pillanatában testeden 
hoztál a világra, én uiegtartám és ereklyeképen nya-
kán hordoztattam véle; de téged megcsaltalak, mert 
azt mondám neki, hogy a bnrkot Ő hozta világra. 

Júlia visszafolyton lélekzettel hallgatta a beszédet 
— Te ismered már élettörténeted; szüléidtől 

hallottad, hogy én ki akartalak cserélni. 

— Tudok mindent; de azt nem hallottam, hogy 
burokban születtem volna. 

— Ezt nem is tudja senki csak én, kinek kezén 
születtél. 

— Miért mondtad Arthurnak mégis, hogy ő bu-
rokban született. 

—• Mert ezen születéshez csodás életet köt a 
monda. S hittem, hogy ez Arthur életére nagy be-
folyással leend; kitartásban, küzdelemben, előre törek-
vésben, ezen ereklyéhez kötött babonás hit támogatni, 
vezérelni fogja. S ezen ereklyét gyilkosa közepén lőtte 
keresztül, 

— Mirabeau! Mirabeau! tört ki zokogva Júlia* 

(Folyt, köv.) 



Mrnt a lapok mondják eddig Vranduknál 
vívatott a legvéresebb harc, hol mint a távíró 
mondja a veszteség mindkét részről na«rv. A 
hivatalos tudósítás a mi veszteségünket 4 halott 
és 140 sebesültre teszi. 

Nyilvános számadás. 
F. év augustus 14 én, a szentesi ifjúság 

által rendezett, műkedvelői előadással egybekötött 
táncvigalom bevételéről és kiadásáról. Bevétel 
a táncvigalomból? 151 ft. Kiadás: 154 ft. 90 kr. 
Marad hiány: 3 ft. 90 kr. 

Bevétel a szini előadásból: 253 ft. 30 kr. 
Kiadás: 36 ft. 36 kr. Maradvány: 216 ft 94 kr. 
Ennek fele Szabó Anti színigazgató ur részére 
levonatváu, marad 108 ft. 47 kr. Még ebből a 
tisztelet-dijak és a táncvigalom bevételi hiánya, 
összesen 33 ft. 90 kr. is levonva, marad 74 ft 
57 kr. tiszta jövedelem; mely összeg a „ S z e n -
t e s i T á r s a s k ö r " pénztárnokának átszolgál-
tatott. 

A t. felülfizetők nevei: Arady Kálmán ar 
3 ft. Fazekas Sándor tanár ur 2 ít, Vigh Gyula 
mérnök ur 1 ft. Klein Sámuel mérnök ur H.-M.-
Yásárhelyről 1 ft. 

A t. ftlüifizető uraknak, valamint a t. pár-
toló közönségnek is a jótékony cél iránti szives 
buzgalmáért leghálásabb köszönetét fejezi ki 

a rendezőség. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Kovács Fái ur, lapunk jó tóllu munkatársa, 

egy u j lapot szándékozik octóber elején megindítani, 
mely a középosztály mivelődéséuek előmozdítására 
volna szerkesztve, a igy pusztán ismeretterjesztő és tár-
sadalmi cikkeket hozna. A programmból közöljük a 
következőket. E lap megindításával hét fő célt tűztem 
magam elé: először, hogy a lehető legolcsóbban jut 
hosson a középosztály ismereteinek gyarapításához, 
és igy könnyű szerrel kulturális viszonyaink egy él 
péesel a célh >z közelebb vitessék; másodszor, bogy 
hozzá szokjék és igy kedvet kapjon ép az az osztály, 
mely eddig oly annyira idegenkedett mindentől, hacsak 
nem politika vott az, — a század uralkodó eszméit 
magáévá Unni, s hogy a haladás és pedig a fokon-
kénti haladás — szűkszerűségét beösmerni kényszerűive 
legyen." — Mi a magunk részéről örömmel üdvözöljük 
az eszme előbarcosát s sikert kívánunk e törekvésnek 
Mint tudjuk több első rendű pudapesti irónk is dol 
gozni fog a lapba. 

— F. hó \4-én} a budapesti egyetem és akadémián 
lévő ifjaink, jótékony célra, „Angyal Bandi44 népszin 
művet adták elő. A kíváncsiság zsúfolásig megtöltötte 
a színkört. Igazán elmondhatjuk, hogy nem veszett el 
ránk nézve ez az est, mert derék műkedvelőink egytől 
egyig jól játszottak. Ujabban bebizonyítva láttuk, hogy 
erős akarat nem ismer akadályt. Azért mondjuk pedig 
ezt, inert: először azon meggyőződésben volt a legtöbb 
ember, hogy nálunk műkedvelői előadást nem lehet ren-
dezni. vagy, ha lehet is, célját téveszté az, ki ilyen (éle 
mulatsággal akar kedveskedni a nagy közönségnek ; má-
sodszor pedig „Angyal Bandiu dolgot ád gyakorlott szí-
nészeknek is. Mi mfgval juk féltettük derék műkedvelő-
inket, hogy e darabban, hol annyi alak mozog együtt a 
színpadon, zavarba hozza egyik a másikat. Dicséretükre 
legyen mondva, ez nem történt meg, hauem játszottak 
egész otthonossággal. — Első helyen kell megemlítenünk 
Sarkadi Ilka kisasszonyt, ki a népdalokat igen szé-
pen énekelte; nem is maradt háládatlan a közönség; 
mert különösen az ének után mindig tapsviharban tört 
ki; többször meg is újrázták. Temesváry Piroska k. a 
hasonlóan szépen dalolt. Vutsák Sándor megkapó hű-
séggel matatta be Andort . Hódi János határozott jó alak 
volt Gábor, öreg szolga szerepében. Külöuösen kitűntek 
még : Vecseri János (Becskereki), Sántha Fereuc (Pala-
tinszki) Tóth Gyula és Váradi Árpád (Pista). Jó volt még 
Lázár Emil (tiszttartó) Nagyon örülünk ez igyekezetnek, 
b nálunk, hol ismerjük a társadalmi életet, tízszeresen 
megérdemli az elismerés koszorúját, ki úttörőül vállalko 
zik. Reményijük, lesz még alkalmunk találkozni törekvő 
ifjú nemzedékünkkel. 

— Az ifjúság által f. hó 14 én rendezett táncviga-
lomról hasou;óan a legkedvezőbben nyilatkozhatunk. 
Kevés, de igen ditzes közönség volt együtt. Jól esett a 
szemnek végig tekinteni ama diszes koszorún, melyet 
szép hölgyeink csoportja alkotott. De hát hogy is ne 
volna gyönyörű egy olyan koszorú, melyet Jurenák Ma-
riska, Jureoák Berta, Szatmári Orzsike és Mariska, Szilá 
gyi Mariska és Sarolta úrhölgyek és özv. báró Tamasics 
Hankisz Vilma urno díszítenek. — A mulatság fesztelen 
volt s 6zép rendben folyt le, mit a rendezőség tapintat-
tosságának kell tulajdonitanunk. 

— Szentes város községi iskolaszéki tagjaiul f. hó 
12-én tartott városi közgyűlésen megválasztattak : Sze-
der János, Kr. Nagy István, Balogh János, Kiss Zsig 
mond, Sima Ferenc, Vutsák János, I f j Bartha János, 
Burián Lajos, Temesvári Antal, Váradi Lajos, Szatmáry 
Ede, Cicatricis Pál, Fa rkas Gedeón, Sonnenfeld Sá-
muel, Csukás Benjámin, Purjesz Náthán urak. 

— A szentesi rom. kath. iskolaszék részéről köz-
hirré tétetik, miszerint az illető szülők tanköteles gyer-
mekeiket e f. évi szept. hó 2 án és 3 án az iskolába 
beírassák, annyival is inkább, mert már szept 4 én a 

rendes iskolai előadások megkezdetnek. — A belvá-
rosi iskolák növendékei a rom. kat, egyházközség ta-
nácstermében, a felsőpártiak pedig Bóna Sándor tanitó 
iskolájában fognak beíratni. A beiratkozás reggeli 8 
órától déli 12 óráig, és délátáni 2 órától 5 ig tart. — 
A szept. 15 ke után érkező tanítványok az osztályok 
ismétlésére utasíttatni fognak; szülőik pedig felterjesz-
tetnek a városi hatósághoz, hogy okét az 1868 ik évi 
38 ik törvénycikk 4 ik §-a értelmében pénzbeli birság-
gál megbüntesse. — Az iskolaszék megbízásából Szen-
tesen, 1878. augustaa hó 15 én Csuppay Márton, ibko-
laazéki jegyző. 

— E héten csütörtökön aug. 22-én Mihályt! Károly 
lutalom játékául adatik „Egy szegény ifjú története* 
Senillet Oktáv, jeleu korban Franciaország legjele 
sebb dráma Írójának e nagyszerű színműve. Midőn 
Mihály ti jutalom játékát említjük meg, ezt nem 
tehetjük egy száraz fölemlitéssel. Mibályfi megérdemli 
tőlünk, hogy a szinház látogató közönség figyelmét 
fölhívjuk érdekéből. A körünkben időző színtársulatnak 
Szabó Anti mellett ő leikét képezi, a határozott te-
hetség, kire, ha önműveiési szorgalma oeui lóhad, de 
az eddig kiküzdött eredmény által buzdítva, fokozódni 
fog, a legszebb jövő várakozik. O. mióta körünkben 
van, miudeu föllépésénél élvezi a közönaég a művé-
szet olcsó j u t a l m á t ; soha netn hiányzik a taps és vi-
rág. Most, midőn jotalomjátékát játsza, a taps és virág 
mellett, ne hiányozzék a tele ház. O már sok kedves 
percet szerzett nekünk művészi játékávái, illó jutal-
mul mi is szerezzük meg neki azon örömet, hogy telt 
ház előtt játszhassa el jutalomjátékát. 

— (Beküldetett) A megyei utak általaban oly 
roszak, hogy pár jokat nem igen lehet találni e széles 
hazában. Nálunk, hol a közlekedés az egész megyé 
ben egyáltalában tengely en történik, jól tenné az illető 
hatóság, ha nagyobb gondot fordítana a megyei or 
szagos közlekedési utakra. Eivegro a közönség, mely 
fizeti a me/yei közmunka váltságot, megérdemli, hogy 
a mieinknél egy kicsivel jobb karban levő uton 
já r jon . 

— Iskolai értesítés. A hód mező vásárhelyi reform, 
főgymnasiumban az 1878-79 ik tanév szeeptember 1-én 
veszi kezdetét. A fölvéteti, pótló éa javító vizsgálatok 
aug. 30—31 és pótlólag szept. 1. 2. 3-ik napjain tar 
tatnak meg, ez utóbbi napokon eszközöltetnek a be-
íratások, d. e. 8 — 11, d. u. 2—5 óra között. A föl 
vételnél és a beiratásnál az ifjúsági könyvtári illeték, 
nemkülönben legalább a félévi taudij lefizetendő. II. M.-
Vásárhelyen, 1878. aug. 15. A z i g a z g a t ó s á g . 

— A fővárosi Lapokhói vesszük át e következő 
sorokat : „Szentesen junius eleje óta, Szabó Anti 
színtársulata működik, buzgón de a közönség részvét-
lensége mellett. Pedig jóra való, törekvő szintársulat. 
Nem csap hűhót, reclamot, nem operettez és látványoz, 
hanem a középfajú drámákra és vígjátékokra fekteti 
a súlyt. A társaság jobb tagja i : Szabó Antiné, Szirmainé 
és Aradiné asszonyok, Szabó Anti, Mihály ti, Völgyi 
Gyula, Aradi. A jutalomjátékoknak rendesen kevés 
nézőjük van. Ez a kevés néző ugyan nem fukar taps-
ban és koszorúban, hanem ez nem pótolja azok hiányát, 
kik távollétük által tündökölnek. A választás és 
Bosznia ugyan nagyon igénybe veszi a kedélyeket, ha-
nem egy nagy magyar város még ily időbeu is többet 
tehetne a színtársulatért, mely elég jó játékrenddel 
óhajt neki élvezetet nyújtani. — Szeptembor végén 
távozik el a társulat, ama reménynyel, hogy télre va 
lahol melegebb tanyát talál.u — E hírrel kapcsolatban 
megemlítjük, hogy Szabó Anti derék igazgatónk, télére 
Iimvá&árhelyre fog menni társulatával. A tanács 5 pá-
lyázó közül, köztük Völgyi György is, — egyhangú 
lag neki adta át a színházat, miután a mult évben is 
a közönség osztatlan tetszésében részesült ugy já tékuk, 
mint az ügyesen megválasztott darabok. 

— Üzleti értesités. A hét valamivel kedvezőbb 
volt a cséplés és nyomtatási munkára mint a mult 
hetek, azért még a hét elején 10—20 kr. emelkedést 
lehetett észlelni kedvező hangulat mellett a bét ma 
radék felébe a kináiat jóval szaporodott és egy az 
árak hanyatlani kezdének. A pesti piacon finom mi-
nőségű 20—25, közép minőségű 30 — 40 krral. Mivel 
ami piacunknak a pesti árak adnak irányt, nálunk is 
ily arányba vosztett árából a buza. — A piaci árak 
tehát a következők: Buza - 79. klg. 8.60 — 850. 
78.2. 8. 40. 77. 5. 8. 8.20 76. 7.80. — Árpa, kukorica, 
zab a mult heti árakon kelt, ezen gabnanemek keres 
kedők által nem vásároltatik, csak is helyi fogyasztásra. 

— Értesítések. Csuka Kis Mihályné III. t. 553. sz. 
a. lakosnak 3 első osztály házi földje és vekerlaposi 
7 hold földje eladó. — Borsos Imre Il . t . 744 sz.a 
lakosnak 21 hold tőkei hat hold králysági és 2 első 
oszt. szentlászlói földje eladó. — Binai Péternek i l l . t 
585 ss. a. eladó. — Győri János 356 sz. a. lakosnak 
fáianyi 150 hold földje épöletekkel együtt eladó — 
Buday József háza eladó, bővebb értésitést Bogvó István 
órás ad. Zugi Sarkakdi N.Mihály büséri 30 hold töldje 
eladó, értekezhetni lehet az atvjánál. — Sarkadi N. 
Ferenc nagy gőzmalom melletti lakosuak az alsó 
kompjárón alól 12 részlet ártere eladó. — Győri Jó 
zsef II. t. 686 sz. a. lakosnak nagynyomásn I oezt. 
földje eladó. — Vida Szűcs Sándor II. t. 292 sz. a. 
lakosnak kajánf 100 hold földje egy vagy tőbb évekre 
haszonbérbe kiadó. — A Csongrádi réten és teési er-
dő alatt a körösbarti közvetlen lenyúló 3 l l l f/iwo hold 
réti kaszáló eladó, értekezhetni Filó János tiszteletes 
urnái. — Czeglédi Mihály örökösöknek a kálvária 
melletti I, oszt. földjük eladó. — Juhász Jánosnak az 
alsóréten az első dűlőben ifj Farsang János és Kátai 
Pál István szomszédságában 7 hold kaszáló és nádas 
földje kedvező föltételek mellett eladó, értekezhetni a 
főjegyző hivatalban. — Haris Zsófiának fábiánban 
Bagi szomszédságában 136 hold szántóföldje egészben 

vsgy 30 — 40 holdas részletekben is kiadó, értekezhetni 
Juhász Jánossal a főjegyzői hivatalban. — Pócs Já-
nosnak IV 5 sz.a. háza eladó. — Szőke Istvánnak *>z 
605 sz.a. Pap Bálint féle háznál, egy nagy máz*»i 
melyen szarvasmarhát és sertést lehet mázsálni együ 
tessen vagy külön is szabad kézbői eladó. A mázná-
ért 3 évi jótálást válal. — Aradi Lászlónak Ill . t . 521 
s*. háza, dónáti 3 fertály tanya földje s ecseri 11 hold 
legelő földje kedvező feltétetek mellett kiadó. — Piti 
Imre 111-t. 434 sz,a. lakosnak bűséri 56 hold foldj* 
kedvező föltételek niel ett eladó, a vásárhelyi utszéleu 
levő sasfele 5 fertály földje haszonbérbe vatry feles 
munkálatra kiadó. — Polgár Mihály II t. 264 s z a . ia-
kosnak dónáti két fertály földje eladó. — Ozv. Orom 
J ' z s e f n é l.t. 410 sza . háza eladó. — Marázsi József 
IV t. 17 sz. háza eladó — Ozv. Maiatidesz Jánosné 
I. t. 150. sz. háza kedvező feltéte e!< mellett eladó. 
— Remes Jánosnak 111. t. 174 sz. háza eladó, vagy 
bérbe kiadó, és bűnéri 14 hold földje eladó, vagy fe-
les munkálatra kiadó. — Német Lajosnak kis tőkén 
78 hold földje, tanya épületekkel ogyütt örök áron 
eladó. — Lakatos András lli . t- 227 sz.a lakosnak Ví-i 
fertály tanya földje eladó. — Farkas Sándor l.t. 277 
sz, háza eladó — Füsti Molnár Ferenc IV.t. 415 sz. 
háza kedvező feltétetik mellett eladó, — Ozv. Szilá-
gyi Sándorné nagyhegyi félhold szőioje épülettel együtt 
eladó vagy haszonbérbe kiadó. — Oxv. Keresztes N. 
Józsefné II.t. 795 sz háza eladó. — Ozv. Dóci Mi-
hályné kajáni lVi fertály eperjesi 5 hold és felső réti 
földje eladó, vagy ha^zonhérba kiadó. — Vajda Pál 
II.t. 92 sz. a. lakosnak 25 hold fábiáni földje 3 évre 
kiadó. — Magyar Józsefnek szentlaszlói földje eladó. 
— Vida Szűcs Jánosné U.t 163 sz, háza dóuáti 2l/» 
fertály és szentlászlói két első oszt földje eladó. — 
Pataki S ndomak I l l . t . 284. sz háza bűséri 32 hold 
földje eladó. 

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

— Igen sok személy panaszkodik, hogy reggel 
fölkeléskor a nyak buszorul, minek oka a nyeldeklő-
nek több kevésbé elnyálhasodasa. — Ennek a kiköpés 
általi eltávolítása sokszor a leghevesebb erőködések 
tétetnek, melyek gyakran köhögést, sőt néha élénk 
hányás ingert idéz elő, s csak egy vagy két óra le-
folyása után sikerül a legnagyobb fáradsággal a léleg-
zést nehezítő akadályokat elhárítani. E rendkívül súlyo-
sító baj megszüntetésére szolgálló szernek mondható, s 
minden ily bajtól megszabaditónak nevezhető a kátrány, 
mely reudkivül kedvező gyógyhatással bir minden 
légző szervi bajokra. Elegendő minden étkezéskor két 
vago három Guyot kátrány tokocska bevétele, hogy 
a leggyorsabban oly euyhűlés érethessék el, minőt 
hiába keresne nagy száma többé vagy kevésbé, dráda 
gyógyszerek vétéiével. Tiz eset közül nyolc vagy ki-
lencben ezen nehézségek a kátrány-tokocskák rendes 
használata után teljesun megszűnnek. 

Különösen kiemeleudő, hogy, miután minden 
üvegcse 60 tokocskát tartalmaz, az egész kura alig 
kerül többe, mint naponkint 10—20 krajcár jelenték-
telen összegbe. 

Azon gyors elterjedés, melyre ezen készítmény 
talált, igen sok utánzatot idézett elő. Guyot ur tehát 
csak azon Üvegcsékért áll jót. melyek cimképén alatt 
irása három színben van nyomva. 

Iiaktár miuden gyógyszertárban. 

1557/1878. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közhirré tétetik, 

hogy kiskorú Sarkadi Nagy Mihály tulajdoná-
hoz tartozó 1200 nsz. öles 289. hold tőkei föld 
épületekkel, 42/3-d hold bökényi nádas, 26%-d 
hold külső ártér, 38 hold téési szántó epületek-
kel, 13 f/4-d hold téesi mentesített réti szántó éa 
182/4 d hold téesi külső ártér, a folyó évi sept, 
2-án délelőtt 9 órakor a városház udvarán meg-
tartandó árveréseu egy évre haszonbérbe fog 
adatni. 

Mire árverezni kívánók meghivatnak. 
Az árverési feltételek a közgyámnál naponta 

megtekinthetők. 
Kelt, Szentes város árvaszéke 1878. aug. 

9-én tartott üléséből. 
Balogh János, 

elnök. 

H i r d e t é s . 
A főutcában, a volt Hadzsi-féle házban 

két csinosan bebutorozott szoba előszobával, melyhez 
külön kapu bejárás van, elkülönítve i* kiadó 
Bővebb értesítéssel szolgál Veisz Bernát. 

H á z e l a d á s . 
Az I. tizedben a kisvölgy aljon lévő Kanász 

Sándor féle sarok ház igen kedve/ő feltételekkel 
eladó. További értesítéssel szolgál Veisz B&rnát 



H I R D E T E S E K . 

.13/1878. Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir tekintetes járá.-birósrfg, mint telek-

könyvi hatóságnak, 1877, évi október 10 én kelt 3091. 
tk. sz. a. végzése folytán közhirré tétetik, hogy Sváb 
Jakab csongrádi lakosnak, Bihari János, ennek neje 
Jierezvai Julianna, Gödri Magyar István, Gila Márton, 
Muzsik András, emu k neje B*esa Borbála és Berkecz 
István szegvári Ihkosuk ellen 42,102 írtra leolvadt tőke 
és járAd«;kai iránti végrehajtási ügyében: 

1 Bihari Jánosnál lefoglalt s 230 frtra becsült 
tehén és lovakHcl álló ingóságok. 

2. Gödri Magyar Istvánnál lefoglalt és 187 frtra 
becsült lovak, tehenek, tinók és kocsikból álló ingóság. 

3. Berkecz Istvánnál lefoglalt és 58 frtra becsült 
lovak, kocsik és lószerszámokból álló ingóság, 

4. A szegvári sápi nyomáson lévő szélmalomból 
és melléképületekből Bihari János és Muzsik András 
tulajdonához tartozó 1041 ft. 67 krra becsült % része. 

5. A szegvari nyomáson, a kis keresztnél lévő 
688. számú szélmalomból és melléképületekből Bihari 
János tulajdonához tartozó 750 ftra becsült fele része. 

6. A szegvári réten lévó szélmalomból éa mellék-
épületekből Bihari János tulajdonához tartozó 625 ftra 
bocsült fele része. 

7. A szegvári 194 sz. t jkben 1787. h. r. sz. a. 
1im,/IÍOŰ hold, Bihari János tulajdonához tartozó 55 ft. 
50 krra becsült legelő. 

8. A szegvári 1489. ez. tj-kben 1144,a, bryz. a. 
54OO/t«<>0 hold Bihari János tulajdonához tariozó 1287 
ftra becsült % telek föld. 

9. Szegvári 1491. sz. t jkben 1144<'b. hrsz. a 5400/i»r>e 
hold Bihari Jár.oa tulajdonához tartozó 1287 ftra be 
csült !/s telek lóid. 

10. A tzegvári 1578. s/.tjkben 1145 hr^z. a. 
10®,}*!MO hold Biliari János és B*rezvai Jul ianna tulaj-
danához tariozó 270/ . ftra becsült % telek föld és tar 
tozékai. 

11. A szegvári 1GI5. sztjkben 1567. hrsz. a. 
10'""IGUU hold Bihari János tulajdonához tartozó 337 ttra 
becsült legelő. 

12. A szegvári 1624. szt jkben 1786. hrsz. a 
1""/ÍSOO hold Bihari János tulajdonához tartozó 58 ft. 
50 krrá bccsült sápi legelő. 

13. A szegvári 1687. sztikben 1789. hrsz. a. 
34ii/ieo® hold Bihari János tulajdonát képező 105 ít. 
50 krra becsült legelő. 

14. A szegvári 1732. sztjkben 1568. brsz. a. 
5"Vi6oo hold Bihari János tulajdonához tartozó 169 
f tra becsült legelő. 

15. A szegvári 1719. sztjkben 1571. hrsz. a. 1273 
n8i. öl Bihari János és neje Berezvai Julianna tulaj 
donához tartozó 25 ftra becsült szöllők aljábani legelő. 

16. A szegvári 459. sztjkben 474 /b . hrsz. a. 
Gödri Magyar István tulajdonát képező 500 ftra be 
csült ház és tartozékai. 

17. Ugyanazon t jkben 954. hrsz. a. Gftdri Magyar 
István tulajdonához tartozó 1080%eoo hold 2185 ftra 
becsült % telek föld és tartozékai. 

18. A szegvári 595. sztjkben 730 hrsz. a. 310 
nsz. öl szőllő Gödri Magyar István tulajdonához tar-
tozó 25 ft 75 krra becsült fele része és tartozékai. 

19. Ugyanazon tjkben 744. hrsz. a. 358 nsz. öl 

szőllőből Gödri Magyar István tulajdonáhos tartozó 
15 ft. 5 0 ' k r r a becsült fele rész és tartozékai. 

20. A sregvári 1113. sztjkben 1927. brsz. a. 
4,90'ieoo hold legelőből Gödri Magyar István tulajdoná 
hoz tartozó 507 ft. 50 krra becsült % rész. 

21. Ugyanazon számú t jkben 2173. hrsz. a. 
J9M/io»a hold nádasból Gödri Magyar István tulajdoná-
hoz tartozó 100 ft. 414/6 krra becsült •/• rész. 

22. Ugyanazon t jkben 2899. hrsz. a. 702 nsz. öl 
káposztásból Gödri Magyar István tulajdonához tartozó 
11 ft. 66% krra becsült % rész. 

23. A szegvári 1827. sztjkben 976. hrsz. a. 
10,00/i6ao hold földhői Gödri Magyar lstváu tulajdonához 
tartozó 1611 ft. 37!/i krra becsült •/• rész. 

24. A szegvári 118 sztjkben 121. hrsz. a. jegyzett 
Gila Márton tulajdonához tartozó 700 ftra becsült ház 
és tartozékai. 

25. Ugyanazon sztjkben 995. hrsz. a. 21 hold 
Gila Márton tulajdonához tartozó % telek föld a raj ta 
lévő szélmalom és egyéb tartozékai, melyek összesen 
5323 ft. 50 krra vannak becsülve. 

26. Ugyanazon sztjkben 1915 hrsz. a. 6T,4/teoo hold 
Gila Márton tulajdonához tartozó 811 ft. 50 krra be 
csült berki legelő. 

27. Ugyanazon sztjkben 2161. hrsz. a. 2"0/>6oo hold 
Gila Márton tulajdonához tartozó 158 ft. 50 krra be 
csült nádas. 

28. Ugyanazon sztjkben 2911. hr?z. a. 936 nsz. 
öl Gila Márton tulajdonahoz tartozó s 19 ftra becsült 
káposztás. 

29. A szegvári 665 sztjkben 965. sz. 21 hold 
Gila Márton tulajdonához tartozó 3865 ft. 50 krra 
becsült % t. lek föld. 

30 Ugyanazon sztjkben 1914 hrsz. a. 67S4/i«oo hold 
Gila Márton tulajdonához tartozó 811 ft. 50 krra be 
csült berki legelő. 

31 Ugyanazon sztjkben 2160. hrsz. a. 2"°/IBOO 
hold Gila Márton tulajdonához tartozó 158 fti 50 krra 
becsült nádas. 

32. Ugyanazon sztjkben 2912. hrsz. 936. nsz. öl 
terű Gila Márton tulajdui ához tartozó 19 ftra becsült 
káposztás. 

33. A szegvári 2035. sztjkben 281. hrsz. a. Ber-
kecz István tulajdonához tartozó 400 ftra becsült ház 
és tartozékai 

34 A szegvári 403. szt jkben 897 / a . hrsz. a. 
10f°/i.oo bold Berkecz István tutajdonához tartozó 2405 ft. 
50 krra becsült V« telek föld. 

35. Ugyanazon sztjkben 2001/a. hrsz. a. 3S83A«oo hold 
Berkecz István tulajdonához tartozó 405 ft. 50 krra 
becsült nádas. 

36. Ugyanazon sztjkben 223vb . hrsz. a. 1 n4/ieoo 
hold Berkecz István tulajdonához tartozó 79 ft. 50 
krra becsült nádas. 

37. Ugyanazon sztjkben 2778/b. hrsz. a. 460 nsz. 
öl Berkecz István tulajdonához tartozó 9 ft. 50 krra 
becsült káposztás. 

38. A szegvári 1379. szijkben 2221. hrsz. a. 
11!0/ieoo hold Muzsik András tulajdonához tartozó 77 
ft. 50 krra becsült nádas 

39. A szegvári 2049. aztjkben 3044. hrsz. a. 234. 
nsz. öl Muzsik András tulajdonához tartozó 5 ftra be-
csült káposztás. 

40. A szegvári 2148. sztjkben 2771. hrs*. a. 234 
nse. öl Muzsik András tulajdonához tartozó 5 ftra be-
csült káposztás. 

41. A szegvári 1530. szt jkben l M ^ b . hrsz. a. 
5400/I<JOO hold földből Muzsik András tulajdonához tar-
tozó 673 ftra becsült fele része. 

42. A szegvári 2043 sztjkben 2220. hrsz. a. 1140 
nsz. öl Muzsik András és neje Batsa Borbála tulajdo-
nához tai tozó 51 ftra becsült nádas. 

1878. oktober 11 én és szükség esetén 1878. évi 
november 15 ik napján d. e. 9 órakor Szegvár község 
közházánál nyilvános árverésen a legtöbbet igérőoek, 
a következő feltételek mellett bíróilag el fog adatni : 

43. Mindenik részlet számú birtok kül w fog el-
árvereztetni. 

44. Árverezni kivánók tartoznak az árverezendő 
birtok részlet becsárának 10%-tóliját készpénzben vagy 
ovadékképen papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
végrehajtató felperes azonban bánatpénz nélkül is ár-
verezhet. 

45. Vevők, ha az maga a felperes is lenne — 
tartoznak a vételár x,% ad részét az árverés napjától 
számított 30 nap, másik Va ad részét 90 nap, harmadik 
% részét 180 nap múlva, mindenkor az árveréstől szá-
mítva 6% kamataival együtt kiküldött végrehajtó ke-
zéhez lefizetni, a bánatpénz az első részletbe fog szá-
míttatni. 

46 Vevő a vett birtoknak azonnal bir tokába és 
használatába lép, a birtok terhei őt illetik, azonban * 
tula jdonjog bekebelezése csak a vételár teljes lefizetése 
után fog hivatalból eszközöltetni. 

47. Tartozik vevő az árverés alá vett ingatlanon 
levő épületeket, azon időre mig a vételár teljesen le-
fizetve nem lesz, tűzkár ellen biztosítani, annak elmu-
lasztása esetéken minden történhető károkér t ő feklős . 
Az árverésen vett birtok átirására vonatkozó illetéket 
vevő viselendi. 

48. Amennyiben vevő az árverési feltételek oár-
melyikének eleget uem tenne, a megvett ingatlan aa 
érdekelt felek bármelyikének kérelmére a pprts. 459. 
§ a értelmében vevő veszélyére és köllségére a befize-
tett összeg elvesztése mellett, uj jabb árverés alá bo-
csájtatni, és csupán egy határidőuek kitűzése mell.1 

az előbbi becsáron alól is fog eladatni. 
A becslevél és árverési feltételek az árverés al-

kalmával felolvastatni fognak. 
Azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen telek-

könyvi hatóság székhelyen, vapy ennek közelében lak-
nak, felhivatnak, hogy a vételár felosztás a l k a l m á v á 
képviseltetésök végett, ezen hatóság székhelyén u 
bízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az el-
adásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból ki-
nevezett gondnok által fognak képviseltetni. 

Végre mindazok, kik a fent körülírt ingatlanok 
iránt tulajdoni, vagy más igényt, vagy elsőbbségi j o -
gokat érvényesíthetni vélnek, ezennel felhivatnak, hogy 
igény keresetüket a hirdetmény közzé tételének utolsó 
napjától számítandó 15 nap alatt a telekkönyvi ható-
ságnál nyújtsák be, különben azok a végrehaj tás folya-
mát nem gátolván, igénylők egyedül a vételár fölös-
legére fognak utasíttatni 

Kelt Szentesen, 1878. julius 22-én. 
Aigner Imre, bir. végrehajtó* 
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Leghíresebb Singer, Wheler és Wilson, Howe és mindenféle kézi varrógépek részletfizetés mellett. 

É R T E S Í T É S Ü L ! 
Alólirott gyártulajdonosok, helyben Felsenburg Benedek óra mester ur kezelése 

mellett, egy fiúk varrógép raktárt rendeztünk be, hol 5 óvj jótállás és a legelőnyösebb részletfi-
zetés mellet adjuk kitűnő minőségű varró gépeinket. — Ezen kivül, gyárunkból Felseuburg ur-
nái, varrógéphez való legjobb minőségű tű, cérna, o la j ; valamint minden a géphez megkívántató 
rész, mely használat következtében elromlott, készen kapható Nagyobb javításokat Felsenburg 
ur közvetítése mellett gyorsan és a legjutánosabban teljesítünk. — Melyet, midőn a n. é. közön-
ségnek becses tudomására hozunk, egyszersmind szíves támogatásukat kér jük. 

The Singer Manufacturing Co New-York. 

Leghíresebb Singer, Wheler és Wilson, How és mindenféle kézi varrógépek részletfizetés mellett. 
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« 

„Uj" fenyökböi készült mindennemű épitkezésT faanyagok. 

és „kovács-szén" alulírottaknál mindenkor elegendő 
mennyiségben kapható. 

esre 

fiatal bükfák" ajánlunk, 5 öles és kisebb tagokban 
kirakva s legjobban ölezve. 

Lázár és Sonsenfeld. i 

H i r d e t é s . 
A szentes, ref egyház tulajdonát képező 

lapistói kántori tanyaföld, valamint ennek a 
Királyságon, Vekerlaposon és az alsó réten lévő 
járandóságai; továbbá a Nagynyomáson és Szent-
lászlón 9 drb. első osztályú házi föld, a Tőkén 
5 másod, az alsó réten 9 drb. harmad, a Mn-
csi háton két da^ab 2 od, Sáphalnmnál egy 2-ik 
osztályú háziföld, nem különben az alsó és kö-
zép n| temetőbeni szántóföldek f. hó 18 án, eset-
leg az utána következő napon d. u. 3 órakor 
az egyház tanácstermében 6 egymásutáni évekre 
nyilvános árverésen haszonbérbe*.fognak adatni. 
Felhivatnak azért a bérleni kivánók, miszerint 
a mondott időben és helyen kellő bánatpénzzel 
ellátva jelenjenek meg. Az árverési és bérleti 
feltételek az ideig is megtekinthetők a gondnoki 
hivatalnál 

H i r d e t é s . 
E*y jó házból való fiu TANONCUL 

felvétetik Budapest, vagy H.-M.-Vásárhelyre. 
Bővebb értesítéssel szolgál 

Szentes, 1878. aug. 9. iQ. SoÓS Imre. 
Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál. 1878. 




