
S z e n t e s , 1878. september 1. 35-ik szám. N y o l c a d i k é v f o l y a m . 

ELOFIZETKSl Í R : 
Ügétr évre . . . 4 frt . 
Félévre . . . . 2 frt. 
Negyed é v r e . . . 1 frt. 

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

E lao «r.pllf>m! ré*T*f i]let6 
közlemények a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 

pedijj a kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

SZENTESI LAP 
HIRDETÉSI ARAK: 

3 hasábos petitsorért egy 
szeri hirdetésnél 18 kr., 2-
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. számíttatik. 

N Y I T . T T f í R 
miuden egyes sora 15 kr. 

BELYEGD1J 
minden beiktatásnál 80 kr 

Bérmeutetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

A budapesti V-ik nemzetközi gabna-
vásár után. 

(Folytatás.) 
A magánérdekek képviselői képtelenségnek 

hirdetik azon eszmét, hogy egy város, p. u. 
Szentes gabnatermelő közönsége, saját gazdasági 
terményeinek elárusitásánál kikerülhesse a vidéki 
alkuszok élelmes seregét, s maga álljon piacot 
terményével Bpesten a magyar kereskedelmi 
forgalom központján. Azt mondják, hogy józan 
spekulációra megért, önhasznát alkalomszerűleg 
kiaknázni képes hagy birtokos, kinek magának 
nagymennyiségű gabonája terem, az megteheti 
és meg is teszi, hogy terményének értékesítésé-
nél nem ve^4 igénybe a termelő és kereskedő 
között élő közvetítők segítségét, hanem szállítja 
terményét Bpestre maga és ott eladja és maga 
teszi el az utánjárás fáradsága által méltán ki-
érdemelt jutalmat. Azonban ezt nem teheti meg 
a közönség. 

De hát! Diért nem tehetné meg ? és mi ki 
vihetetlen vackabban, hogy összeálljon száz vagy 
két száz termelő, — ezek eladásra szánt termé-
nyöket, suly es mennyiség szerint fölmázsálva, 
egy közös m»?tárba behordván, arra a pesti ár 
szerint vevő* "keresve, eladja é8 maga szállítsa 
Pestre? Hiszen a gazda csakis igy kaphatná 
meg igazi árát terményének; mert ekkor, a ma 
alkuszok által teljesitett utánjárás a gazdát illet-
né; de ő venné el a fáradság jutalomdiját is; 
ő, kit ez a szántás, vetés, betakarítás táradálma 
után leginkább megillet. 

Tegyük fel, hoiry ezen eszme valósításához 
megkívántató kölcsönös hitel és bizalom társa-
ságba vonna csak száz oly embert, ki évente a 
inaihoz hasonló termés idején, 200 in. ro. búzát 
képes eladni. Ez esetben ez a társaság húszezer 
m. m. búzát, bocsáthatna áruba. Kisérjük figye-
lemmel Bpesten a buza m. mázsájának ára 1 
frt. 20 — 80 krral mindig több, mint Szentesen. 
T hát termelő minden m. mázsa búzájának 
árából egy írtnál többet fizet el a szállítás és a 
közvetítők jutalmazása fejében, s igy, midőn 
Pesten 10 frt egy m. m. buza. nálunk kap a 
termelő 8 frt 20—50 krt. Ez igy van jelenleg, 
midőn itt helyben csak két kereskedőt is rös-
tellünk megszólítani, ha vajon melyik igér ter 
menyünkért többet. Nézzük mi a különbség, ha 
a társaságba állt száz termelő maga viszi Pestre 
búzáját s ott adja el. 

Minden termelő rendelkezik annyi gazdasági 
erővel, hogy eladásra szánt suly és mennyiség 
szerint fölmázsált terményét a Tiszához kiszál-
lítsa és a magrakandó hajóba behordathassa. 
Innen Pestre a szállítási és ott ki- és berakási 
költséget nem lehet m. mázsájánál többre szá-
mítani 40 krnál, s ebben benne van még a 
szállítás és átszolgáltatás eszközlésével megbízott 
egyik termelőnek jutaloiudija is, mit a többiek 
fizetnek neki, amiért ő, u Pesten kirakott ter-
ményt behordatja és vevőnek ott átszolgáltatja. 

Ha most már a mai rendes kereskedés ut-
ján búzánkat itt helyben csak egy frtal veszik 
is olcsóbbért, mint Pesten, a fentebbi számítás 
mellett azok, kik társaságba állva. Szentesről 
Pestig, a közvetítést maguk teljesitik, minden 
m. mázsáa legkevesebb 60 kr. marad meg a 

termelőnek a továbbítás mellett tett fáradozásra. 
— Ezen 60 kr. 100 m. mázsánál 60 frt, ezernél 
600 és az említett 20 ezer mázsánál 12 ezer frt. 
Ez oly különbség és oly összeg, mi megérdemli, 
bogy gondolkozzanak »z érdekeltek felette. 

Az a munka, melyet az itt ajánlt mód mellett 
a termény tobábbitásánál a gazdára és gazda-
sági erejére esik, szóba sem jöhet; mert terme-
melőink magok a betakarítás után már ugy is 
rendelkeznek elég szabad idővel, s a terménynek 
a Tiszáig való szálitásával, számba sem vehető 
rövid időre vonatik el a gazdasági erő a 
rendes mezei munkától. 

Gondolkozzunk csak, ba a magyar termelő 
nem született-e egyébre is, minthogy ő szájába 
várja a sült galambot? Nézzünk csak utána, ha az 
általunk annyiszer pengetett eszmével, egy gaz-
dasági egyesület létrehozásával, nem lehetne-e 
az itt fölvetett eszmét igen könnyen valósítani 
és nem volna-e ez oly haszon a termelőre, mi 
nagyon is megérdemli, hogy komolyan gondol-
kozzunk fölötte. © 

A kegyuraság és a szentesi rom. 
kath. egyház tanácsa. 

A szentesi plébánia javadalom a volt plébános 
elhunytával megürül t ; — ekkor merült fel azon kérdés, 
hogy e javadalom, miként és ki által töltendő b e ? 
Egyszóval ez eddig elintézetlen kegyúri kérdés meg-
oldása iránt — tárgyalás — a megUresedés beálta előtt 
kezdetett meg anélkül, hogy az ekkor végleges meg-
oldást nyert volna. 

Nem akarunk reflectálni a tárgyalás azon idejére, 
mely a javadalom megüresedése előttre vezethető 
vissza; csakis azon időről kívánunk megemlékezni, 
mely a legközelebbi múltra vonatkozik, melyben a 
szentesi rom. kath, kegyurasági kérdés inek érdemleges 
tárgyalása megkezdetett , és törvényszerű módon meg-
oldatott. 

Ezen időben történt, bogy a fenti kérdés, vagyis 
a kegyurasági ügy gyors elintézése végett a püspöki 
biztos az egyháztanácsát felhívta, miként egy népgyű-
lést hijjon egybe, — mi megtörténvén, az egybegyűlt 
kath. hivek a kegyuraságra vonatkozó a lapokmánya — 
mely a kegyúri kötelezettségeket tartalmazza, — egy 
a jegyzőkönyvet , mely ismét kegyurasági jogokat és 
kikötményeket irta körül elfogadtak, és azokat az arra 
kiküldött tagok az egyházközség nevében alá is irták. 
Az a lapokmány tartalmát ismertetni nem szándékunk, 
mert az mást, mint a kegyurasági kötelezettségeket nem 
tartalmaz, hanem igenis a jegyzőkönyv tartalmát és 
pedig a kegyuraság egy kiváltságos joga tekintetében 
kell megismertetnünk. Mielőtt ezt tennők felemiitjük, 
azt, hogy a népgyűlés alkalmával a szentesi rom. 
kath. hitközség jegyzőkönyvileg kérelmezte a kegy-
uraság adományozását , mely kegyuraság O felsége az 
apostoli király által az 1498. évi 67. és 1728. évi 55. 
t. cikk alapján a szentesi rom. kath. hitközségnek 
adományozta az 1878. évi május 16-án kelt legfelsőbb 
határozváuyával, a vallás és közoktatási miniszteri 
umnak 12,635. szám alatt kelt leirata értelmében 
akként , hogy a kegyuraság az 1878. évi február 17-én 
felvett feutérintett jegyzőkönyvben előadott módon 
gyakoroltassék. Ezt tehát magyarázni nem keli. 

A most hivatkozott jegyzőkönyv a kegyuraság 
adományozásának alapja, melyben a többi között az 
mondatik, hogy „a szentesi rom. kath. hitközség O fel-
ségétől kérelmezi és tüzetesen igényt tart a r r a : hogy a 
templom és harang jövedelmei és az alapítványokat is 
saját elöljárósága által kezeltesse, — mind ez azonban 
nem gátolja azt, hogy a kezelések a plébános ellen-
őrzése is az egyházmegyei főhatóságnak bemutatandó 
évenkénti számadás mellett tör ténjenek" stb. 

Ezen kikötés jogoss és törvényes, mert aa, az egy-

házjogon és az 1786. aug. 3-áo, 1797. november 29-én' 
1798. j anuá r 30-án kelt intézvényeken alapszik. Az 
egyházjog t. i. azt tauitja, hogy az egyházjavak keze-
lése azokat illeti, kik a közönséges egyházjog szerint 
arra hivatvák, tehát a javadalmi jószágok kezelése je-
lesen a javadalmast — a külön cgyházalapitvánijokt 
pedig azon egyház hivatal főnökét illeti. Kezelés mód-
já ra nézve az egyes megyékben, külön helyhatósági 
szabályok léteznek, kisebb ]avadalmakra a z o n b a n j e l e n 
plébániákra nézve vannak külön intézvények, melyek 
nyomán, ugy a javadalmi jószágok, mint jelesen az 
attól elvált templom vagyon kezelendő, mely a szent 
készületek megszerzésére, a templom fentartására stb. 
rendelve van (az u. n. fahricae ecclesiarum.) 

Ez utóbbi t. i. a templom atyát, egyházgondno-
kot, vagy decant illeti, ki a kegyúr, as esperes, plé-
bános és a község szavazata nyomán a püspök, vagy 
helyettesétől rövidebb hosszabb időre választva — a 
plébános felílgyelése mellett tartozik a bevételeket és 
kiadásokat gondosan vezetni. 

Ebből látható, hogy a szentesi hitközség egészen 
a hitközség a lapjára helyezkedve jogosan kérelmez-
hette a templom és alapítványi vagyonnak egyházta-
nácsa általi kezelését, mi ügy az adományozó Fölség, 
mind a püspöki hatóság által a jegyzőkönyv alapján 
megengedve, illetve adományozva is lett. 

Midőn ezek után a kegyuraságból kifolyólag a 
plébános a község által megválasztatni szán^ékoltatptt 
volna az ennek megejtésére kitűzött választási határnap 
a püspöki megbízott tudomására hozatott azon kére-
lemmel, hogy a megejtett választás után, a püspöki 
biztos — a templom és alapítványi pénzek kezelésé-
nek átadását a pátronus illetve most már as egyház 
részére, az esperes közbenjöttével eszközöltesse, mely 
megkeresvényre a püspöki biztos 1878. évi junius 7-én 
220. sz. a. kelt átiratában, a szentesi egyháztanácsának 
azon választ adá, hogy 

„a templom és alapítványi pénzek kezelésének 
átadása t. pátronátus részére — az esperes közben 
jöttével, akkor fog megtörténni, mikor az u j plébános 
helyét elfoglalván, a plébánián rendszeres resignatio 
szokott végbemennie 

Ezen válasz meg nyugtatá teljesen az egyházta-
nácsát és bevárta lelkész választását mi f. évi junius 
17-én meg is ej tetet t ; tehát meg volt az u jp lébáous 
át is vette j avada lmát az ünnepélyes beiktatását is 
nőiért I06/IB7« SZ. a. felterjesztett jelentésében a püspöki 
hatósagot az átadás azonnali elrendelésére kérte mely 
jelentés mai napig elintézetlenül maradt . 

Jött azonban a várt elintézés helyett a plébánia 
hivataltól "VISTI egy átirat (az a maga szemében rit-
kít ja pái já t ) melyben értesitetik az egyháztanács, hogy 
a püspöki hatósaghoz felterjesztett egyháztanácsi jelentés 
a plébánossal közöltetett, mi okon és mely célból — 
arról jónak látta a plébános a halgatást, de polémiába 
ereszkedve a felterjesztésre következő megjegyzéseket 
teszi, és pedig az átirat szószerinti szövegével élve. 

„Mindenekelőtt, ugy mond, megjegyezném, bogy: 
1. pát rónusnak semmi joga nincs a templomi szerel-
vények leltározása vagy megvizgálásáboz, sőt bv ilyes-
mit, merne tenni a pátrónus, az egyház j og saerinj ki 
közösbitéssel is büntethető" melynek hogy nagyobb 
nyomatékot adjon, Porubszky egyház jogára hivatkozik. 

Szegény egyháztanács azért, mert mérészeited 
jogos és törvényes követelésedet érvényésiteni az egy-
ház kebeléből leendő kiküszöböléssel fenyegetnek, csak-
hogy az ily mumustul csak a gyermekek ijednek meg. 

A megjegyzés ellenében ismételve kijelentjük 
hogy sem a plébánus urnák sem Porubszkynak e resz-
ben nincs igazuk; utalunk dr. Kőnek Sándor egyetemi 
tanár egyházjogtana (Budapest 1876 franklin társulat) 
1 kötet 216 lapján 92 §-ánek első pontjára, bol igen 
is világosan olvasható, amint fentebb már bővebben 
kifejtettük, hogy az u. n. fabricae ecclesiárum és a 
templomi j a v a k kezelési j oga kit illet. 

D e je len esetben nem is pátrónus kérte az áta-
dást. hanem az egy háztanács, e kettő pedig két kü-
lönböző erkölcsi személy nem is ugyan az. 

Igazán szegény kegyuraság volna az, kinek csak 
az a kötelessége volna, hogy t sak a templomi íeisze 



relvényeket lehet beszereznie, de azokat számon kérnie 
cxcoiuunieatiA terhe alatt nem szabad ; ezt semmiféle 
canonjogből fejünkre nem olvashatja még ha p. o. 
Philips, Walter , Scbulte, Reiífenstnel, Schmelcgruben, 
Wahrnkőnig , Hinschius és Richter egyházjogát a kegy-
urságról tüzetesebben is tanulmányozta volna, mert a 
pátrónusi jogot és templomi j avak kezelését nem csak 
az egyházjog, hanem még a magyar törvények és in 
tézvenyek is szabályozzák. 

A hivatkozott átirat 2 pont ja azt mondja t ovább : 
n Az sem tartozik a pátrónusi jogokhoz, hogy a 

templon pénzét a pátrónus kezelje. — Ha erre nézve 
az egyháztanács nekem hitelt nem adna méltóztassék 
akár milyen egyházjogot felütni, stb. A püspök 
ha aka r j a különös kedvezésből oda engedheti, de ez 
zel nem tartozik.u 

Utalunk ismét Kőnek egyetemi tanár egyházjog 
tanának 1 kötet 216 lapján lévő 92 §-ának elolvadására 
azon kijelentéssel, hogy a templom javak és pénzek 
kezelését nem az egyházjog egyedül, hanem statútu-
mok és intézvények is szabályozzák, jelen speciális e^et 
ben pedig a bevezetésileg hivatkozott két oldalú szer-
ződést tartalmazó jegyzohönyv, melyet a püspök nevé-
ben speciáliter meghatalmazott irt alá, — ismételten 
itt is ki kell je lentenünk, hogy nem a patrónus vagyis kegy-
úr, hanem az ezá l t a l meghatálmazott és a z a r r a j o g o s i 
tott egyháztanács kérte a maga kezelése alá való áta-
dását, 9 hogy mo9t már nem a püspöktől függ annak 
eldöntése, kiáltal aka r j a kedvezésböl kezeltetni a temp-
lom pénzeket ; hanem a hivatkozott jegyzőköuyv álla-
pítja meg, melyet a püspök mint a plébánus felettes 
hatósága irta alá. 

A harmadjk pontban az „igéuyt tart f t kifejezésről 
tett okosodásra mely szőrszál hasogatásnál egyebet 
nem tartalmaz, józanon reflektálni nem lehet. 

A kegyuraság adományzásról tett fejtegetések el-
lenében pedig k i j e l e n t j ü k : hogy a kegyúri jogot és 
annak mikénti adományzását honi törvényeink és a 
j egyzőkönyv szábályozzák, nem podig egyes elfogult 
egyényi vélemény. Az átirat végpont jába azonban az 
átiró és az át a tadást simpliciter megtagadó maga ma-
gával jő ellent mondásba, midőn ast mondja , hogy ne 
k ivánja as egyháztanács oly sürgősen az átadást , hanem 
vár jon be a lkalmasabb időt t. i. az uj évet — ezen 
kérelme figyelembe vétetnék kiki magát értesitetni, ha 
pedig nem várná be az uj évet és kivánná az egyház 
tanács az átadást, ugy kijelenti : hogy azt teljesíteni 
nem fogja . 

Miért vár ja be az egyháztanács az u j éve t? és 
hogy miért a lkalmasabb ezen idő? azt nehéz ki nem 
találni, ha nem is irta ki kitaláljuk, mert már hallót 
tuk mindjár t a j avada lmának elfoglalása után. 

Ily makacs és merev ellen állást az egyháztanács 
nem várt de nem is remélt, attól kit e község bizalma 

emelt jelen állására. — Az egyháztanács tehát a terap-
Isrni pénzek és alapítványok kezelése kérdésében nép-
gyűlést szándékozik egybe hívni, mit az alispánnak 
már irásbélileg be is jelentet t , akkor határozzon a nép-
gyűlés a fölött, vajon képzeleti jogokat tar talmaz e a 
j egyzőkönyv vagy sem — jálék-e a kegyuraság vagy 
StfttJ? 

Amint e sorokat irjuk hal lo t tuk: hogy a megtar-
tandó népgyűlét után, az uj plébánus is népgyűlést fog 
tar tani ; kezdődik tehát a vallási belvillongás is már. 
Csuk raj ta, azt még a szentesi rom. kaih. ugy sem is-
meri, hagy ízlelje meg „az Isten nagyobb dicsőségére! a 

a Jezsuiták jelszava szerint. 
Egy a többi rom. kath. sok közül, ki az átadást 

nem kéri, hanem a törvény és írott szerződés a lapján 
követeli 

Az ország gazdaközönségéhez!*) 
Az üszög ezen évben is rendkívüli ká roka t oko-

zott a buzavetésekben, az ország legtöbb vidékén. 
Az Ü B Z Ö g nem egyéb miut finom poraiaku gomba, 

mely különösen a búzamag felszínét és tokjá t választja 
tenyészbelyUl. Ennélfogva teljesen indokolt azon felfo-
gás, hogy az üszögöt oly anyagok által lehet megsem 
m isi te ni és igy tenyésztését és terjedését megakadályoz-
ni, melyek a magra telepedett üszög Cbirák sejtszövetét 
Összetépik, s tenyészképességét megölik. Ilyen anyagok 
a kékkő, só, mész, arsenikkeverék stb. a melyek vagy 
külön oldatban, vagy pedig egybekeverve is használ-
ta thatnak. 

A gazdaközönséghez e minisztérium által intézett 
felhívás folytán 112 gazda tett jelentést azon óvszerek-
ről rs eljárásról, melyekkel gazdaságában az üszög 
fellépését megakadályozza. A jelentést tevők mind-
egyike ismert, j ó hírnevű gazda, ki az általa ajánlot t 
óvszert gazdaságában évek bosszú során át sikerrel 
használ ja . E tapasztalatok sikere i rányában a gazda-
közönség szemet nem hunyhat — és midőn a minisz 
térium a tapasztalatok és e l járásokat as érdeklett kö-
zönségnek az itt közölt sorokban tudomására hozza, 
— habár korántsem azon feltevés által vezéreltetik, 
hogy az elősorolt óvszereket csalhat lanoknak tar taná, 
— mintha nem tudná, hogy az üszög előállását az 
üszög gomba csirákkal fertőztetett vetőmagon kivül az 
időjárás és a helyi talajviszonyok is eredményezhet ik 
és eredményezik, — el nem mulaszthatja mégis a mi-
nisztérium ép az elért eredmények mérlegezésével ezen 
sorok tartalmát gazdaközönségünk hathatós figyelmébe 
ajánlani és az el járások megkísérlésére saját é rdekében 
felhívni. 

Az ajánlot t óvszerek és el járások a köve tkezők : 

*) Ajánljuk A minisztérium által kiadott ezen körülményt 
gazdálkodóink figyelmébe. Szerk.) 

1 Vasmcgge egyik nagyobb uradalmában a mag-
buzát mindenekelőtt jól mo^hagyják érni és a vető-
magot évről évre cserélvén, vetésre mindig a legszebb 
telt és nem az apadt szemeket használják. Ezen vető-
magot azután még következőleg pácolják : 12 hectoliter 
búzához 1 Vi kilogramm kék gálic vétetik, ez jól meg-
törve 4 liter forró vizben felolvasztatik és ezen oldatot 
egy 100 liter trágyalevet tartalmazó sajtárba öntve, az 
egész kevertetik mindaddig, mig az a keverés folytán 
mint a szappanos víz. habot ver. Az igy nyert folya-
dék fazékkal kimerítve, részletenkint a búzára öntetik, 
mely megöntött részt 2 ember lapáttal mindaddig ke-
veri, mig a búzának minden 6zeme nedves lesz. A 
nedves buza most kiterittetik és szárad 24 óráig és 
csakis egészen kiszáradva, vettetik el. 

Mióta az uradalom ezen eljárást követi, azóta bú-
zájában az üszög elo nem fordul. 

Ezen eljárást követi az árpa és zabnál is, hol 
azonban csak fele rész folyadékot használ és az ered-
eredmény ugyanaz, mint a búzánál. 

2 Egy 6omogymegyei kitűnő gazda szerint meg-
akadályozzuk az üszög fellépését, ha a földet jól meg-
munkál juk, cserélt, egészséges magot vetünk. A nagy-
bir tokosnak vannak erre nézve tisztító rostái és gépei, 
a kis gazda vegye a kézi rostát segítségül és dolgozzék 
türelmesen mindaddig, mig annyi nagy és tökéletes 
fejlésű szemet választ ki, a mennyi neki vetésre szük-
séges Ezen magot nem szükséges oly sűrűn vetni mint 
a kevesebb gonddal kezelt vetőmagot. Nem árthat még 
ezen vetőmagot oltatlan mész vagy kékkő oldattal ia 
megnedvesíteni. Ha a gazda azon helyzetben van, 
hogy a vetőmagot változtathatja, ez csak előnyére fog 
szolgálni. 

3. /Szolnokmegye egyik legjelesebb gazdá ja az üszög 
elhárításáról ezeket í r j a : En egy bécsi akó vízbe fel-
olvasztok 4 bécsi font kékkövet és 2 font sót, ezzei 
meglocsolok 40 bécsi mérő búzát és nagyon pontosaa 
megkeverem, sőt j o b b n a k tapasztal tam tz igy meglo-
csolt búzát kezek között is megdörzsöltetni, hogy min-
den egygyes mag megnedvesittessék. Ezután a búzát 
egy rakásba összelapátolom és legkevesebb 12 óra 
hosszig rakásban hagyom, és csak ezen idő után vetem 
el, de még biztosabb, ha az ekkép beoltott buza 24 
óráig áll. 

Az eredményt illetőleg ezen gazda ezeket i r j a : 
En 1856-ban kezdtem vetőbúzámat igy oltani, ezen 
idő óta évenként pontosan mindig csupán ilyen búzát 
vetek, és az idei már 22 ik termésem, hogy üszögös búzát 
nem ismerek gazdaságomban. 

4. Egy nógrád megyei ismert gazda igy i r : F ő 
dolog az, hogy a vetni való mag jól megválasztassék; 
én a legtisztább, fűmagmentes , jól megért buza termés-
ből kellően sortirozott, jól kifejlett vetőmagot szoktam 
használni, mely vetőmag a következő pácz alá k e r ü l : 

TÁ&ejt. 
A burokban szülött. 

— R E G É N Y . — 

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

Félix urnák még csak egy j a j kiáltásra sem ma-
rad t ideje. 

— Nesze gazember ! kiáltá Berg, midőn Renárdné 
gyilkosa kilépett a Solandres féle palota k a p u j á n ; a 
kiáltást egy döfés kisérte, s ezt Fél ix ur testének zu 
hanása s azután halk nyöszörgés s egy perc múlva 
egy bűnös lélek utolsó sóhaja . 

Ezt leginkább tőlem érdemelted meg, mondá 
Berg hidegvérrel. A kapu mélyedésbe tolta be a holt 
testet és a sötétben minden nesz és észrevétel nélkül 
hagyá el a gyilkosság színhelyét. 

Ahelyt, hogy Berg Mártont követnénk, menjünk 
azon hintó után, mely néhány perccel olébb Francia-
ország királynéját és Mirabeau grófot vitte Renardné 
palotájából . 

A hirályné hitt Renardné jóslatának, s ezen hite 
összezúzta a jövő iránt táplált minden reményét . 

— Ha ezen vén banya igazat mondott , mondá 
remegve a királyné. 

— S mi köze volna egy vén aszott koponya őrü 
letének Franciaország tör ténetéhez? kérdé szilárd meg-
vető hangon Mirabeau. 

— Azt mondják , hogy ezen asszony minden jós-
lata valósult még. 

— Ez csak babonás hite a népnek. 
— En mindamellett remegve gondolok jövő sor 

sunkra s előre látom reményünk összeomlott vára fö-
lött, a nemzet itéleteképen, a halál sCtét keresztét. 

— Mig én élek, a nemzet nem fogja meggyalázni 

— 8 az ön halála u t án? kérdé a királyné. 
— Talán ekkor sem, mondá a kétkedéa aggó 

dalmával Mirabeau. Ezen szónál romboló és teremtő 
lelkében megállt a gondolat . 

— S ön ugy lehet már holnap nem él. 
— Ez nem lehet! riadt föl a létek tétóvázásából 

Mirabeau: még kezdetén állok müvemnek ' ezt be keli 
fejeznem. 

— Ez a végzet dolga, mondá sötéten a k i rá lyné : 
önt már is hazaárulónak kiá l t ják. Az a nép mely még 
ma tenyerén hordja, holnap nem jön-e el sa já t messi-
ását megfeszíteni? 

— Ifcaz, mondá tompán Mirabeau: a nép érzelme 
olyan mint a nádszál, meghajl ik a leggyöngébb szellő 
nyomása alatt is, ma jobbra , holnap bal ra ; ezonban 
még elég erős vagyok megkezdeni minden akadálylyal . 

— De jön egy vihar, mely ledünti a sziklát is. 
— Ez igaz, mondá Mirabeau; de miért a rémek 

őrjáratával venni körül azon tervet, melynek keresz 
tűi vitelét felséged épen ugy óhaj t ja , mint én ? 

A kétkedés megingatja az akaratot és erőt, mely 
nek szilárdan, rendithetlei ül kell szemébe nézni minden 
a k a d á l y n a k ; tehát fére a kétség ördögeivel! 

E szónál a hintó megállt. A királyi palotához 
értek. 

— Óhaj tanám mondá a királyné, hogy ön meg 
Inyerné ügyünknek Vaillant grófuőt . 

Mirabeau lelke előtt br. Solandres Arthur szel 
lerae jelent meg, s azután a temetőben br. Solandres 
Ar thur keresztje, mely előtt Vaillant Júlia grófnő 
térdel. 

— Megkísértem, mondá a gróf kísértetiesen, mi-
közben kiemelé a királynét a hintóból. 

Mirabeau felkísérte a királynét. 8 pár perc múlva 
elhagyá a polotát, ugyanazon hintóban melyben jöt tek, 
ment saját házához. 

Az idő éjfél felé járt. Párizs utcái némák, csen-
desek voltak. Egy jó l világított utcán haladt keresz 

tűi a hintó, midőu a kocsis egyszer megáll és a hin-
tóban gondolatai közt elmerült grófot megszólítja. 

— Gr t f u r ! itt a falon olyan fölirások olsashatók, 
melyeknek festői, akasztófát érdemelnének. 
Mirabeau kiszáll a hintóból és egy fölírást elolvas, mely 
a következőkből állt. 

F r a n c i á k ! 
„Vigyázzatok Mirabeau g r ó f r a ; mert ő elárulja a 

nemzete t !" 
„Allitsátok őt a törvényszék e l é í u , 
Egy másik falragaszon kissebb betűkkél a kővet-

kező szavak díszelegtek. 
Pár izs iak! 

„Vigyázatok! nehogy Vaillant J u h a grófnő kenye-
rével megegyétek a francia nemzet szabadságá t !" 

Mirabeau agyábau megfagyott minden gondolat e 
lá tványra. 

Egy pár t letépett és zsebébe tett ezen falraga 
szókból, azután hintójába ült éz ment haza. Midőn 
házához ért, egy ember épen azon percben áll föl 
kézi létrájára és ragaszt föl ezen kiál tványokból . 

Mirabeau kilépett hintóból, a létra mellett megáll 
és nyugodtan vár ja meg, mig az ember fölragaszt ja a 
bccsületrabló kiáltványt. 

- - Mit fizetnek önnek e muukáé r t ? kérdé a gróf 
az ember t ; midőd ez létrájáról leszált. 

— K é t f r a u k o t uram mondá zavartalanul az ember . 
— T u d j a ön, mi van e papirosokra nyomta tva ? 
— Nem tudok olvasni. 
— Ismer ön engem? 
— Nem, uram. 
— Itt van egy arany, mondá Mirabeau, s aka rom 

érte tudni, hogy ki bérelte föl önt e m u n k á r a ? 
— Marat u r ! mondá minden tar tózkodáz nélkül 

az ember. 

— Marat. 
(Folyt, köv.) 



8 kékkőve l való rendes pácolás mellett a folytonos ve-
tőmag csereinek tu la jdoní t ja . Az uradalom igen nagy 
ki te t jedésű lévén, a annak kebelében a vetőmag egyik 
gazdaságából a másikba íolyton cseréltetik, ugy hogy 
egy gazdaság sem veti sohasom sajá t termésű magját . 

6. Egyik somogy megyei uradalom főtisztje jelenti, 
hogy ő szintén kékkő-oldat ta l fertőtlenitni a vetőmagot 
azonban — igy Ír ja tovább — tengeri , zab vagy árpa 
után őszit soha nem vetek, mert tapasztalásból tudom, 
hogy tengeri után az üszök igen szeret uralkodni . 

A búzák ezen u rada lomban csak fekete ugarba, 
repce, dohány vagy t a k a r m á n y után vetetnek. Ez azon-
ban még nem távol í t ja el az üszögöt, hanem jelontő 
főtiszt meggyőződése szerint csak a szigorúan végre-
ha j to t t fertőtlenítés, a jól megérni hagyott vető mag 
az, a mi ezen uagy csapást elhárítani képes. 

7. Egy zala megyei bir tokos a következő el járást 
s j án l j a . 

E g y körülbelül egy akós csöbör, mely legczélsze-
r ü b b e n a magtá r padlózatán állitatik tel, teletöltetik 
marha huggyal abba oly menyiségű friss oltatlan mész 
tétetik, hogy igen erős forrást idézen elő. Midőn ezen 
lé a legerősebb fo r rásban van, azzal, fa lapáttal foly-
ton kevertetve, ily forrón egy bécsi mérő buza jól 
meglocsoltat ik. Az igy meglocsolt buza a lehehető leg-
jobban Ö8szekevertetik, ugy hogy minden szem meg-
nedvesülj t tn és e legendő keverés után egyrakás ra össze-
lapátol ta t ik Ezután jön ugyan ezen művelet a máso-
dik mérővel, s folytatat ik mindaddig, mig elegendő 
ve tőmag nincs. Az összes vetőm*g azután egyrakásra 
Összelapátoltatik, ott 48 óráig békében marad es azután 
elvethető. 

8. Az üszög ellen igen sok gazda sikerrel hasz-
ná l ja a nNuma Dupuy magtisztító szert, a melyei a vető 
magot az óvszert tar ta lmazó csomagon lévő utasítás 
szerint p raepa rá l j a . Egy csomag 185 liter buza fertőt-
lenítésére e legendő és á ra 28 k ra jcá r . Ezen szer kap-
h a t ó : Koss et Dupuy , Wien, VI. Windműhlgasse 35. 

9. Egy vas megyei jó hírnevű gazda az üszög el-
len szintéu k é k k ő oldatot használ és azután igy foly-
ta t ja : 

Meggyőződésem, hogy az üszögnek ezen évben 
tör tént reudkivül i föllépte csak annak tulajdoni tható, 
hogy a legtöbb gazda a mult évben termett , rozsda 
által megtámadt , tehát szorult éretlen szemet használt 
vetésre. — A rozsdától aka rva magunka t megóvni, a 
vetés idejére keli f igyelemmel lennünk. Én a búzát 
szept. 15-től legkésőbb okt. 15-ig ve tem; de ha csak 
lehet, okt* 5 ig elvégzem. Az utóbbi években tapasz-
tal tam, hogy azon búzám, a melyet szept. 12—25 közt 
vetet tem egészen rozsda ment, a melyet okt. 5-ig osak 
kévésé rozsdás , de az ezen ido után vetett már rozB-
dás volt . E z onuan eredt, mivel a korán vetett buzá 
nak kalásza akkor , midőn a rozsda támad, már egé-
szen sima, olyan mintha mázzal volna bevonva, miáltal 
a rozsda nem talál ra j ta támpontot , a mi a későbbi 
ve tés re nem áll, mert itt a kalászon még v a n n a k oly 
érdes helyek, hol a rozsda könnyen be eszi magát és 
pusztí t . 

10. Egy fehér megyei nagybi r tok bérlője követke-
zőleg szó l : 

Midőn a 11000 holdas puszta bérletét át ve t t em ' 
a puszta híres volt arról, hogy ember emlékezete óta 
oly üszögös búzá ja termett , melyre vevő alig akad t . 
A mag tá r és pad lások telve voltak az üszög bűzös 
szagától . 

E lkezd tem pácolni a vető magot 100 mérőre 10 
font kékköve t forró vízben oldottam fel, de később 
kihűtöttem éa az oldattal öntöztem a vetőmagot, átfor-
ga tván 3—4 szer hogy lehetőleg minden mag érintkez 
zék az o lda t ta l ; 20 év óta nem volt többé üszögöm. 

11. Zempléni megyéi l i r ja egy kis gazda . Minda-
zon óvszerek között melyeket a szakér tő gazdáktól 
hallottam és olvastam, 

(Vége köv.) 

Világ folyása. 
Szerkesztő barátom! 

Az elmúlt hét azou eddig még nem való-
sult hirrel köszöntött be, hogy gr. Andrássy 
Gyula külügyminiszter kegyvesztett ember, s 
mint ilyennek ma holnap meg kell válni a kül* 
ügyérségtől. Kapcsolatba hozzák ezen hirrel, 
hogy Andrássy Bosznia okkupálásának tervével 
járta volna le magát, miután a bécsi pléhgallé-
ros urak látják, hogy Bosznia mint sült galamb 
nem akar szájokba repülni; tehát ennek Andrássy 
az oka, ki állítólag azt mondotta volna, hogy 
80 magyar bakával keresztül viszi az egész occu-
patiót és csak ez bátorította a bécai arakat, hogy 
Bosznia occupálásához kezdjenek. 

Ezen hir, ha Andrássy meg nem bukik is, 

azt akarja elhitetni, hogy az osztrákok a magyar 
külügyét* politikája után haladnak. 

Én azt hiszem barátom uram, hogy nagyon 
kevés magyar ember idegenkednék ettől a bosz-
niai occupatiótól, ha ugy volna, hanem ugy van 
az, hogy Andrássy megy a bécsi aranygalléros 
urak után. Talán azt mondj* erre barátom uram, 
hogy hát miért megy, ha tudja, hogy ezek rossz 
uton haladnak? — Én erre c*<k azt mondha-
tom, hogy, ha ő nem niegy, majd megy más; 
mert kerül ám rá ember, akárhány, s ha uiagyar 
nem, hát német; már pedig ekkor inkább ma-
gyar legyen, miut német, mert hiszen saját vé-
rünktől jó idő és jó alkalommal csak több jót. 
várhatunk és én épen azért, legyen igy avagy 
ugy a dolog; csak nem szeretném, ha Andrássy 
helyébe valami eist vagy beust nevű embert 
ültetnének a külügyministerségbe. 

Hanem mind e mellett Andrássynál sokkal 
inkább meg vannak szorulva a megyék alis-
jai, kik most sem enni. sem aludni nem mernek, 
várják visszafojtott lélekzettel a megyei előfo-
gatok kirendeléséről szóló miniszteri rendeletet. 
Először ugy beszélt több megyének alispánja, 
hogy: elég, ha Bosznia occupálása kedvéért el 
vitték a megyének munkára képes ifjait és ez 
által gyámolnélkül hagytak 100 és 100 családot, 
azért igavonó erőt és ide ismét embert nem fognak 
adni. Azonban mióta Pestmegye alispánjat az 
előfogatok kirendelése tárgyában kiadott minisz-
teri rendelet végrehajtásának megtagadása miatt, 
a miniszter, állásától fölfüggesztette; azóta az 
alispánok ugy tartják, hogy: ha egy cseppet 
nem tetszik is a nemes megyének ezen rendelet 
végrehajtása, még akkor is jobb azt végrehajtani, 
mint ha az ellenszegülés után, az emberen ma-
gán hajtanak végre egy másik rendeletet, — s 
ráadásul azért csak kirendelik, s ha másképen 
nem, karhatalommal az előfogatokat. 

Sorsunkat mi sem fogjuk elkerülni. No 
tudja barátom uram, ide nem kell statárium, 
Csongrádmegye nem tog ellenszegülni. 

A boszniai állapotok nem sokat változtak. 
Ugy látszik, hogy a főváros bevétele sokat len-
dített az occupatió sorsán. A bosnyákok most 
már nem mutatnak olyan hatalmas ellentállást; 
és Szerbia fejedelme is kiáltványt ad ki a hős 
szerb nemzethez, hogy dugja vissza hüvelyébe 
világhódító fegyverét, a kifolyt vér után jöjjön 
el a békeországa, s a lapok ujabban azt hirde-
tik, hogv Olaszország nyugodt beleegyezéssel 
nézi az occupatió müvét s a törökök pláne bosszan-
kodnak a bosnyák fölkelés miatt, de azért a mieink 
folytonosan mozgósítanak ; mi azt sejteti velem, 
hogy ez nem történhetik egészen Hadzsi Loja 
bosnyák fölkelővezér lefegy vereztetése tekinteté-
ből. Kell lenni valami egyébnek, mi a nagy és 
hatalmas haderő megindítását sürgeti. Majd ki-
tudódik az rövid időn, hogy a tötök, olasz, 
orosz, szerb, mily megelégedéssel nézik a bosz-
niai eseményeket. 

Megnéztem és átolvastam a boszniai csata-
téren megsebesült és meghalt osztrák-magyar 
katonák névjegyzékét is; azonban eddig még 
nem találtám köztük városunk és megyénkből 
egyet sem. Ugy adja az isten, hogy ép kéz-láb 
haza jöhessen mindnyája! Egyik. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A ha'yhefi községi ujon választott iskolaszék f. 

é. aug, 24-én tar tá nlakuló ülését, mely alkalommal el 
nőkké egyhangúlag Csukás Benjámin, jegyzővé, Zolnay 
Károly, főgondnokká egyhangúlag Vutsák János , álgond 
nőkké szintén egyhangúlag Pur jeszNáthán urak válasz 
tat tak meg. 

— A tápéi kerületben országgyűlési képviselővé, mi 
után Rónai Béla ur visszalépett és Szivák Imre nein lé-
pett f ö l : egyhangúlag Nóvák Gusztáv választatott meg a 
függetlenségi párt részéről. 

— Szentes és Csongrád városa között kiépített távírda 
f. év aug. 25 én adatot t át a forgalomnak. 

— Varságh János, körünkben időzött budapest i fény-
képész ur, a nyilvánosság elé szánva, a következő so-
roka t hagyta nálunk. „Mintán körülményeim Szentesről 
távozni kényszeri tet tek, mielőtt a nálam fényképezés vé 
gett je lentkezet teket mind levehettem volna, felkérem az 
illetőket, hogy szíveskedjenek Herei fényképész urat meg 
tisztelni becses látogatásukkal , akit külöuben is, mint 
egyik leg jobb vidéki fényképészt ,a t. szentesi közöuség ti 
gye imébe ajánlani bátorkodom, itt létem alatt meggyő-
ződvén róla, hogy ő méltán megérdemli a pár t fogást . 
Varságh János . 

— A szentesi rom. kat. iskolaszék részről közhírré 
tétetik, miszerint az illető szülék tanköteles gyermekeiket 
e f. é. szept. hó 2 án és 3 án iskolába beírassák, annyival 
is inkább, mert már szept. 4 én a rendes iskolai előadá 

rom. ket. egyházközség tanácstermében, a felsőpártiak 
pedig Bóna Sándor tanitó iskolájában fognak beíratni. A 
beiratkozás reggeli 8 órától déli 12 óráig, és délután 2 
órától 5 ig tart. — A szept. 15 ke ntáu érkező taní tványok 
az osztályok ismétlésére utasíttatni f ognak ; a szülők pe-
riig fetlerji 'sztetnek e városi hatósághoz, hogy őker az 
l8(58-ik évi 38 ik törvéuycikk 4 ik § a értelmében pénz 
béli bit sárgát büntesse. — Az iskolaszék megbízásából 
Szentesen 1878.{augusztus hó 15-én. Csupai Márton isko 
laszéki jegyző. 

— Molnár György, országos hírű tragikus színművé-
szünk, mint a „Független Hirlapu-ból olvassuk, a napok-
ban városunkba jön vendégszerepelni. — Ezen birt slő-
legesen is örömmel hozzuk a színház látogatók tudo-
mására. 

— Jövö héten kedden szept. 11-én a Czigány czimű 
jeles népszínmű kerül előadásra, ezen da rabban mint 
éstesültünfc : Abaffy Zzigmond, Juhász János, Mihálovich 
János, és Hoffer Antal urak is föllépnek. Az előadáa 
tiszta jövedelmének fele a mozgositottak által gyámolnél-
kül muradt szentesi szegény családok segélyezésére fog 
forditatni 

-- A szentesi mozgositottak csa ládjának segelyszése 
céljából, könyör adományok gyűj tésére kiküldött 32 tagu 
bizottság, ehé teu megkezdi agyü j tés t . Adakozzunk mind-
nyájan ! 

— Kistelekről ir ja levelezőnk, hogy ott legközelebb 
4 db. hamis 10 frtost szolgáltattak a csendbiztos kezéhez. 
Nem tud juk i r ja levelezőnk,hogy a nyomozás megtétetett-e 
mivel ezáltal előkelő egyén lenne compronitálva. Ugy 
hisszük, hogy az előkelőségi tekintetek Kisteleken sem 
tehetik a legnagyobb bűnügyet látat lanná. 

— Kistelekről ir ja ugyanazon levelezőnk, hogy ott 
szent István ünnepén a búcsújárás alkalmával véres vere-
kedés történt, többen sujosan megsebesítettek, a többek 
között egy rendőr is. Ugyan ez alkalommal a pusztaszeri 
csárdában verekedés folytán egy legény halálos szúrást 
kapot t . Boszuiába kellene kergetni az ilyen népet, hol 
szurkálási mániáját kielégíthetné. 

— Ugyancsak Kistelekről ir ják, hogy ott aug. 22 én 
viradóra pólyába takarva, egy uj szülöttet tatál tak s*ent 
János szobrára akasztva A gyermek él és egészéges; 
bizonyosan Jáuosnak fogják keresztelni. 

— Értesítések. Bogyó István órásnak, 9-ik dűlőben 
9 hold nád és gyékénye van lábon eladó, vagy részben 
levágatásra kiádó. A föld örök áron is eladó. — Ozv. 
Molnár ls tvánné szentlászlói első osztályú házi földje 3 
évre haszonbérbe kiadó, alkut lehet tenni Molnár Bálint 
városi cselédei. — Kürthi Sándornak 1.1. 745. számú háza 
alatt a bökonyi réten 14 hold földje moetan kaszálásra 
kiadó, azonkívül 2 kocsi és 1 szekér s többféle gazdasági 
eszközök eladók. — Török Sámuel vekerháti 2 hold szőle-
j e termésestől együtt eladó, I - t . 767 sz. a. — Sarkadi N. 
Gergelynek 200 hold földje akár egy da rabban vagy ki-
sebb részletekben eladó. — Szőke Is tvánnak az 605 sz. a . 
Pap Bálint féle háza, és egy nagy mázsa melyen szarvas-
marhát és sertést lehet mázsálui együtesen vagy külön 
is eladó. A mázsáért 3 évi jótálást válal. 

Fele lős szerkesz tő : S i m a F e r e n o . 
— Igen sokan, kiket foglalkozásuk egész napon 

át távol tart lakásuktól , ha meghűlő, gyuladás vagy 
nyálkahurut , köhögés vagy a tüdő és torok más be-
tegsége által megtámadta tnak, képtelenek e testrész 
szükségesebb ápolására. 

Ezeknek a G u y o t f é l e k á t r á n y - t o k o c s k á k 
használása által, melyek a különféle hűsítő és mell-
pasztillák használását egészen feleslegessé teszik tel-
jesen segély nyujtat ik Elegendő erre, hogy az illető min-
deu étkezéskor két vagy három ily tokocskát bevesz 
s miután egy üvegcse 60 tokocskát tar talmaz ezen oly 
hatályos gyógymód, mely DZOII kivül hogy minden 
m«U trvógyszer használását ft 1 's '^gessé teszi nem ke-
rül tobLu mint naponta 1 0 > 2 0 k r b a 

Rak tá r minden gyógyszer tárban. 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrádmegyében lévő Mindszent községe 

képviselő-testületének 116/1878. sz. a. határoza-
tából kifolyólag közhírül tétetik: miként Mind-
szent községénél 400 frt. éves fizetés mellett még 
egy iruoki állás rendszeresítetvén, mely írnoki 
állásnak választás utjáni betöltésére ezennel pályá-
zat nyittatik, — felhívatván mind azok, kik ezen 
állást elnyerni óhajtauák, hogy szabályszerűen 
felszerelt kérvényeiket a f. évi september hó 
8-áig a községi elöljárósághoz címezve benyújt-
sák, a mennyiben későbben érkezendő kérvények 
figyelmen kivül fognak hagyatni 

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

jegyző. 
Verep Károly, 

biró. 

MEGHÍVÓ. 
Az 1878. évi BESOROZOTT UJONCZOK által 

folyó szeptember hó lén 
B á r d o s F l ó r i termeiben 

tartandó 

t á n c v i g a l o m r a 
a t. c. közönséget tisztelettel meghivja 

a rendezőség . 
.Belépti-dij s z e m é l y e n k é n t 6 0 1cr. — KLezdete 7* ó r a k o r 

sok meg kezdetnek. — A belvárosi iskolák növendékei a Tiszta jövedelem fele része a szegény sorsú katonák számára fordítatik 



H I R D E T E S E K . 
y3 i878. Árverési hirdetmény. 

A szentesi kir. tekintetes járásbíróság, mint telek-
könyvi hatóságnak, 1877, évi oktober 10-éu kelt 3091. 
tk. sz. a. végzése folytán közhírré tétetik, hogy 8 v á b 
Jakab csongrádi lakosnak, Bihari Jáuos, ennek neje 
Berezvai Julianna, Gödri Magyar István, Gila Márton, 
Muzsik András, ennek neje Bacsa Borbála és Berkecz 
István szegvári lakosok ellen 42,102 frtra leolvadt tőke 
és járadékai iránti végrehajtási ügyében: 

1. Bihari Jánosnál lefoglalt s 230 frtra becsült 
tehén és lovakból 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 lószerszámokoól 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 
688. számú szélmalomból és melléképületekből Bihari 
János tulajdonához tartozó 750 ftra becsült fele része. 

6. 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. 
rU9/iíoo hold, Bihari János tulajdonához tartozó 55 ft. 
50 krra becsült legelő. 

8. A szegvári 1489. sz. t jkben 1144 a, hrsz. a. 
5400/I«OO hold Bihari János tulajdonához tartozó 1287 
ftra becsült Vs 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 föld. 

10. A szegvári 1578. sztjkben 1145. hrsz. a. 
10900/i6oo hold Bihari János és Berezvai Julianna tulaj-
danához tartozó 2707. ftra becsült % telek föld és tar-
tozékai. 

11. A szegvár! 1615. sztjkben 1567. hrsz. a. 
l01MO'i«oo hold Bihari János tulajdonához tartozó 337 ftra 
becsült legelő. 

12. A szegvári 1624. sztjkben 1786. brsz. a. 
l,,w/ieoo hold Bihari János tulajdonához tartozó 58 ft. 
50 krrá bccsült sápi legelő. 

13. A szegvári 1687. eztikben 1789. brsz. a. 
3"Meoo hold Bihari János tulajdonát képező 105 ft. 
50 krra becsült legelő. 

14. A szegvári 1732. sztjkben 1568. hrsz. a. 
5«y1Mo hold Bihari János tulajdonához tartozó 169 
ftra becsült legelő. 

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

16. A szegvári 459. Bztjkben 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 10*°%6oo hold 2185 ftra 
becsült lA telek föld és tartozékai. 

18. A szegvári 595. sztjkben 730. hrsz. a. 310 
nsz. öl Bzőllő 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 tulajdonához tartozó 
15 ft. 50 krra becsült fele rész és tartozékai. 

20. A sregvári 1113. sztjkben 1927. hrsz. a. 
43*°Í6ÜŰ hold legelőből Gödri Magyar István tulajdoná-
hoz tartozó 507 ft. 50 krra becsült % rész. 

21. Ugyanazon számú tjkben 2173. hrsz. a. 
1»*W hold nádasból Gödri Magyar István tulajdoná-
hoz tartozó 100 it. 41% krra becsült 6/e rész. 

22. Ugyanazon tjkben 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*°%oo hold földből Gödri Magyar István tulajdonához 
tartozó 1611 ft. 37% krra becsült VB 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 V* telek föld a rajta 
lévő szélmalom és egyéb tartozékai, melyek összesen 
5323 ft. 50 krra vannak becsülve. 

26. Ugyanazon sztjkben 1915. hrsz. a. 6,M/i«oo hold 
Gila Márton tulajdonához tartozó 811 ft. 50 krra be-
csült berki legelő. 

27. Ugyanazon sztjkben 2161. hrsz. a. 22JO/ieoo hold 
Gila Márton tulajdonához tartozó 158 ft. 50 krra be-
csült nádas. 

28. Ugyanazon sztjkben 2911. hrsz. a. 936 nsz. 
öl Gila Márton tulajdonához tartozó s 19 ftra becsült 
káposztás. 

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

30. Ugyanazon sztjkben 1914. hrsz. a. 67Mmno hold 
Gila Márton tulajdonához tartozó 811 ft. 50 krra be-
csült berki legelő. 

31 Ugyanazon sztjkben 2160. hrsz. a. 2"%ÍOO 
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 tartozékai 

34 A szegvári 403. sztjkben 897/a . hrsz. a. 
108fl/,6oo hold Berkecz István tutajdonához tartozó 2405 ft. 
50 krra becsült % telek föld. 

35. Ugyanazon sztjkben 2001/a. hrsz. a. 3383/7«oo hold 
Berkecz István tulajdonához tartozó 405 ft. 50 krra 
becsült nádas. 

36. Ugyanazon sztjkben 2234 ;b. hrsz. a. 1 154/IBOO 
hold Berkecz István tulajdonához tartozó 79 ft. 50 
krra beceült 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. 
l110/i6oo 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 2148. sztjkben 2771. hrsz. a. 234 
nsz. öl Muzeik András tulajdonához tartozó 5 ftra be-
csült káposztás. 

41. A szegvári 1530. sztjkben 1142/b. hrsz. a. 
54ü0/IM(. hold földből Muzsik András tulajdonához tar-
tozó 673 ftra beesült fele része. 

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

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

43. Mindenik részlet számú birtok kül >n 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 % ad részét az árverés napjától 
számított 30 nap, másik % ad részét 90 nap, harmadik 
Va 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 birtokába és 
használatába lép, a birtok terhei őt illetik, azonban a 
tulajdonjog 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 károkért ő felelős. 
Az árverésen vett birtok átírására vonatkozó illetéket 
vtvő viselendi. 

48. Amennyiben vevő az árverési feltételek bár-
melyikének eleget uera tenne, a megvett ingatlan az 
érdekelt felek bármelyikének kérelmére a pprts. 459. 
§ a értelmében vevő veszélyére és köllségére a befize-
tett összeg elvesztése mellett, ujjabb árverés alá bo-
csájtatni, és csupán egy határidőnek kitűzése mellett, 
az előbbi becsáron alól is fog eladatni. 

A becslevél és árverési feltételek az árveré6 al-
kalmával felolvastatni fognak. 

Azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen telek-
könyvi hatóság székhelyen, vagy ennek közelében lak-
nak, felhivatnak, bogy a vételár felosztás alkalmávali 
képviseltetésök végett, ezen hatóság székhelyén meg-
bízottat rendeljenek, 8 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 jo-
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 végrehajtás folya-
mát nem gátolván, igénylők egyedül a vételár fölös-
legére fognak utasíttatni 

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

Ajándékba adjuk mindenkinek 
a legszükségesebb ház ta r tás i c ikkeket , ugy mint: ká-
véé- és evő-kanalakat , késeket és vi l lákat , 

stb. stb. 
A nem rég megbukott nagy angol britania-eziist-gvár 

tömeggondnoksága által meg lettünk bízva, hogy valameny-
nyi nálunk raktárban lező ezüst-británia-árukat a szállítási 
költség és a munkabér % részének csekély megtérítése mel 
lett elajándékozzak. 

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

B 9 " i n g y e n 
6 drb británia-ezüst evőkanál, 6 drb ugyanolyan 

k á v é s - k a n á l , összesen 12 drb. melyek ára 
előbb 6 frt volt, most mind a 12 drb 
együttvéve ftrta.35 

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

lyek ára előbb 9 frt volt. niOSt mind a 
12. drb egyft t tvéve . . „ 3.40 

l „ tejszedö kanál, uehéz fajta,előbb 3 frt, most * 1.30 
1 „ l e v e s s z e d ő - k a n á l , legnehezebb fajta a leg-

jobb britania-ezüstbŐl, előbb 4 frt most • » 1.80 
Azonkívül elegáns asztali gyertvatartik, páronkint frt 1.—; 
2.— ; 2 .60,3 .— ; findzsák á "kr. 60, 75, 80, frt 1.—; 1.40; 
kávés vagy theakannák k frt 2. — ; 2.50. 3.—; 4.-=-; karos 
gyertyatartók, páronkint frt 8 50, 10 50, 14.— ; 20,— ; cu-
korszelem-ék k frt 2 ,2 . 80, 4.— ; 5.50, 7.— ; cukorhintők k 
kr 40, 75, 90, frt 1.— ; ecet- és olajtartók k frt 2.50, 3 80, 
4.2ö, 6.— ; vajszelencék k 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 a s z t a l i k é s . légiin, britania-eziist nyél, ang. acélpenvel, 
(> drb ugyanolyan villa, 6 drb nehéz evőkanál, 
tí drb .. kávés-kanál, eleg bársony-tokban együttvéve. 
24 drb melyek azelőtt tok nélkül 13 frtba kerültek, mostani 

áruk a tokkal együtt csak frt 6 . 4 0 . 
E tárgyak a legfinomabb británia-ezüstből vannak 

készítve, s a valódi 13 latos ezüsttől még öt évi használat 
után sem különböztethetők meg; fehéren maradásukért 
egyébiránt Írásbeli kezesség vállaltatik. 

Továbbá kötelezzük magunkat mindenkinek a pénzt 
visszaadni, ha az evő-eszközök vagy kana la t feketék vagy 

sárgák lennének. 4256 

C z l m : 
b r i t á n i - e z ü s t á r n r a k t á r 

Bécs, Babenbergerstrasse 1. 

Arlejtési hirdetmény. 
A szentesi királyi járásbíróság hivatalos 

helyiségei és börtönei fűtéséhez lfc79ik évre 
szükséges első minőségű 17—18 öl kemény tű-
zifa beszerzése végett, ugy nem különben azon 
biróságnáli foglyoknak 1879-ik évi élelmezésére 
a bíróság székhelyén f. 187«-ik évi september 
hó 16-án d. e. 10 órakor árlejtés fog tartatni, 
mely árlejtésre a vállalkozni kivánók — kik a 
feltételek imnt maguknak a járásbíróság irodai 
helyiségében addig felvilágosítást szerezhetnek 
— meghívatnak. 

Kelt Szentesen, 1878 évi augustus 30-án 
Farkas Gedeon, 

kir. jbiró. 

H i r d e t é s . 
A szentesi takarékpénztár haszonbérbe adja 

— a Csernus Lukács Ferencz és Bellér László-
tól megvett királysági, és eperjesi szántó, — 
kaszálló földjeit, az azon levő epületekkel együtt. 

A bérbeadás szeptember 8-án d. e. 10 óra-
kor, a takarékpénztár helyiségében megtartandó 
árverés utján fog eszközöltetni; — addig is a 
haszoubérlet feltételei ugyanott megtekinthetők. 

Az igazgatóság. 

Árverési hirdetés. 
Miután a hármas határ mellett lévő csor-

vási haszonbérletem lejárt, az összes gazdsági 
eszközöket, 20 db ökröt, 50 db. gulyabeli mar-
hát, 5 db. 2 és 3 éves nemesített fajú csődör csi-
kókat, disznókat, takarmányt, gazdasági épületeket, 
legtöbbnyire ujjak, nádból, az 1878. szept. 17. és 
18. a megnevezett pusztán nyilvános árverezés 
utján eladom. K o h n G á b o r . 

H i r d e t é s . 
Gunszt Jakabb liszt• és fiiszerkereskedése 

kedvező feltételek mellett átadandó. — Értekez-
hetni Gunszt Lipóttal. 

Alólirt bátorkodom a t. cz. közönséget 
értesíteni, hogy nálam a kereskedésben folyto-
nosan kovácsoknak való 1-ső osztályú szabolcsi 
szén; ugy szinte a Tisza parton fiatal kőrös 
szilfa s gyertyán öl ía, 5 öl két kereszt közt a 
legjutányosabb áron kapható. 

Tisztelettel 
Weill Salamon. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közhírré tétetik, 

hogy kiskorú Sarkadi Nagy Mihály tulajdoná-
hoz tartozó 1200 nsz. öles 289. hold tőkei föld 
épületekkel, 4%-d hold bökényi nádas, 26%-d 
hold külső ártér, 38 hold téési szántó épületek-
kel, 13 V4 -d hold téesi mentesített réti szántó és 
182/4 d hold téesi külső ártér, a tolyó évi sept. 
2-án délelőtt 9 órakor a városház udvarán meg-
tartandó árverésen egy évre haszonbérbe fog adatni 

Mire árverezni kivánók meghivatnak. 
Az árverési feltételek a közgyámnál naponta 

megtekinthetők. 
Kelt, Szentes város árvaszéke 1878. aug. 

9 én tartott üléséből. 
Balogh János, 

elnök. 

Ozv WELLESZ JAKABNÉ hása 
és Mucsiháton 

II-od osztályú háziföldje 
k e d v e s ő f e l t é t e l e k m e l l e t t e l a d ó . 

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




