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

HIRDETÉSI ÁRAK: 
3 hasáhim petitsorért egy 
sarri hirdetésnél 18 kr., a 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. számíttatik. 

NYILTXÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEG DIJ 
minden beiktatásnál kr 

Bérmentetlen levelek nein 
fogadtatnak el. 

A budapesti V-ik nemzetközi gabna-
vásár után. 

A szentesi buzatermény ez évben is be lett 
mutatva a budapesti nemzetközi magvásáron, s 
örömmel elmondhatjuk, hogy a magyar korona 
birodalom területének minden tájékáról hozott 
és áruba bocsátott buzatermények között, a 
ssentesi buza volt a legszebb és legjobb, ez volt 
az, melv ugy a házai, mint a vásáron jelen volt 
külföldi kereskedők figyelmét leginkább fölkölté. 
S dacára a más vidéki termények iránt tanúsí-
tott csekély vételkedvnek, alig volt a vásáron 
kereskedő, ki a szentesi búzára vásárt csinálni 
ne;n ajánlkozott volna, s a bemutatott szentesi 
átlagra, mely 79 k° sulyu volt, több vevő ajánl-
kozott 9 frt £0 kr. mellett. 

A szentesi küldöttség azonban nem volt 
zzfl megbizva, hogy eladásokat eszközöljön, 

mindösFze bemutatta terményünket a világpiacon 
megjelent magkereskedőknek, kik az elmúlt két 
évben tartott nemzetköri magvásáron volt jelen-
?étünk után, már különben is előnyösen ismerik 
a szentesi búzát, mely a mult évi magvásáron 
is már első volt. 

A magvásáron csak Szentes és H.M.-Vá-
sárhely város termelő közönsége vett részt, mint 
város, s néhány uradalom mellett, egyes keres-
kadőházak képviseltjei tették ki az egész piacot. 

Tagadhatlan, hogy a magvásáron való meg-
jelenés elveszti minden jelentőségét, ha az ott 
bemutatott termékekre vásárt nem lehet csinálni, 
8 elveszti annyiban, amennyiben a termelő kö-
zönségnek itt nyilik minden utáujárás nélkül, 
könnyű szerrel alkalma arra, hogy terményét 
első kézbe adhassa el, s igy biztosithassa ma-
gának azon hasznot, melyet az alkuszok serege, 
gazdagon megfizettetvén fáradságát, elvesz a ter-
melő évi jövedelméből. 

Egy évvel ezelőtt, midőn az 1877-ik évi 
nemzetközi gabnavásáron volt megjelenésünk 
érdekéből szólaltunk föl, lapunk élénken hang 
súlyozta, hogy a magyar kisbirtokos osztálynak 
felette nagy kárára van, hogy évi jövedelmének 
biztosítása érdekéből, az évi terménynek a mag-
tárba lett betakarításán tul, figyelme, számítása 
nem terjed; azzal, hogy terményét mily eszkö 
zök és módok fölhasználása mellett adhatja el 
legjobb áron, hogy agy mondjuk, igen keveset 
törődik. Oda várja küszöbére a kereskedőt, pedig 
ez nem megy hozzá semmiért, megfizetteti fárad 
ságát jól, s e more pátrio életmódnak az a vége, 
hogy mig a kereskedők állapota folytonosan és 
láthatóan javul, az alkuszok egész serege kényel-
mesen él, s ha akar, jövedelméból tőkét tehet 
fére; addig a termelő éjt nappalt egyaránt nem 
szűnő munkája mellett is, csak összevontan, szi-
gorún, rongyosan tengődik, inkább mint él, de 
azért vagyonában folytonosan pusztul, eladóso 
dik, mig végre az apai örök telken, vagy a jobb 
idők eredméuye felett megütteti a hitelező a 
dobot. És ez nem képzelet, ez komolyan intő 
valósága a jelennek és jelen életmód természe-
tes következésének. 

A termelőnek, ha egészben akarja eltenni 
évi fáradságának illő jutalmát, ugy, midőn ter-
ményét betakarította, még ott nem szabad ösz-
szetenni kezét; azzal a gazda még uem biztositá 

évi jövedalmét, hogy betakaritá földjének ter-
mését, de oda kell hatnia, hogy ezt minden rendel-
kezésére álló tszközök fölhasználása mellett, a 
legjobb áron el is adhassa. S ezt nem azzal én 
el a gazda, ha szobájába várja a vevőt, hanem 
ha maga viszi azt helyébe és nem elégszik meg 
azzal, hogy megkapja termésének helybeli 
árát, hanem mert módjában áll, szállítja búzáját 
a forgalom központjára, Pestre. 

Avagy a termelő saját erejével nem szállit 
hatja eladandó termését maga a Tiszára 8 itt 
nem rakhatja meg azt a hajót, melyet a keres-
kedő a termelő búzájából megtud rakatni, és 
nem szállíthatja maga saját termését Pestre, hol 
felveheti érte a világpiaci forgalom által meg-
szabott biztos árt. 

Gondolkozzunk csak. A budapesti gabna 
vásáron mi láttunk egy pár hazai kereskedő-
házat, ezek anélkül, hogy nállnnk csak egy szem 
magot vásároltak volna, már árulták búzánkat 
és adtak el belőle, fölpénzt vettek rá. 

Ha más eladhatja, amit még csak ezután 
akar megvenni, vajon mi nem adhatjuk el és 
épen a nemzetközi vásárokon saját termésünket, 

mi van, amivel rendelkezünk. S vajon nem 
ránk fér e az a haszon, mit a közvetítők élelmes 
seregétől elvonva, a seftelés fáradságának illő 
jutalmául megtartunk ön ön számunkra. Hát a 
a termelő nem született egyébre, csak szántani, 
s a takarítás fáradalmára, s arra nem, hogy ter-
mésével udvarából kimenjen, ha azt el akarja 
adni, hogy saját józan eszét is latba vesse ereje 
meliett, hogy ha tovább nem is, de legalább 
saját terménye értékesítésénél kereskedő legyen 
és ha épen ngy tehet legnagyobb haszonra szeit, 
hát Pestre vagy külföldre is elszállítsa termé-
nyét, s ott adja el. Ha a kereskedő ezt megte-
heti és megteszi, miért ne tehetné meg a ter-
melő, hiszen ez a foglalkozás nem természetes 
kiváltsága az emberek egyetlen fijának sem. 

Gondolkozzunk csak, hogy nem lehetne-e 
nekünk jövőre tovább menni annál, mint hogy 
mi esek mutatni és nem eladni visszük búzán-
kat a világpiacra. 

(Folytatás köv.) 

váci papnöveldében tanulta 1831-ben külön pápai 
engedély mellett (c. után koránál fogva még nem le-
hetett volna) pappá szenteltetett, mint segéd lelkész 
elébb Dorozsmán, majd Kecskeméten és Nagy Katán 
szolgált; azután gr. Keglevich Gábornál egy évig fog-
lalkozott a fiatal Keglevich Béla gróf nevelésével. 

Horváth Mihály ifjú kora óta nagy szorgalommal 
tanulmányozta a magyar történelmet, már 30 éves 
korában a történeti irobalom terén elismert névvel birt. 
1842 ben a magyar tudományos akadémia rendes tag-

jának megválasztatott. 
1846-ban hatvani plébánossá, a következő évben 

préposttá, 1848 ban pedig csanádmegyei püspökké 
neveztetett ki. 

Horváth Mihály életére az 1848 iki nsemények 
épen ugy mint ezen korban a magyar nemzet mtnden 
jeles emberének életére, befolyással voltak. Csendts 
mánkássági körét elhagyva KOBBUth kormányzósága 
alatt vallásügyi miniszterséget viselt, s a 49 ik évi vi-
lágosi események után, az áldott emlékű Brunsvick 
Terézia grófnő közben járása folyton, mint Prónai bá-
rónő inasa, a bárónővel a bakon utazva Lipcsébe me-
nekült, s innen idegen útlevéllel Belgiumba. 

Száműzetése 18 évig tartott, e hosszas idő alatt 
irodalmi munkásságának élt. 1865 ben folyamodott 
hazatérhetésért, azonban még akkor nem volt szabad 
a nemzet hű fiának, sz érdemekben megőszült tudós-
nak saját hazája földére lépni. 1866-ban br. Eötvös 
József a magyar tudományos akadémia elnökének 
közbenjárása folytán megadatott neki az engedély a 
haza térhetésére. 

Szentes nem íoístlk e z ett meg^ jeles nevű szttfdtté-
ről ; hazatérténél első volt, mely jó emlékezetének, bi-
zalmának kifnjezéseül őt a 67 ki országgyűlést meg-
előzte választások alkalmával, követjelöltség elfogadá-
sára fölkérte, ő azonban ez időben még tartózkodva 
vonult félre a közélet terétől. Később Szeged válass-
totta meg követévé, utóbb Deák Ferenc halálával az 
ő helyére a bpesti belvárosi választók tisztelék meg 
bizalmukkal. 

A legközelebb lezajlott választások elől egészsé-
gének helyreállítása céljából Carlsbadba vonult félre. 
Érezte, hvgy egészsége továbbra nem fogja megen-
gedni a nyilvános politikai szereplést, s igy nem is 
lépett föl saját kerületében sem követjelöltül. 

Halálát, melyet egy egész nemzet fájlal, szélhűdés 
okozta. 

Temetése aug. 25-én lesz Budapesten. Koporsó-
jára Szentes város tanácsa városunk közönsége gyá-
szának kifejezéseül koszorút küldött. 

A nemzeti kegyelet őrizze örök álmát. 

Egy embernek halálára irunk itt emlékezetet, ki-
nek halálán az egész magyar nemzet könyez, s kinek 
ravatalához városunk közönségét, a közös veszteség 
fájdalma mellett, a veszteség azon érzete is vezeti, 
melyet az anya kétszeresen érez, midőn ő a nemzet 
halottjában, saját gyermekét siratja. 

Horváth Mihályban, a legnagyobb magyar törté 
nészben, városunk nemcsak a magyar nemzet jelenleg 
élő fiainak egyik legnagyobb emberét; de saját szülöttét 
is veszité. 

F . hó 19 én délután jött a megdöbbentő gyász-
hír, hogy Horváth Mihály püspök, 1 8 4 8 - 4 9 ben volt 
vallásügyminiszter, városunk szü'ötte Carlsbadban, hol 
gyengélkedő egészségének helyre állitása végett a für-
dőben időzött, meghalt. Horváth Mihályhan a jeles 
hazsfi mellett, a magyar tudományos irodalom egyik 
leghatalmasabb oszlopa dőlt ki. Ő városunkban szüle-
tett 1809-ben. Itt azonban csak gyermek életének első 
éveit töltötte; mert szülei, midőn a gyermek még csak 
5 évet volt Szegedre költöztek; itt végezte azután 
elemi iskoláit é t a közép tanodát , a hittudományokat 

A szentesi társaskör , 
Évekkel ezelőtt ugyan e lap hasábjain penditetett 

meg egy eszme, mely egy ifjúsági kör létesitését célozta. 
Az eszme ifjuságunk között nem talált visszhangra, s 
a mint felvettetett, éppen oly nyomtalanul el is enyé-
szet egész ez ideig. Most egészen más körben, oev. a 
bupapesti egyetem és akadémián lévő ifjaink között 
indult meg a mozgalom s idő szerint már a társaskör 
tényleg meg is alakult. 

Nem tartjuk időszerűtlennek s érdektelennek a 
t. olvasó-közönségre nézve, ha ifjaink nemes törekvé-
sét és a kör célját ismertetjük. 

A kezdeményezőket három szempont vezérelte, 
mielőtt a társaskör megalakultnak 'nyilványitatott az 
egyik, hogy a szerte csapongó, még határozott irány 
nélküli ifjúi képzelem egy kijelölt irányba, tehát, hogy 
igy fejezzük ki magunkat, — a rendes kerékvágásba 
tereitessék; a másik, hogy szegényebb sorsú ifjainkat 
segélyezhesse; a harmadik, hogy kihatólag városunk 
társadalmi életét, élénkítsék, majdan felvirágoztassák. 

A három cél közül mindegeik külön véve már 
elégséges arra; hogy törekvő ifjaink előtt kalapot 
emeljünk. 

A mi as első célt illeti, azt olyktfpen vélik elér-
hetni, hogy alapszabályllag kimondta a társaskör: köz 
és i r o d a l m i g y ű l é s e k e t fog tartani: mely utóbbi-



d) Pártoló tagokul felvétetnek, kik magukat 2 frt 
évi tagdíj befizetésére kötelezik. 

e) Tiszteletb-li t agokká választatnak, kik szülő 
városunk társadalmi élete, — vagy a kör érdekében 
érdemeket szereztek. 

Az elősoroltak után van még egy kevés, mondani 
valónk. Nev. egy egylet, mely oly 6zép célokat tűzött 
maga elé, mint a „Szentesi Társaskör , " méltán meg 
érdemli, hogy ugy szellemileg, mint anyagilag, — sajá t 
szülővárosától legalább — gyámoli t tassék. A mi a 
szellemi gyámolitánt illeti, ugy hiszszük, a kik arra hi-
vatottak, nem fognak késni annak idejében megtenni 
mindent a kör é rdekében . Az anyagi támogatást ille-
tőleg pedig e lvá rha t juk , hogy tekintetbe véve a nemes 
célt, — ugy városi hatóságunk, mint egyleteink, vala-
mint a nagy közönség nem fogja kímélni az áldozatot, 
s adományával gyarapítani fogja az egylet alaptőkéjét , 
lannyival is inkább, miután már más városok, — ha 
hasonló irányú társaskörök alakultak, — évenként je 
lentékeny összeget bocsáj tanak az egylet rendelke 
zésére. 

Világ folyása. 
Szerkesztő barátom! 

Önnek becses levelét vettem ; az ajánlatot 
örömmel elfogadom, s ezentúl lapjába nemcsak 
közgy Ölési referádákat; de a világ események 
fellett; lieti szemlét is megirom rendesen. 

On azt mondja, hogy a világ események 
rajzolásénál tanuljak meg a politikáról irni. po-
litizálás nélkül, s mint soraiból sejtem, ön ezt 
tartja legnehezebbnek, pedig ha meggondoljuk, 
hogy akárhány korcsmáros van, ki vendégeinek 
egészen a sárga földre ázott dicsőségig hordja 
borát; de maga nem iszik meg belőle egy csép, 
pet, hát ez nem is olyan emberfeletti munka 
m<g azon hicc mellett is, melyet annak elgon-
dolása mellett kap a becsületes magyar ember 
jóérzése, hogy egy évvel ezelőtt még az orosz-
török háború volt a világ események színpada 
s ma, egy rövid év után már, osztrák-török, va-
gyi« ha nem akarjuk szépíteni a dolgot, hát 
bizony osztrák-magyar-török háború az, mely a 
világ események tárgyát képezi. 

Benne vagyunk, mint Pilátus a krédóban, 
azzal a különbséggel, hogy míg Pilátus az „is 
ten látja lelkem, nem akartam - féle tannak szé-
gyenéből egy tál tiszta vizzel csak kifürösztötte 
magát valahogy, mi hiába mossuk sebünket a 
bosnyák patakok kristály tiszta vizében, a ka-
pott, de nem keresett, s meg nem is érdemlett 
seb nyomát, homlokunkról nem fogjuk letörölni 
soha ; de gyermekeink nem lesznek ám büszkék 
azon kardvágásokra, melyeket fiaink kapnak a 
bo szniaí okkupacio örökemlékére. Ugv van. En 

azt hiszem t. szerkesztő barátom, hogv azon 60 
millió frton, mely Bosznia okkupálása alkalmá-
bél megszavaztatott, s eddig már jó részben 
elköltetett, igazi örökségül, vér nélkül lehetett 
volna venni értékesebb tartományt, mint ránk 
nézve Bosznia és Hercegovina bírás* leend. 
Egyébiránt az osztrák-magyar hadsereg nyomul 
előre és legjobban halad ott, hol senki sem áll 
útjában. Hiszen, különben is ez természetes. 

Szerajevo be van véve. A táviratok csak 
foghegyrről beszél nek, mi azt jelenti, hogv nem 
szükség azt mindenkinek tudni, hogv hány em-
ber életébe került nekünk Szerajevo bevétele. 
Ez a Szerajevo tudja szerkesztő barátom fővá-
rosa Boszniának. Azt mondják, hogy a bosnyá-
kok ezen város megvédelmezésénél nagy hősies-
séget fejtettek ki. 

Azonban ez mindamellett bevétetett, hogy 
nem csekély áldozat árán, azt sejteni lehet a 
véres küzdelemből, melylyel ezen város birto-
kához jutottak az osztrákok. 

A küzdelemnek oroszlán része még ezután 
következik; mint legutóbb irják a lapok, újból 
19 ezred mozgósittatott, mely mintegy 150 ezer 
embernek felel meg. Ez nem puszta parádé, 
hanem ennél valamivel több. Hirlik, hogy az 
általános mozgósítás ideje is már nem messze 
van. Ezt aligha maga Bosznia okkupaciója igényli, 
Szerbia is kérdésben van, mely a bosnyák lá-
zadás szitója, s hogy a kis Szerbia a bosnyák 
híz fnvása közben hova támasztja vállát, azt 
találgatni sem kell. Könnyű belátni, hogy a 
muszka kéz működik itt átkos alattomoskudá°á-
val. Montenegro háta mögött Olaszország áll. 
A török jóbarátság is kezdi veszteni türelmét. 
S ne higyje senki, hogv ennek Bosznia és Her-
cegovina békés elfoglalása legyen vége, hanem 
egy uj és rémes délkeleti háború, a mult évitől 
azou eltéréssel, kogy itt nem a török veszteség, 
hanem saját fiaink elhűlt vére fogja festeni a 
háború iszonyait, 

Nem tudom szerkesztő barátom mit fog 
ezen képhez Andrássy Gyula szólani. 

Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak. 
Isten óvja a veszélytől jó magyar hazánkat. 

Fgyik. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Lajos napjá t és estélyét Kossuth nagy neve 

nemzeti Ünneppé tette, mint a mult években is már, 
ugy ez évben is országszerte készülnek K o s s u t h 
L a j O B névestélyét megünnepelni . A helybeli 48-as 
népkör egy társas vacsorával ülte m e g a u g . 24-én az estét, 
hol százszor és százszor nyert kifejezést a nemzetnek azon 
egyértelmű kívánsága, hogy Kcssuth Lajost nem-
zete büszkeségére és dicsőségére még sokáig z»vartalan 
jo egészségben tartsa iu»'g a magyarok is tene! 

aknak tárgyát, — minden politikai irányú munkák ki-
zárásával, — tudományos és szépirodalmi dolgozatok 
felolvasása, szavalatok s a róluk való bará tságos eszme 
eserék fogják képezni. — Ki fogja tagadni, hogy az 
if,unak az ily viszonyok közötti munkálkodása nem 
üdvös magára az if júra nézve, s nem hasznoz a kör 
többi komolyan gondolkozó tagjaira is. Az ifjút tehet 
ségei sok szépre és jóra képessé teszik. Nézetei, ha 
bizalmas körben nyilványitja azokat, s igy eszmecsere 
fejlődik ki, — tisztulni f ognak ; önerejét jobban meg 
fogja ismerni s önképzése természetcsen sikerebb lesz. 
Már pedig az if júságnál első és fő, hogy önerejét tul 
ne becsülje, hanem önmagát ismerve rendszeresen csak 
igy munkálkodhat ik. 

A másik cél elérésére szolgáló segédeszközök 
ped ig : a tagok által befizetendő tagsági járulékok, 
adományok valamint a kör j avá ra rendező előadások 
társas estélyek vagy más mulatságok jövedelmei . — 
Szép az eszme s keresztülvihetőségéből az összetartás 
8 a jó akara t lehetségessé teszi. Hány szegényebb sorsú 
i f jú áldotta volna s áldani fogja a kezet, moly őt pá 
lyá jának tovább folytatásában gegitette vagy segíteni 
rogja. 

A mi a harmadik 8 mindenesetre nem lényegte 
lenebb célt illeti, erre vonatkozólag már eddig is 
meggyőződhet tünk, hogy a fáradozásnak az őszinte 
törekvésnek megtermettek gyümölcsei. Csak helyesel-
nünk kell ifjaink eme szép elhatározását, hogy az ö n , 
maguk iránt taztozó kötelességek teljesítésekor szülő-
városunk siralmas társadalmi viszonyáról sem feledkez 
tek meg. Tétet tek már kísérletek a ba jok megszűnte 
tésére, uanem ugy látszik, hogy egyesek kezdeménye 
zése, jóakara ta nem hogy haszált volna az ügynek, 
hanem talán még ártott Nem ugy lesz akkor , ha a 
szétforgácsolt erők összesittetni fognak. Tömörül most 
az if júság, s majdan egy tekiutélyes egyletté növi ki 
magát 8 igy elég erős lesz annak idejében szembe 
nézni az ellentétes áramlattal . A józan fiatalság az, 
melynél az erő legiukább meg van a tettre, csak az 
akarat hiányzott eddig. Csoportosulni fognak most a 
zászló körül s mire haza fognak kerülni körűnkbe , 
akkor ra tisztában leez céljával mindegyik, a akkor már 
nem kezdeményezni fognak, hanem működésöket to 
vább fogják folytatni. 

A körnek v a n n a k : a) rendee, b) levelező c) ala 
pitó d) pártoló és e) tiszteletbeli tagjai . 

a) Rendes tagok közé felvétetnek a Budapesten 
taztózkodó, szentesi illetőségű, tudomány és műegye-
temi hallgatók. 

b) Levelező tagokul fe lvéte tnek: szentesi illető-
ségű, más egyetemi és académiai hallgatók, kik a kör 
pénztárába évenként 2 o. é. frtot fizetnek s a kör 
céljait szellemileg is előmozdít ják. 

c) Alapító tagok azok, kik egyszer s mindenkorra 
a kör tőkéje gyarapí tásához 10 frttal j á ru lnak . 

TJűRCA. 
A burokban szülött. 

— R E G É N Y . — 

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

Midőn Júlia elhagyá a jósnőt már késő este volt. 
— F e k ü d j le jó anyóka, mondá Júlia, midőn tá-

vozott, ma már ugy sem fog nálad a lkalmat lankodni 
senki. 

— D e igen, mondá Renardné, még egy pár em 
ber ma jósoltatni fog velem. 

— Hiszen te nem tartozol őket várni, jő jenek 
holnap. 

— Nem lehe t ; mert egy huszonégy óra alatt sok 
ember meghalhat , 8 ugy lebet az is, ki még ma jöven-
dőjét a k a r j a tudni. 

— Nincs j ó dolgod, hogy ön kényelmed és nyu-
galmad föláldozod mások tudványának . 

— Ez a szolgálat nekem boldogságom. 
— Él j boldogul, mondá Júlia és távozott . 
— Viszont kívánom édes leányom. 
Júlia távozta után egy negyed óra muiva a „bol-

dogság u tcában" hol Rena rdné palotája volt, két alak 
haladt mintegy ötven lépésnyi távolságra egymástól 
a palota felé. 

Az első Fél ix ur volt, tántorgó léptei részegsé-
gét árul ják el; midőn a Rena rdné házához ér ott 
m e g á l l . 

— Szép háza van a vén boszorkánynak, mor-
mogá a fickó magában . Ha, h a ! nem tudom, hogy 
vár ja -e lá togatásomat . Azalatt kinyitá a kaput és 
belépett az épület udvarára . 

Renardné szobájában még égett a lámpa. 
Fél ix ur tántorogva közeledett Renardné szobá 

j ának ab lakához ; azonban jóval rövidebbre volt teste 
mérve, hogysem beláthatott volna, azért az ajtón kez-
dett kopogtatni . 

— Ki az? kérdé a jósnő. 
— Én br. iSolandres Félix vagyok. 
Renardné kinyitá előtte az ajtót . 
— Fiam, mondá a j ó s n ő : ne háborgasd a holtak 

emlékét, a Solandresek meghaltak ; te nem vagy So-
landres. A Solandresek gazdag nemes emberek voltak 
jó és nemes lélekkel ; de te szegényen születtél, mint 
a koldus, az utca kövezete volt a bölcsőd, mig az em-
beri könyörűiet onnan föl nem szedett . 

— Most két házam van Pár isban, mondá ré-
szegségtől dadogó nyelvvel a púpos. 

— J o b b volna ha koldus volnál, szerzeményeden 
nem lesz isten áldása. 

— Kell az ördödnek az isten áldása, csak ugy 
élhessek amint eddig. 

— Is tente len! kiáltá R e n a r d n é : hagyd el házam, 
s ne halljam, hogy itt istent káromolj ! 

— H a ha! tehát azt k ívánnád, hogy imádkozzam? 
De miér t? talán, mert a sors üldözötje voltam szüle-
tésem pillanatától k e a d v e ? Hát kinek tartozom én há-
lával szüle tésemért? Rutnak születtem mint a sátán s 
utálattal, félelemmel fordul el tőlem mindenki. Ezért 
á ld jam talán az is tent? és téged te vén szörny, ki föl 
szedtél a kövezetről és fölélesztgettél ahelyt, hogy ott 
hagytá l volna veszni szerencsétlen anyám mellett. 

Ezér t még tartozom neked. Légy nyugodt , irán-
tad háladatos leszek. 

— Szerencsétlen, té r j meg is tenhez; mert bor 
zoeztó lesz véged. 

— Soha! mondá Fél ix u r : én nem tartozom sen 
kinek, csak neked egy tördöféssel, amiért megmentet-

tél az élők szá ;ná ra ; ezért megérdemled, nogy gyilko-
sod legyek. 

— Tegyed fiam. 
— Nem, még nem, először tudni akarom, hogy 

sokáig élek-e még, s ha van elég időm. akl<or még várok . 
— Tartsd ide tenyered, mondá R e n a r d n é nyu-

godtan, mintha számba sem vette volna a púpos fe-
nyegetődzését . 

— Itt van nézd meg jól, küiouÖBen arra legyen 
gondod, hogy meddig élek még ? 

—- í l a imádkoztál volna tovább élsz; de igy egy 
óra muiva meg szűnsz élni. 

Félix urnák e szóra, a borgoze mind kiröpült fejéből. 
— Micsoda? hebegé, megőrültél,egy órát mondasz ! 
— Igen, egy óra múlva megszűnsz élni. 
Fél ix ur már nem volt egy cseppet sem részeg. 
— Egy óra múlva megszűnsz élni. — Tudod-e 

hogy ez a jóslat halálodat jelenti . 
— Ezzel nem mented meg életed. 
— D e nem akarom, hogy ki anyám után minden 

szerencsétlenségemnek okozója volt, az csak egy perc-
cel is tovább éljen mint én, mondá remegő hangon a 
gonoszttévő 8 tőrét a vén jósnő szivébe mártot ta . 

Igy, m o n d á : ez legyen ju ta lmad jós la todér t és 
mert életemet megmentet ted. 

Es most menjünk , ne hogy valaki itt csípjen, nern 
akarom, hogy e vén boszorkáuy jóslata valósuljon. 

Mig Renardné pa lo tá jában ez történt, addig az 
az ember, ki Fél ix ur után haladt, kivül vá rakozo t t ; 
a kapu oszlopa mellett meghúzódva, türelmetlenül 
mormoga magában . 

— Ez a gazember még meg akar szabadulni 
körmeim közül. 

Ezen ember Berg Márton volt, ki tőrrel varta a 
púpos gazembert , 

(Folyt , köv.) 



— A tápéi kerületben f. év »ug. 7 éa meghiusult 
országos képviselő választás után a központi választ-
mány az uj választást aug. 27 re tűzte ki. Mint ne 
künk Kistelekről irják, itt az uj választásnál a kor-
rnány részéről nem Rónay Béla ur, bauem Szivák Imre 
Félegyházának volt és ott jelenleg megbukott ország 
gyűlési képviselő fog föllépni. Nóvák Gusztáv ftlgget 
lenség párti megválasztása mind a mellett bizonyos 

— Megragadó jelét tapasztaltuk Mihályfi Károly 
jutalom játéka adása alkalmával,í a szinhaz látogató 
közönség elismerésének, melyben jutal mazottat, ki azt 
méltán meg is érdemelte, réa'zesité. Percekig tartó taps 
és virágzápoiral fogadtatott a művész, ki ez estén i* 
bebizonyitá, hogy rá s vidéki színpad dicsőségének 
körén tul, egy fényesebb jövő várakozik. Nagyszerűen 
s miudenkit megböbbentő hűséggel adta ez este Szabó 
Anti az agg és lelkiismerettől üldözött tenger nagyot. 
Jól játszott még ez este Szabó Antiné, Aradi és Aradiné . 

— Joó Károly helybeli ref. első káutor urat a 
békási ref. egyháztanács a kebelében megüresedett 
káetori állomásra leendő pályázatra külön meghiván s 
oda kántorul egyhangúlag meg is választatott. 

— Értesítés. A helyb gymn. tanfolyammal egybe-
kötött polgári tiianoda^és polgári leánytanodában az 
1878 —79 ik tanév f. é. szept. l-ső napján veendi kez-
detét A beírások szept. 1. 2. és 3 ik napján d. e. 8 —11 
óráig. d. u. 2 - 5 órá ig; tö ténnek. Az intézetek első 
osztályába szabályszerűen csak oly tanuló léphet, ki 
9-ik évét betöltötte és 12 évnél nem idősebb. Ismere 
teire nézve megkívántatik, hogy az elemi (népj iskola 
i.egyedik osztálya számára kiszabott tantárgyakban 
elegendő jártassága legyen. Korát keresztelő levél, 
ismereteinek fogát pedig külön felvételi vizsgálat által 
tartozik igazolni. A felvételi vizsgálatok a beirási na-
pokban mindig délután tartatnak meg. A felvételi 
vizsgálat difmentes. Beirás alkalmával tartozik minden 
tanuló az egész évi tandíjának felét, az az 2 frtot le-
fizetni. A javitó, pót, és magán vizsgálatok szept. 1 ső 
napján tartatnak uneg. Szentes Aug. 23. 1878. Zolnay 
Károly igazgató. 

— Az iskolaszék megbízása folytán van szeren-
csén az érdekelt szü'őket értesíteni, miszerint nz izr. 
iskolában, hol az 1878 — 79-ik tanév szept. 1-én veendi 
kezdetét, a beiratások f. hó 28. 29. és 30-ik napjain 
d. e. 8 - 1 2 d. u. 3—5 óra között (az izr. hitközség 
irodájában), eszközöltetnek. Szentes 1878. aug. 22. 
Schreiber Ármin, iskolaszéki jegyző. 

— Beküldőt ett E - y kellemetlen eset foglalkoztatá a 
napokban a helybeli bognár ipartársulatot, mely röviden 
Össze vonva abból áll, hogy nevezett ipartársulat tagjai a 
mesterségükhöz szükséges faanvagot együtt szokták tár 
saságban vásárolni, s fizetni annak árát. E hó elején ezen 
társas viszonyból eredőleg, 800 forintot kellett fizetni 
a társaságnak, .zen összeget a tagok Mácsai Ferenc 
elnök kezéhez rakták össze, kinek feladata lett 
volna azt az illető fakereskedőhöz megküldeni. 
M, F. azonban mig a postára vitte volna ezen össze-
get, útközben elveszité. Az összeg máig is oda van M. 
F . ezen szerencsétlen esetével nem akarta megkárosí-
tani érdektársait, röktön telekkönyvi biztosítékot adott 
az elveszett 800 frtig. Egyesek azonban nem elégettek 
meg azzal, hogy M. F . ezen szerencsétlen eset által 
anyagilag csaknem tönkre jutott, hogy az illető annál-
inkább lepyen sújtva, alattomban azt híresztelték, hogy 
M. a pénzt nem is vesztejte el. A bognár ipartársulat 
azonban f.év aug. 14 én tartott illésében ezen rossz indulat 
sugalta hírekkel szemben, M. F.-nek jegyzőkönyvileg 
bizalmat szavazott s továbbra is fölkérte az elnöki és 
pénztárnoki tisztség viselésére ki azt méltán mégis ér-
demli Több bognáripar társulati tag. 

— Csütörtökön Oroszi Völgyi József és neje ja 
vára színre kerül : „Az e l v e s z e t t b e c s ü l e t . " 
Színmű 3 szakaszban. A német szinirodalom e legújabb 
termékét, mely a bécsi, berlini, valamint a londoni 
színpadokon is nagy hatással adatik, s a magyar nyel-
ven itt kerül először színre. — Előlegesen ajánljuk a 
n. é. közönség figyelmébe. 

— üzleti értesítés. Buza 80. klgmos (88) 8 
70. — 80. — 79.2 (87) 8 60 — 78.3. (86) 8.45. -
77.4 (85) 8.30 — 76.5. (84) 8. — 8.10 métermázsa-
Árpa helvi fogyasztásra 4 50 köble. Kekorica 6.40 köble-
Zab 3.60 köble. — Szalonna kilója 64 kr. — Marha, 
hus 44 kr. Juhus kr. magyar sajt kilója 50 kr. 

— Értesítések. Csuka Kis Mihályné III. t. 553. sz. 
a. lakosnak 3 első osztály házi földje és vekerlaposi 
7 hold földje eladó. — Borsos Imre II.t. 744 sz.a 
lakosnak 21 hold tőkei hat hold králysági és 2 első 
oszt. szentlászlói földje eladó. — Banai Péternek III.t 
585 ss. a. eladó. — Győri János 356 sz. a. lakosnak 
fáianyi 150 hold földje épöletekkel együtt eladó —, 
Buday József háza eladó, bővebb érté«itést BogyS István 
órás ad. Zugi Sarkakdi N.Mihály büséri 30 hold földje 
eladó, értekezhetni lehet az atyjánál. — Sarkadi N. 
Ferenc nagy gőzmalom melletti lakosuak az alsó 
kompjárón alól 12 részlet ártere eladó. — Győri Jó 
zsef ÍI. t. 686 sz. a. lakosnak nagynyomású I oszt. 
földje eladó. — Vida Szűcs Sándor II. t. 292 sz. a. 
lakosnak kajání 100 hold földje egy vagy tobb évekre 
haszonbérbe kiadó. — A Csongrádi réten és teési er-
dő alatt a körönbarti közvetlep lenyúló 3ll,Vt6oo hold 
réti kaszáló eladó, értekezhetni Filó János tiszteletes 
urnái. — Czeglédi Mihály örökösöknek a kálvária 
melletti I, oszt. földjük eladó. — Juhász Jánosnak BZ 
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 
vagy 30 - 40 holdas részletekben is kiadó, értekezhetni 
Juhász Jánossal a főjegyzői hivatalban. — Pócs Já 
nosnak IV.5 sz.a. háza eladó. — Szőke Istvánnak az 
605 sz.a, Pap Bálint féle báza, és egy nagy mázsa 

melyen szarvasmarhát és sertést lehet mázsálni együ 
tessen vagy külön is szabad kézből eladó. A mázsá-
ért 3 évi jótálást válal. — Aradi Laszlónak Ill.t . 521 
sz. háza, dónáti 3 fertály tanya földje s ecseri 11 hold 
legelő földje kedvező feltétetek mellett kiadó. — Piti 
Imre III-1. 434 sz,a. lakosnak büséri 56 hold földje 
kedvező föltételek mellett elad«'», a vásárhelyi utszéleu 
levő 8asfélo 5 fertály fö'dje haszonbérbe vagy feles 
munkálatra kiadó. — Polgár Mihály Il.t. 264 sz a. la 
kosnak dónáti két ferlály földje eladó. — O^v. Orom 
Józsefné l.t. 410 sza. háza eladó. — Mnráxsi József 
IV t. 17 sz. háza eladó -- Ozv. Malatidesz Jánosné 
I. t. 150. sz. háza kedvező feltételek mellett eladó. 
— Reuies Jánosnak III. t. 174 sz. háza eladó, vagy 
bérbe kiadó, és bűséri 14 hold földje eladó, vagy fe-
les munkálatra kiadó. — Német Lajosnak kis tőkén 
78 hold földje, tanya épületekkel agyíitt örök áron 
eladó. — Lakatos András Ill.t- 227 sz.a lakosnak 1 V* 
fertály tanya földje eladó. — Farkas Sándor l.t. 277 
sz, háza eladó — Füsti Molnár Ferenc IV.t. 415 sz. 
háza kedvező feltételek mellett eladó, — Özv. Szilá 
gyi Sándorné nagyhegyi félhold szőlőié épülettel együtt 
eladó vagy haszonbérbe kiadó. — O'V. Keresztes N. 
Józsefné II.t. 795 sz háza eladó. — Özv Dóci Mi-
hályné kajáni V/i fertály eperjesi 5 hold és felső réti 
földje eladó, vagy haszonbérbe kiadó. — Vajda Pál 
II.t. 92 sz. a. lakosnak 25 hold íábiáni földjo 3 évre 
kiadó. — Magyar Józsefnek szentlászlói földje eladó. 
— Vida Szűcs Jánosné 1 l.t 163 sz, háza dónáti 2l/* 
fertály és szentlászlói két első oszt földje eladó. — 
Pataki Sándornak III. t. 284. sz háza bűséri 32 hold 
földje eladó. — Keresztes N. Sándor ur háza Szt Mi-
hály naptöl haszonbérbe adandó, vagy örökáron el-
adó, IV.t. 110 sz.a. — Ifj. Bálint János III . t . 48sz a. 
lakosnak ecseren 70 hold birka járása egy évre ha 
szonbérbe kiadó. — Özv. Iz*ó Józseíné uri utcai há-
zában egy nagy | ince pár száz akó bora, szept. 1 tői 
bérbe adandó, értekezhetni a tulajdonossal- — Biró 
Jánosnak a derekegyházi oldalon V/i fertály tanya földje 
eladó. — Sajó Sándor tanítónak középtemetőben lévő 
3 és fél hold szántóföldje 6 évre haszonbérbe kiadó. 
— Balogh Sándor II. t. 298 sz. a. lakosnak, tnucsiháti 
28 hold szántó földje eladó, vagy kiadó. — Bazsó Ist-
vánnak fertői 110 hold földje és nagvhegyi 1 hold 
szőlője eladó, lakása Il.t* 297 sz.a. — Horvát Mihályné 
örökösöknek, szentlászlói első oszt. földjük eladó. — 
Kovács Gergely IV t. 153 sz. háza eladó. —Öreg Pete 
János III. t. 435 sz, háza és Ozv, Iiác Imrénénék za 
lotai 9 hold szántó földje kedvező feltételek mellett 
eladó, értekezhetni lehet Pásztor Józseffel. — Tasnádi 
János l . t 495 sz. házáoál egy küiön lakás azonnal 
kiadó. — Sajk . Nagy István l . t . 717 sz.a, lakosnak 
felső réti 30 hold részletenkint is, és tökei 165 hold 
földje kedvező feitételek mellett eladó. — Dömsödi Ta-
más III. t. 222 sz. a. lakosnak derekegyházi oldalú 50 
hold földje több évekre haszonberbe kiadó. — Bazsó 
János II. t. 16 az. a. lakosnak alsó réten tétőnek való 
gaza lábán eladó vagy résziből levágandó. — Vas Mihály 
II. t. 579 sz a lakosnak Gránic Pál féle kistőkei 35 hold 
földje feles munkálatra vagy alhaszonbérbe kiadó. — 
Széli Iinre II. t. 24 sz. a. lakos háza eladó, a vételi árlefi 
zetésére részletenkinti — és hosszabb határidő melletti 
kedvezményben vevő részesitetik. 

Szerkesztői üzenet. 
Egy őszinte tisztelőnknek, ki a lapunk mult szá 

mában hozott báli referádával nincs megelégedve. La-
punk összeállításakor nem voltunk idehaza, igy a báli 
referádát nem korrigálhattuk ki, bár ezt szívesen, sőt 
a dolog valóságához hűen, kötelességszerűig tettük 
volna. Most azonban, Ön be fogja látni, hogy ezt nem 
tehetjük anélkül, hogy az ön által fölirt nevek, általunk 
igen tisztelt tulajdonosait, a legkellemetlenebb helyzetbe 
ne hozzuk Ez nagyobb tapintatlanság volna, miut az 
első. 

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

1557/1878. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közliirré tétetik, 

hogy kiskora Sarkadi Nagy Mihály tulajdoná-
hoz tartozó 1200 nsz. ö l e s 289. hold tökei föld 
épületekké!, 42/3-d Imid bökényi nádas, 2G2'4 d 
hold kiilscí ártér, 3S hold teési szántó epületek-
kel. l3 !/4-d hold téesi mentesített réti szántó és 
182/4 d hold téesi külső ártér, a fo'vó évi sept. 
2-án délelőtt 9 órakor a városház udvarán meg-
tartandó árverésen egy évre haszonbérbe fog adatni 

Mire árverezni kívánók meghívatnak. 
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 . 
Lederer Izrael fíók-űzletében egy tanono 

ellátás nélkül két évre felvétetik. 

Bolt bérbeadás. 
A főutcában, a volt Hadzsi-féle házban 

f. é. Szt. Mihály naptól kezdve egy bolthelyiség 
kiadó. Bővebb értesítéssel szolgál Veisz Bernát. 

— Két vagy három G u y o t - f é l e k á t r á n y to-
k ó c s k a vétele mindennap étkezéskor, reudhivül gyors 
könnyebbűlést idéznek elő, s gyakran magukban véve 
elegendők, hogy rövid idő alatt a legmakacsabb meg-
hűlést és légcsöbHjokat e'tavolitani. Sőt a már ololia 
ladt tüdővészt is meglehet ezz«l allitini é.* kigyógyí-
tani ; az ételben a kátrány meirakad-Uyozza a gümök 
feldulását a a természet segélyével a gyógyulás gyor 
sabb, mint azt a legkedvezőbb körülmények között 
reményeim lehet. 

Nem h«.het éléggé melegen ajánlani ezen népsze-
rűvé vált gyógyszert nem csak hat hatóság", de olcsó 
sága tekintetéből is. Szintén minden üvegcse 60 kátrány 
tokocskát tartalmaz az egész gyógymód nem kerül 
tényleg többo mint naponta 10 - 2 0 krajcárba, s ezen 
felül a más gyógyszerek haszuálását, mint husisók, 
patztillák és syrupok teljesen íeleslegésé teszi. 

Ho^y biztosan a Guyot-féle kátrány tokocskát 
nverhessű' k s/.üksé^es szigorúan megfigyelni a címké-
ket, melyeknek a Guyot ur aláírását háromszínű nyomat-
bau kell feltüntetni 

Kik tár minden gyógvszert árban. 

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

Sándor féle sarok ház igen kedvező feltételekkel 
eladó. További értesítéssel szolgál Veisz Bernát 

Ajándékba adjuk mindenkinek 
a legszükségesebb háztartási cikkeket, ugy mint: ká-
v é i - és evö-kan&lakat, késeket és villákat, 

stb. stb. 
A nem rég megbukott nagy angol britania-ezüpt-gyár 

tbmeggondnoksá'xa által meg lettünk bízva, hogy valainenv-
nyi nálunk raktárban lezö ezüst-británia-árukat a szállítási 
költség és a munkabér % részének csekély megtérítése inel 
lett elajándékozzuk. 

A szállítási költségeknek Angliától Bécsig valamin-
a munkabér egy csekély résaének megtérítése tejében, a tárt 
gyak mellett levő összegnek beküldése vagy utánvétel mel-
lett is, a következőket kapja mindenki 

fiPfP* i n g y e n 
6 drb británia-ezüst evőkanál, G drb ugyanolyan 

kávés kanál, összesen 12 drb. melyek ara 
előbb 6 frt volt, most mind a 12 drb 
együttvéve frt2.3d 

6 „ británia-ezüst a s z t a l i k é s , angol acélpengével, 
6 „ ugyanolyan villával, összesen 12 drb, me-

lyek ára előbb 9 írt volt, most mind a 
12. drb együttvéve 3.40 

1 „ tejazedö kanál, nehéz fajta.előbb 3 frt, most „ 1.30 
1 * l e v e s s z e d ó - k a n á l , legnehezebb fajta a leg-

jobb britania-ezüstből, előbb 4 frt most . „ 1.80 
Azonkívül elegáns asztali gyertyatartók, páronkint frt 1.— ; 
2.— ; 2 .50 ,3 .— ; findzsák á kr. 50,75,80, frt 1.— ; 1.40; 
kávés vagy theakannák á frt 2. — ; 2.50. 3.— ; 4.— ; karos 
gyertyatartók, páronkint frt 8 50, 10 50, 14.— ; 2 0 , - ; cu-
korszelencék á frt 2,2. 80, 4.— ; S.r,0, 7.— ; cukorhintok á 
kr. 40, 75, 90, frt 1.— ; ecet- és olajtartók a frt 2.50, 3.80, 
4.25, 6.— ; vajszelencék a kr. 95, frt 1.70, 2.80, 3.25, 4,— ; 
kézilámpák drbj 50, 65, 80 kr frt 1. és még számtalan tárgyak. 

Különösen figyelembe veendő. 
6 drb asztali kés> legfin. britania-ezüst nyél. ang. acélpenvel, 
6 drb ugyanolyan villa. 6 drb nehéz evőkanál. 
6 drb „ k á v é s - k a n á l , eleg. bársony-tokban együttvéve. 
24 drb melyek azelőtt tok nélkül 13 frtba kerültek, mostani 

áruk a tokkal együtt csak f r t 6 . 4 0 . 
E tárgyak a legfinomabb britania-ezüstből vannak 

készitve, s a valödi 13 latos ezüsttől még öt évi használat 
után sem különböztethetők meg; fehéren maradásukért 
egyébiránt irátbeli kezesség vállaltatik. 

Továbbá kötelezzük magunkat mindenkinek a pénzt 
viss7aadni, ha az evő-eszközök vagy kanalak feketék va?y 

sárgák lennének. 425C 
C z i m : 

b r i t á n i - e z ü s t á r u r a k t á r 
Bécs, Babenbergerstrasse 1. 

Özv WELLESZ JAKABNÉ háza 
és M u esi háton 

II-od osztályú háziföldje 
k e d v e z ő feltételek mellett e ladó . 

FERENCZ JÓZSEF 
K E S E R Ü V I Z - F t t H R Á S . 

A leghatásosabb valamennyi keserüviz között 
Hatásában az által különbözik előnyősén a többi ismert keserű vi/.tfl, 
hogy kisebb adatokban hatásos hosszabb használata nera okoz utóbajo-
k" Btc' 18,7 nr. Leidesdorf Mik* a tanár. 
Különösön az által tűnik ki. hogy enyhén keseril. nem kellemetlen izű 
és hogy még hosszabb használat* "tán sem zavarja meg az étvágvat és 

S E S S ? D r . Korányi Frigyes 
\alauiennyi budai keserfiviz között kellemes ize és jeles hatá-sa által tff-
nik ki: gyomor- és bélhurutnál, megrögzött székrekedésnél. aths»<i vér-
pangásnál valamint vértolalásojknál, aranvérnél, é tvágyta lanéná l stb. 
.877. . „ g ^ n D r K i s s g á n d o r 

A hatás kivétel nélkül gvors, biztos és fájdalom nélküli. Wilrzbur*. 1877. 

Dr. Báró Lichtenfels Scanzoni, 
Készletben minden gvó gvazctár éti fű^zerke*eskedé*ben. Nyomtatva-
nyok Stb. iugven, a szétküldést igazg^ tó r ág-nál Budapesten . 
Raktár : Dobray vándornál, Qunst Lipótnál, Wriss Bernát-
nénál, Németh Imrénél, Purjesz Henriknél és Zuckarmann 
Bernátnál. 

Rendes adag: egy fél boros pohárral. 



H I R D E T E S E K . 
93/1878. Árverési hirdetmény. 

A szentesi kir. tekintetes járá*birósítg, raint telek-
könyvi hatóságnak, 1877, évi oktober 10 én kelt 3091. 
tk. sz. a. végzése folytán közhírré tétetik, hogy Sv&b 
Jakab csongrádi lakosnak, Bihari János, ennek neje 
Berezvai Julianna, Gödri Magyar Intván, Gila Márton, 
Muzsik András, ennek neje B^csa Borbála és Berkecz 
Jatván szegvári lakosok ellen 42,102 frtra leolvadt töke 
és járadékai iránti végrehajtási ügyében: 

1. Bihari Jánosnál lefoglalt s 230 frtra becsült 
tt-hén és lovakból álló ingóságok. 

2. Gödri Magyar Istvánnál lefoglalt és 187 frtra 
beesült 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 szegvári nyomáson, a kis keresztnél lévő 
t)88. számú szélmalomból és melléképületekből Bihari 
János tulajdonához tartozó 750 ftra becsült fele része. 

0. A szegvári réten lévő szélmalomból és mellék-
épületekből Bihari János tulajdonához tartozó 625 ftra 
becsült fele része. 

7. A szegvári 194 sz. tjkben 1787. h. r. sz. a. 
1mi/i«oe hold, Bihari János tulajdonához tartozó 55 ft. 
50 krra becsült legelő. 

8. A szegvári 1489. sz. t jkben 1144/*, hraz. a 
5*°%.oo hold Bihari János tulajdonához tartozó 1287 
ftra beesült V» telek föld. 

9. Szegvári 1491. sz. tjkben 1144/b. hrsz. a. 5 4 0 ( W 
hold Bihari János tulajdonához tartozó 1287 ftra be 
csült % telek íöld. 

10. A szegvári 1578. sztjkben 1145. hrsz. a. 
10*00/teoo hold Bihari János és B^rezvai Julianna tulaj-
danához tartozó 2707. ftra becsült V* telek föld és tar 
tozékai. 

11. A szegvári 1615. sztjkben 1567. hrsz. a. 
10mo'i«o« hold Bihari János tulajdonához tartozó 337 ftra 
becsült legelő. 

12. A szegvári 1624. sztjkben 1786. hrsz. a 
l ,m/tto# hold Bihari János tulajdonához tartozó 58 ft. 
50 krra becsült sápi legelő. 

13. A szegvári 1687. sztíkben 1789. hrsz. a. 
3198/i«oö hold Bihari János tulajdonát képező 105 ft. 
50 krra becsült legelő. 

14. A szegvári 1732. sztjkben 1568. hrsz. a. 
5®"/ieoo hold Bihari János tulajdonához tartozó 169 
ftra becsült legelő. 

15. A szegvári 1719. sztjkben 1571. hrsz. a. 1273 
n*z. öl Bihari János és neje Berezvai Julianna tulaj 
donához tartozó 25 ftra becsült szöllők a'jábani legelő. 

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

17. Ugyanazon tjkben 954. hrsz. a. Gödri Magyar 
István tulajdonához tartozó 10900/ieoo hold 2185 ftra 
becsült Vi telek föld és tartozékai. 

18. A szegvári 595. sztjkben 730. hrsz. a. 310 
nsz. öl 8zőllő Gödri Magyar István tulajdonahoz tar-
tozó 25 ft 75 krra becsült fele része és tartozékai. 

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

szőllőből Gödri Magyar István tulajdonához tartozó 
15 tt. 50 krra becsült fele rész és tartozékai. 

20. A sregvári 1113. sztjkben 1927. hrsz. a 
439%«oo hold legelőből Gödri Magyar István tu!ajdoná 
hoz tartozó 507 ft. 50 krra becsült Ve rész. 

21. Ugyanazon számú tjkben 2173. hrsz. a. 
l9W/iooo hold nádasból Gödri Magyar István tulajdoná-
hoz tartozó 100 ft. 41% krra becsült % rész. 

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

23. A szegvári 1827. sztjkben 976. hrsz. a. 
109(7icoo hold földből Gödri Magyar István tulajdonához 
tartozó 1611 ft. 37% 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 Vk telek föld a rajta 
lévő szélmalom és egyéb tartozékai, melyek összesen 
5323 ft. 50 krra vannak brcstilve. 

26. Ugyanazon sztjkben 1915. hrsz. a. 6794/icoo hold 
Gila Márton tulajdonához tartozó 811 ft. 50 krra be 
csült berki legelő. 

27. Ugyanazon sztjkben 2161. hrsz. a. 2"0/i6no hold 
Gila Márton tulajdonához tartozó 158 ft. 50 krra be 
csült nádas. 

28. Ugyanazon sztjkben 2911. hn-z. a. 930 nsz. 
öl Gila Márton tulajdonához tartozó 8 19 ftra becsült 
káposztás. 

29. A szegvári 665 aj.tjkben 965. sz. 21 hold 
Gila Márton tulajdonához tartozó 3865 ft. 50 krra 
becsült % telek föld. 

30. Ugyanazon sztjkben 1914 hrsz. a. ö™/i6oo hold 
Gila Márton tulajdonához tartozó 811 It. 50 krra be-
csült berki legelő. 

31 Ugyanazon sztjkben 2160. hrsz. a. 2?50/i«oo 
hold Gila Márton tulajdonához tartozó 158 fti 50 krra 
becsült nádas. 

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

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

34 A szegvári 403. szijkben 897/a . hrsz. a. 
10s'V1(>oo hold Berkecz István tutajdonához tartozó 2405 ft. 
50 krra becsült % telek föld. 

35. Ugyanazon sztjkben 2001 a. hrsz. a. 3"3/7«oo hold 
Berkecz István tulajdonához tartozó 405 ft. 50 krra 
becsült nádas. 

36. Ugyanazon sztjkben 2234/b. hrsz. a. 1 134/íeoo 
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 káposztns. 

38. A szegvári 1379. szijkben 2221. hrsz. a. 
1 !l0/i«oo hold Muzsik András tulajdonához tartozó 77 
ft. 50 krra becsült nádas. 

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

40. A szegvári 2143. sztjkben 2771. hrsz. a. 234 
nsz. öl Muzsik András tulajdonához tartozó 5 ftra be-
csült káposztás. 

41. A szegvári 15&0. sztjkben 1142/b. hrsz. a. 
54ü0/i«oo 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 BorbáU tulajdo-
nához taitozó 51 ftra becsült nádas. 

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

43. Minderik részlet számú birtok klil »n fog el-
árvereztetni. 

44. Árverezni kivánók tartoznak cz árverezendő 
birtok részlet húsárának 10%-tóliját készpénzben va^y 
ovadékképen papírban a kiküldött kezéhez ietenni, 
végrehajtató felper> * azonban bánatpénz nélkül is ár-
verezhet. 

45. Vevők, h az maga a felperes is lenne — 
tartoznak a vételár ad részét az árverés napjától 
számított 30 nap, má ik Vz ad részét 90 nap, harmadik 
Va részét 180 nrp mu. a, mindenkor az árveréstől szá-
mítva 6% kamataival eg) fitt kiküldött végrehajtó ke-
zéhez letizetni, a bán. r inz az első részletbe fog szá-
míttatni. 

46 Vevő a veti ioknak azonnal birtokába és 
használatába lép, a birt terhei őt illetik, azonban a 
tulajdonjog bekebelezés*) csak a vételár teljes lefizetése 
után fog h ;vatalból eszKozöltetni. 

47. Tartozik vevő az árverés alá vett ingatlanon 
levő épületeket, azon időre mig a vételár teljesen le-
fizetve nem lesz, tűzkár e"en biztosítani, annak elmu-
lasztása esetéken minden történhető károkért ő felelős. 
Az árverésen vett birtok át ir .sára vonatkozó illetéket 
vevő viselendi. 

48. Amennyiben vevő árverési feltételek bár-
melyikének eleget uem ten* megvett ingatlan az 
érdekelt felek bármelyikéne' *^»ére a pprts. 459. 
§ a értelmében vevő veszélyére és köllségére a befize-
tett összeg elvesztése melle*' íjjabb árverés alá bo-
csájtatni. és csupán egy hatái nek kitűzése mellett, 
az előbbi becsáron alól is f< tr;i. 

A becslevél és árverési !<..<,' ölek az árverés al-
kalmával felolvastatni fognak. 

Azon jelzálogos hitelezők, *ik nem ezen telek-
könyvi hatóság székhelyen, vagy ennek közelében lak-
nak, felhivatnak, hogy a vételár f isztás alkalroávali 
képviseltetésök végett, ezen ható- ig székhelyén meg-
bízottat rendeljenek, s annak nevet 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, < *gy elsőbbségi jo-
gokat érvényesíthetni vélnek, ezenr. 1 felhivatnak, hogy 
igény keresetüket a hirdetmény köazé tételének utolsó 
napjától számítandó 15 nap alatt a telekkönyvi ható-
ságnál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folya-
mát nem gátolván, igénylők egyedül a vételár fölös-
legére fognak utasíttatni. 

Kelt Szentesen, 1878. julius 22-én. 
Aigner Imre, bír. végrehajtó 

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 fiók varrógép raktárt rendeztünk be, hol 5 évi jótállás és a legelőnyösebb részletfi-
zetés mellet adjuk kitűnő minőségű varró gépeinket. — Ezen kivül, gyárunkból Felsenburg ur-
nái, varrógéphez való legjobb minőségű tű, cérna, olaj; 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 kérjük. 

The 8inger Manufacturing Co. New-York. 
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Leghíresebb Singer, Wheler és Wilson, Huwe és mmdeníéle kézi varrógépek részletfizetés mellett. 

2322/ 1878. 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrádmegyében lévő Mindszent községe 

képviselő-testületének 116/2878. sz. a. határoza 
tából kifolyólag közhiriil tétetik: miként Mind-
szent községénél 400 frt. éves fizetés mellett még 
e^y írnoki állás rendszeresittetvén, mely írnoki 
állásnak választás utjáni betöltésére ezennel pályá-
zat nyirtatik, — felhivatván mind azok, kik ezen 
állást elnyerni óhajtauak, hogy szabályszerűen 
felszerelt kérvényeiket a f. évi september hó 
JS-áig a községi elöljárósághoz címezve benyújt-
sák, a mennyiben későbben érkezendő kérvények 
figyelmen kivül fognak hagyatni 

Kelt Mindszent község képviselő-testületének 
1878-ik évi augustns hó 11-én tartott üléséből. J 
Pap Ákos, 

J e g y z ő . 

,Uj" fenyőkből készült mindennemű építkezési faanyagok. 

I If ©-SIEH 
cséplésre és „kovács-szén" alulírottaknál mindenkor elegendő 

mennyiségben kapható. 

Verep Károly, 
bíró. 

H i r d e t é s . 
Egy jó házból való fia TANONCUL j 

felvétetik Ganst Sámuel vas- és (Tíszerkerea-
kedésében. i 

K e m é n y t ű z i f á t 
és pedig , fiatal bükfák" ajánlunk, 5 öles és kisebb tagokban 

kirakva s legjobban ölezve. 

Lázár és Sonoenfeld. 
Gőzmalmunk a t. közönség megelégedésére igyekszik. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál. 1878. 




