
ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Kgész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
Nogyed évre . , 1 frt 

M E G J E L E N 
m i n d e n vasá rnap . 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI ÁRAK: 
3 hasúim* petit«orért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr , 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik* 

NTILTTÉR 
minden «gyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

E l ő f i z e t é s i f ö l h í v á s 

„ S Z E N T E S I L A P " 
X-ik évfolyamának IV-ik évnegyedére. 

A megszokott kérelemmel fordulunk ismét 
lapunk t. olvasóihoz, hogy lapunkat 10 év óta 
tapasztalt becses támogatásukban a jövő évne-
gyedében is részeltetni szíveskedjenek. 

Előfizetési árak: 
Egész évre . . . 4 frt. 
Félévre 2 „ 
Negyedévre . . . 1 „ 

Szerkesztő 
é» 

Kiadó. 

A gazdálkodó közönség figyelmébe. 
(Befejező cikk ) 

Ezen lap mult számában röviden kimutat-
tam, mit kell az egyes gazdálkodónak tenni, 
ha azt akarja, hogy a földmivelés terén felme-
rülő újításokat s előnyöket saját hasznára for-
díthassa Első sorban tudomást kell szerezni 
arról, micsoda haladás mutatkozik a földmive-
lés egyes ágaiban, ezt pedig csak ugy teheti 
a gazdálkodó, ha sok mellékes talán szükség-
telen kiadások megszorítása vagy teljes meg-
szüntetése mellett nem sajnál egynehány fo-
rintot kiadni oly célból, hogy magának jó 
s z a k l a p o t szerezzen és annál becsesebb rá m'zve 
oly lap, mely nemcsak a gazdálkodásban hü 
tanácsadója, lianem azonkivül is mindenféle 
hasznos ismereteknek, más vidékbeli gazdálko-
dónak okvetlenül szükséges lapnak a „Magyar 
Föld" ci'nü közgazdasági napi lapot mutat-
tam be. 

De a fentebbi feltétel teljesítésével még 
nagyon keveset tettünk. Ugyanis, ha gazdál-
kodási rendszerünkön újítást akarunk létesíteni 
s az által egy egész vidék boldogságát megál-
lapítani, okvetlenül szükséges, hogy ne egye-
dül két kezünkkel fogjunk a munkához, hanem 
sorakozzunk, képezzünk egy jól szervezett tá-
bort s jól szervezve támadjuk meg azon vesze-
delmes ellenséget, melynek njó régi szokás- a 
neve Ha látnánk, hogy valaki egymaga akar 
hozzáfogni egy 700 vagy 1000 holdnyi ter-
més betakarásához, bizonyosan azt mondanók 
róla, hogy Lipótmezőre való. Ep oly óriási 
munkába kerül egy vidék gazdasági állapotá-
nak gyökeres javítása, oly munkába, melyet 
csakis az összes gazdálkodók, vagy legalább 
azok nagy többségének szövetkezése és az eb-
ből folyó egyöntetű, helyes irányú együttmű-
ködés által lehet véghez vinni. Es eléggé saj-
nos, hogy sok 60 vagy 100 holdas birtokos 
csak ezen utóbbi 15 év alatt is tönkre ment, 
de azért, ha emelkedett is egy—két hang a 
helyzet megváltoztatására vonatkozólag, az el-
hangzott a pusztában, már pedig sem jajgatással, 
sem bármily politikai kormányzat ócsárlásával 
nem javitunk a dolgon, hanem csak ugy, ha 
több vidéki gazdasági egylet példájára sorako-
zunk, a mulatság mellett, mely a gazdálko-
dónak főkép termékeny években valóságos átka 
s megölő mérge, egy kis időt komoly munká-
nak is szentelünk és vállvetve munkálkodunk 
a hazai jólét létesítésén. Igenis, akkor vagyunk 
méltók a hazafi névre, ha a fölbirtokos osztály 
pusztulásának, a haza testén rágódó s meg-
gyógyulásra váró ezen égető sebnek gyógy-
szert készítünk, s ezzel annál inkább tartozunk, 

ha belátjuk, hogy ahoz csak jó akarat és az 
erők egyesítése kívántatik. Valóban ha meg-
gondoljuk, mily irányban halad a gazdálkodó, 
iparos és n. n. intelligens osztály a fiatal nem-
zedék jövőjének biztosítására vonatkozólag, hogy 
a miveltebb rész minden erővel a keztyűs nyo-
mor felé tolja gyöngetehetségű fiacskájának 
szekererudját, a külvilággal nem sokat törődő 
gazdálkodó s iparos közönség pedig mintegy 
szégyelve becsületes kenyerét, mert kemény-
bőrű tenyérből eszi, szintén nem sajnálja a ne-
hezen üsszekuporgatott pénzt a főiskolát vagy 
egyetemet kerülgető fiának havi pénzül szor-
galmasan küldözgetni: — ezen természetelle-
nes állapot minden józanul gondolkodó em-
bert aggodalomba ejt 8 önként veti föl magát 
az a kérdés: mi legyen itt a gyógyszer? Pe-
dig nincs természetesebb a észszerűbb gyógy-
szer annál, hogy tökéletesítsük a földmivelést 
s önmagunkat ís, 8 ha látjuk, hogy észszerű 
eljárás által tízszerte nagyobb eredmény nyel 
tudjuk hasznosítani drága löldtinket akkor meg-
mentettük a földmiveléstől szökő nemzedéket, 
megmentettük önmagunkat és a föld becsülé-
sét, melylyel való foglalkozástól 8 természeté-
nek tanulmányozásától igen sokan irtóznak. 

Az együttműködés csakis egy jól szerve-
zett egyletben lehetséges 8 erre igen jó alka-
lom kínálkozik városunkban is Nagyon saj-
nos dolog, hogy az egész megye területén sem-
miféle mozgalom nem vehető észre a földmi-
velés előmozdítására s ezzel összefüsrirésben a on 
gazdálkodók jólétének emelésére, vonatkozólag. 
Csakis városunkban létezik a „Polgári, iparos 
és gazdasági kör,a melynek feladatához tarto-
zik ugy az iparos mint a füldmivelő osztályt 
egyesíteni, ugy azonban, hogy ugy gazdálko-
dók mint az iparosok önálló szakosztály a ki-
tűzött irányban önállóan működik Épen mult 
vasárnap tartott a fentebbi egylet rendkívüli 
közgyűlést, melyben a kormány által már 
megerősített alapszabályok értelmében a tagok-
nak az egyes szakosztályokba való beosztása 
lett elhatározva. Tehát nem lehet kifogása a 
gazdálkodó osztálynak, hogy nem kinálkozik 
alk dom az előhaladásra s a gazdálkodók érde-
keinek tanulmányozására, de ha a gazdálko-
dók a javukat kereső polgártársak szózatát fi-
gyelemre sem méltatják saját ügyöket mint a 
fentebbi egylet gazdálkodással foglalkozó tag-
jai, kik közül a közgyűlésen mindössze hárman 
vagy négyen jelentek meg, akkor nyomorúsá-
gos állapotuk miatt csakis önmagukat okolhat-
ják. Nézzük meg a békés-csabaiakat, mily pél-
dásan munkálkodik gazdasági egyesületük! A 
nemrég tartott gazdasági kiállítás által meg-
mutatták, hogy lerázták az ősi szokás és kö 
zönyősség bilincseit és a munkálkodás hasznos 
terére léptek. És amit Péter tehet, teheti Pál 
is, csak akarni kell. 

Nézzük meg a jász-nagykun-szolnokme-
gyei gazdasági egyesület ez évi számadásait: 
Bevétel 1651 frt. 27 kr., kiadás 1646 frt. 37 
kr. Az egylet vagyoni állása a következő: 1.) 
Pénztári maradvány mult évről 4 frt. 90 kr. 
2.) Takarékpénztárban volt elhelyezve 1321 
frt. 55 kr. 3.J Kasinónak kölcsön van adva 
1000 frt. 4.) Megyeház építésre hagyományo-
zott az egylet 5O0 frt. b.) Hátralékokban van 
5215 frt. 6.) Alapítványi tőkéje 12400 frt; 
összes vagyona 20441 frt. 45 kr. íme itt a 
példa! Ha külföldi gazdasági egylet vagyoni 
állását mutattam volna ki. polgártársaim azt 
mondanák: rHja, ki tudja, igaz-e ez, meg az-
tán a külföldön egészen más viszonyok van-
nak stb.* Nem a külföldet idézem, mert ha 

azt idéztem volna is, nem gondolkoznak a fö-
lött, hogy miként haladhat annyira az egylet, 
hanem egyszerűen ráhúzzák: huncut a német, 
még akkor is, ha franciáról volna a szó. Hála 
Istennek, hazánk sok megyéjében a gazdálko-
dók uj életre ébredtek és hogy ébredésüknek, 
munkálkodásuknak és haladásuknak félre ma-
gyarázhatlan jeleik vannak, mutatja az utóbbi 
gazdasági egylet vagyoni állása és a békés-
csabai gazdasági egyesület által rendezett ki-
állítás. Most kérdem a szentesi gazdálkodótól, 
nem volna-e helyesebb és hasznosabb, a fen-
tebbi egyletek példáján okulva szintén előre 
haladni, az összes gazdálkodók közös ügyeit 
fölkarolni, ahelyett hogy a kávéházban pipa-
szó és bor mellett a rossz időjárás fölött pa-
naszkodnának? Bizony itt az ideje, hogy Szen-
tes város gazdálkodó közönsége is egy lépéssel 
előre haladjon s a gazdálkodást évről évre na-
gyobb mértékben sújtó különféle csapások el-
hárításáról gondoskodjék. Már itt a városban 
vehetnek példát az iparos ifjakról, kik belát-
ván a szükséges ismeretek hiányát csoporto-
sultak s oly egyletet alakítottak, melynek 
célja az önképzés és kölcsönös segélyezés. Épen 
midőn ezen sorokat irom, a fent nevezett egy-
let részéről kiküldött két tag szorgalmasan ta-
nulmányozza az osztrák szomszéd remek mü-
veit és a bécsi iparmuzeumban képviselt min-
dennemű iparágnak elŐhaladását; azt hiszik 
talán a gazdálkodók, hogy nekik tanulásra 
nincs szükségök? Nemsokára bekövetkezik a 
hosszú téli időszak, sokan örülnek a közeledő 
disznótoroknak, lakodalmaknak, névestéknek, 
farsangi és egyébb, csak a testet gyönyörköd-
tető és fárosztó mulatságoknak, nem volna-e 
jó arról gondoskodni, miképen eszközölhetnénk 
a gazdálkodás elhanyagolt terén némi javítást ? 
Az iparos ifjak képző és segélyző egyletében 
megfognak kezdődni az esti tanítások és felol-
vasások, az iparos tanoncok részére már hir-
detik az ismétlő iskolában való beiratkozás, 
hát a gazdálkodók nagy zöme és fiatal nem-
zedéke váljon oly rózsás állapotban van-e, 
hogy semmire sincs szüksége ? Szászországban 
egy gazdasági iskola homlokzatán következő 
felirat díszlik: „Földmivesek küldjétek fiaito-
kat a gazdasági ismeretek elsajátítása végett 
e helyre; higyjétek el, hogy későbben sokkal 
nagyobb hálával lesznek irányatokban, mintha 
nekik tahin egynehány holddal több földet 
hagytatok volna." 

Leteszem a tollat, nem ugyan azon vér-
mes reménynyel, mintha gyönge szavam a 
helybeli gazdálkodó közönséget hosszú álmá-
ból fölébresztené, mert azt hiszem, hogy csak 
nagyobb csapások és szomorúbb körülmények 
lesznek képesek a gazdálkodó közönséget egy-
leti közös működésre kényszeríteni; de tudva 
azt, hogy városunkban is van több jó-
módú s előre törekvő földbirtokos, kik sokkal 
többet tehetnek jó példával mint én gyönge 
szavammal, azokhoz fordulok azon őszinte ké-
relemmel, hogy a gazdálkodó közönséget ezen 
nem eléggé kárhoztatandó semmittevésből föl-
ébreszteni s más vidéki gazdasági egyesületek 
példáját szem élőit tartva, a helybeli gazda-
sági viszonyok javítása érdekében valamit tenni 
igyekezzenek. BaJázsovits Norbert. 

Mozgunk. 
Vasutllgyi bizottságnnk szept. 27-én délelőtt ülést 

tartott ; tárgyalás alá vétetett Stammer Sándor alispán 
urnák, mint a vasutiigyi nagy bizottság elnökének vá-
rosunk képviselő testületéhez annak kijelentése iránt 
intézett fölhívása, hogy a tervelt Hód-Mező-Vasárhely-sza-
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hajlandó meghozni a vasut létesítése iránt. Fölhívja 
továbbá a megkeresés Szentes városát a forgalmi ada-
tok összeállítása^ végett. 

A forgalmi adat össze állításával a vasutügyi bi-
zottságjszükebb körű bizottsága lett megbízva. 

Hosszabb eszmecserére adott alkalmat, hogy az 
áldozatot illetőleg mit javasoljon a bizottság a közgyű-
lésnek mig végre a megállapodás az lett, hogy a bi-
zottság a közgyűléshez adandó javaslatában vélemé-
nyezi, hogy az esetre, ha a vasut egyes vállalkozó 
vagy valamely 'vasut épito társulat által építtetnék k i : 
mondja ki a közgyűlés, hogy az épitési költség egy 
harmadának 6% kamatát 10 évig garantirozza. 

Az esetben pedig, ha a vasut az érdekeltség 
összes egyetértése mellett részvényekre építtetnék k i : 
Szentes városa a kibocsátandó részvények egy harma-
dát vegye meg, illetve megvételét biztosítsa olyképen, 
hogy ha a részvények az egyesek közt el nem kelnének, 
ami megmarad azt Szentes városa mint erkölcsi testü-
let fogja megvásárolni. 

Véleményünk szerint mindkét módot bátran el-
fogadhatja a közgyűlés, mert egyik sem fog a városra 
terhet hozni. 

Ha 10 évig az épitési költség %-nak 0% kama-
tát biztosítjuk, ezzel semmi áldozatot nem hoz-
tunk meg; mert a mi vidékünkön a vasut forgalom a 
befektetett tökének 6%-át nagyon bőven biztosítja, ugy 
hogy egy fillért sem kell a városnak ezen kamatga-
rantia fejében fizetni. 

S miután ez a véleményünk a kamatgarantiára 
nézve, ebből önként folyik, hogy a részvényekre való 
építésnél sem látunk sem risikot a városra nézve mint 
azt, hogv ha részvényekre kiépíthetnénk e vasutat: a 
belefektetett tokét a jövedelemből apródonként letör-
lesztenénk és lenne a városnak a vasutban egy oly 
haszon hozó jövedelmi forrása, mely lehetővé tenné 
városunkat jövőben arra, hogy közpéntári terhét 
apassza és községi céljaira többet áldozhasson mint ina. 

Az albánokról. 
Naponta olvassa az ember az albánok nevét, mi-

óta Gladstone kezébe vette az angol kormánygyeplót 
s minden pillanatban lángra lobbantással fenyegeti Eu-
rópa békéjét. — Nem lesz tehát felesleges ezekről az 
albánokról egyet-mást megtudni, mert ezen nép, dacára 
hogy még igen fontos szerepet fog valószínűleg játszani 
s ránk magyarokra is nagyon nevezetes: — mégis 
kevesen tudnak róla valamit. — Az albánok nemzeti 
nyelvükön magukat skipetároknak nevezik, a mi annyit 
jelent mint „sasfi," a törökök pedig arnautának neve-
zik óket, mig a régi magyarok előtt „orbonásu név 
alatt voltak ismeretesek. — Lakja ezen nép a török 
birodalomnak nyugoti részét, tömören, majdnem egészen 
más fajoktól keveretlenül. Ezenkívül laknak meglehetős 
számmal Görögországban, még Athéné, a fováros kör-
nyékén is, továbbá dél-Olaszországban sót dél-Magyar-
országon is lakik néhány száz. — Az albán termetre 
nézve magas, csontos, szikár és izmos, tekintete vak-
merő bátorságot árul el s acélszürke szemeiből a harc-
vágy lángol; arc szine sötét barna, haja fékete s erősen 
markírozott arcáról, a Balkán-félsziget minden népétol, 
azonnal meg lehet különböztetni. — Vitézségéről hires, 
8 el van ismerve, hogy a török hadsereg legjobb része 
az albánok közül kerül ki, pedig Törökország bővel-
kedik a harcias fajokban. — Életmódja ezen népnek 
a lehető legegyszerűbb, s még ma is majd oly patri-
archalis módon élnek, mint ezelőtt pár évezreddel. 
Temérdek törzsre vannak oszolva, melyek egymással 
eddig úgyszólván semmi közösségben sem éltek, s csak 
most kezdi óket összehozni s egy nemzetté tömöríteni 

T Á R C A . 
Ebéd R o s s i n i - n á l . 

Irta: Dumas S. 
Fordította: S Z A L A Y MIKLÓS. 

II . 

1703, december l-én XI . Kelemen pápasága alatt 
délután négy órakor három fiatal ember ment ki a 
florenei kapun, kiket könnyen fel lehetett ismerni, hogy 
bolognai egyetemi tanulók, s a gyönyörű temetőnek 
tartottak, mely első pillanatra inkább vidám sétány-
nak, mint lialótti kertnek tünt fel. Mind a hárman 
köpenybe burkolózva gyorsan mentek s néha néha 
visszanéztek, mint azon emberek, kik félnek, hogy kö-
vetik. 

Egyikftjök valamit rejtegetett köpenyege alatt s 
könnyen észre lehetett venni, hogy az nem volt egyéb 
két tőrnél. 

A temotóhöz érkezve, a három fiatal ember a 
helyett, hogy bement volna, jobbra fordult s a kerítés 
déli mentében haladt tovább; e kerítés végénél hirtelen 
balra kanyarodtak s nemsokára másik három fiatal 
emberrel találkoztak össze, kik közül kettő ült, egy 
pedig állott 

Midőn az utóbb érkezőket megpillantották, a két 
üló fiatal ember felkelt, az pedig, ki állott, elmozdult 
a kerítéstől, melyhez támaszkodott. Mindhárman az ér-
kezők elé mentek. 

érezni, hogy ők tulajdonképen egy nemzet és pedig 
nagyon régi és dicső múlttal biró nemzet. — Az északi 
albánok magukat gheg-eknek, a déliek pedig tosk-oknak 
nevezik. Törzseik közül nevezetesebbek a : midriták, 
a proscripák, a tusiak, a hottik és kleinentik. Vallásra 
nézve mohamedánok, római katholikusok és görög 
keletiek. Számuk mintegy másfél milliónyi. — A török 
állam kötelékébe tartoznak ugyan, de ez némely törzsre 
nézve alig jelent többet, minthogy az általok lakott 
terület a török birodalom térképébe van bele rajzolva. 
Máskülöeben majd nem teljesen függetlenek. Nyelv, 
nemzetiség tekintetéből ez a nép teljesen rokontalan; 
e tekintetben még árvább mint a magyar, melynek 
legalább távoli rokonai vannak, de az albán teljesen 
magánosan áll a népek tengerében, s épen ezért bir 
ránk magyarokra nézve rendkívüli fontossággal, mert e 
nemzet is mint mi, folyton fenyegetve a szláv áramlat 
általi elnyeletéstól, s akánnikép alakuljanak a dolgok, 
e nép mint természetszerű szövetségesünk, esetleg nagy 
segítségünkre fog lenni. — Igaz, hogy még most félvad 
és nemzetté tömörülve nincs, de ezeken az idó segí-
teni fog s az albán nemzeti tulajdonságot, a szabad-
ság szeretetet, hősi bátorságot — melylyel most e nép 
az európai demonstráló flottát oly zavarba hozta — 
csak nevelni, nemesbiteni fogja. 

Világ folyása. 
A vihigban történik most is sok minden, 

csak ugy mint rendesen, de most senki sem 
foglalkozik mással, csak a flotta demonstratió-
val. Majd minden államban folyrnak a hadgya-
korlatok, fejedelmek utazgatnak, dictiok zen-
genek, amazokról nem olvas senki, emezekre 
nem hallgat senki, social demokraták, commu-
nisták, nihilisták mozognak: senki sem törő-
dik velük, az eső Európa szerte sok kárt tesz, 
a gabonát, szőlőt rontja pusztítja, de még ev-
vel is csak az illetők, a közvetlen érinttettek 
törődnek, de más, a nagy közönség, kávéházi 
és nemkávéházi politikusok, kormányok, dip-
lomaták, törökök, görögök, albánok szlávok és 
nem szlávok napi rendre térnek most minden 
felett, csak egy van a mi összes figyelmüket 
absorbeálja és ez a flotta demonstatio. — Ez 
a csuda bogár, a miről voltaképen senki sem 
tudja, hogy mi, mindazonáltal nagyon alkal-
mas arra, hogy egész Európát lángra lobbantsa 
s oly takaros világ háborút eszközöljön, mely-
nek a jámbor népek i majd sirva nézhetnek 
utána. — Perse a vén Gladstone — a kinek 
főfoglalatoss íga a puritán templomokban a kán-
tori szerepet játszani, — mellékes pedig ma-
gas politikát űzni muszka kézre, s a népeket 
összeveszitení — azt gondolta, hogy mihelyt 
néhány hadi hajót Dulcigno elébe commande-
roztathat: egyéb dolguk sem lesz az albánok-
nak, mint szépen kivonulni évezredes fészkük-
ből, s átaladni hazájuk egy részét ősiellensé-
güknek, a rabló montenegróiaknak — De bi-
zony a dolog egészen máskép ütött ki, mert 
az albánok, ez a harcias, vitéz faj nem ijedt, 
meg sem a diplomaták fenyegetésétől, sem a 
hadihajók mázsás golyót szóró ágyúitól, hanem 

Ok is szintén mind a hárman köpenybe voltak 
burkolózva s egyik köpenynek alsó részét két tőr hegye 
emelte fel. 

A fiatal emberek közül négy kivált s egymáshoz 
közeledett. 

A másik kettő visszamaradt mindegyik a maga 
helyén, ugy hogy ők, midőn a négy tanuló összetalál-
kozott s egy csoportot képezett, a csoporttól husz, 
következőleg egymástól negyven lépésnyire állottak. 

A négy fiatal ember néhány pillanatig élénk szó-
váltásba eredt egymással, mig a különálló ifjak közül, 
kik a vitára figyelni sem látszottak, egyik botjával 
lyukat csinált a nedves földben, a másik pedig bogács-
fejeket csapdosott botjával. 

Kétszer vagy háromszor félbeszakadt a vita s a 
középső csoport mindannyiszor külön vált, hogy kettős 
csoportot képezzen, melyeknél a két különálló ifju lett 
a főszemély. 

Mindannyiszor láthatta az ember kifejezni a vo-
nakodás különféle jeleit, mi azt jelentette, hogy társaik 
nézetével nem egyeztek meg vagy nem fogadták el 
azoknak felhívását. 

Végre, minthogy az egyezkedés igen soká húzó-
dott B nem látszott békés megoldásra vezetni, a két 
ifju, kiknél a tórök voltak, elővették ezeket köpenyök 
alól s átadták megvizsgálás végett társaiknak. 

A tőröket gondosan megvizsgálták. Ekkor is vi-
tatkoztak, kétség kivül azon alakja végett a fegyve-
reknek, melyek csekélyebb vagy súlyosabb sebeket 
okozhattak volna. Végre, minthogy a fegyverek vá-
lasztásán nem egyezhettek meg, pénzt hajítottak fel, 
hogy a vak sors döntsön a tőrök választása felett. A 
vak sors döntött, a meg nem jeleit tőröket félrevetet-

vagy 12 ezer albán vitéz, s várja készen a hó-
ditó Montenegróiakat. A török szultán kijelen-
tette, hogy szabad folyást enged az esemé-
nyeknek. mindazon által Riza basa ottankörül 
táborozik néhány ezer emberrel s felette gya-> 
nus módon viseli magát, ugy hogy semleges-
sége felől sem a diplomaták sem a csernogor-
cok egyáltalában nincsenek tisztában. — Ezen 
körülmények a montenegrói hősöket megála-
podásra bírták. Már tegnap megkellett volna 
a rohamnak történni; de nem mernek támadni. 
Ide járul még az is, hogy a demonstráló nagy 
hatalmak közt, koránt sincs egyetértés, mint 
oly nagy garral hirdették, mert most már egy-
más után kezdik a hatalmak kijelenteni, hogy 
hadihajóik nem fognak tettlegesen működni 
az albánok ellen, ugy hogy még csak az an-
golokban és muszkákban látszik hajlandóság 
a bombázásra, lehet azonban hogy magukban 
ezek sem fognak a savanyu almába harapni. 
Igy teliát kettőre van kilátás, t. i. vagy nagy-
szerűen nevetségessé teszik magukat a hatal-
mak, ha bombázni, és pedig sikerrel — nem 
fognak, s szégyen szemre haza kotródnak, vagy 
pedig bombáznak s ekkor lángba borul Európa 
s keletkezik olyan bonyodalom, melynek vége 
beláthatatlan. Hogy e két feltevés közül, me-
lyik lesz igaz: azt a legközelebbi napok el-
döntik, s mire e lapok az olvasó kezébe kerül-
nek, talán már akkor ellesz döntve az Euró-
pai béke vagy háború kérdése. 

Színészet. 
Csaknem egy heti szakadatlan esó után végre 

le mosolygott ránk a derült kék égboltrol a nap is, 
azaz, hogy mosolyoghatott biz az bárkire, csak ami 
színészeinkre nem, mert a szép és kedvező időjárás is 
vajmi gyér közönséget gyűjtött össze a színészet tem-
plomába. 

Szombaton többszöri hirdetés után végre szinre 
került Tóth Kálmán „A király házasodik" cimű víg-
játéka. E darab gyönyörű nyelvézete, élénk párbeszé-
dei, bár csekély bonyodalommal biró, dé egyszerűsége 
mellett is kedves meséje még gyenge előadás mellett 
is megszerzik a hatást. Mert valljuk be, az előadás 
sok kívánni valót hagyott maga után, noha a szerep-
lőknek, ugy általában, mint külön-külön legjobb igye-
kezete félreismerhetlen volt. 

Némelyek közülök felemelkedtek ugyan a közép-
szerűség niveauján, egyesek azonban a legszerényebb 
igényeket is alig elégítették ki. 

Király Amália a méltóságteljes és az udvarnál 
mindenható özvegy királynét hangjával rs mimikájával 
egyaránt hiven mutatta be. Azonban téved ha azt hi-
szi, hogy az anyakirálynék arc rózsáit el nem her-
vasztja az idö. Nyékinének voltak helyenként többé-
kevésbé sikerült jelenetei is, általában azonban szere-
pének nem kelló tudása jelentékeny hátrányára nagyon 
érezhető volt. — Molnár Nagy Lajos szerepében nem 
nagy alakító tehetséget árrult el. Mindjárt megjelenése 
nem olyan volt, minőnek mi e daliás királyt képzelni 
szoktuk, öltözete pedig annyira nem hasonlított „ud-
vari" viselethez, hogy szinte nem értettük, mit tudott 
azon csodálkozni, hogy a boszniai fejedelem benne a 

ték ; intettek a két különálló ifjúnak s ezek egyniásfelé 
közeledve könnyű udvariassággal üdvözlék egymást, 
azután pedig kabátjukat és mellényüket levetve, maguk 
elé hajították. 

Ekkor az egyik botját a földbe szúrta, a másik 
pedig ruhájára vetette pálcáját. 

Mindketten egymáshoz léptek. 
Most társaik közül egy mind egy ikójöknek tort 

nyújtott markolatánál fogva s szólt: 
— Kaj ta! 
Mind ketten tüstént elfoglalták helyeiket s meg-

ragadták tőrüket. 
Mindketten hátraléptek és állást vőnek. 
Körülbelől mindketten egyenlő erejűek voltak. 
Néhány másodperc múlva egyikőjöknek testében 

csaknem egészen eltűnt a tőr. 
— Találva van! kiáltá az, ki a szúrást intézte, 

miközben félre ugrott s torét leboesátotta, anélkül azon-
ban, hogy helyét egészen elhagyta volna. 

— Nem, — mondá a másik, — nem. 
— De igen. 
S az, ki utóbb beszélt, tőrének egész egy har-

madáig nedves és pirosló pengéjére nézett. 
— Nem tesz semmit, nem tesz semmit, — szólt 

a sebesült. 
S előre lépett, hogy ellenségéhez közeledjék. 
De ezen mozdulatkor vérsugár szökött elö sebé-

ből ; a kéz, melyben a tor volt, kiterjeszkedett s a tőr 
a földre esett. A sebesült eróködve köhögött, köpni 
akart, de nem volt rá ereje. Ajkain vértajték piroslott. 

A fiatal emberek közül kettó sebészt képviselt. 

— Ah! teringettét! kiálták, midőn l á t t áké jelen-
séget, mely mutatta, hogy a seb jelentékeny. 



i n uciu lauirm:. un^jniiiu mngjfai au 
tory a liizelgő udvaronc a saját érdekében fon-
dorkodó Dominost ügyesen adta. — Homokai, 
ugy látszott, szerepét teljesen félreértette. Az 
együgyű, amellett szeles Kopjainak oly modort tu-
lajdonított, mintha az nem a pécsi generálén, hanem 
valamely félreeső tanyán nevelkedett volna. — Játéka 
azonban mindamellett tehetségre vallott. 

Vasárnap, „Petőfi Sándor élete és halála" cimu 
szinniu, mely darab szerzőjének a legnagyobb bűne, 
hogy ilyen férc munka homlokára Petőfi örök dicső 
nevét irta. Ez este jól játszottak Pásztori és Győriné 
ez utóbbit ki is tapsolta a közönség. Molnár Petőfi 
szerepében elég igyekezetet fejtett ki. 

Kedden adatott „Indiana." S. Tarján Erzsike a 
címszerepben teljesen megállta helyét. Elég bensőség-
gel játszott és amily hűséggel jelemezte a népe s faja 
boldogságáért rajongó vajdanöt, ép oly meghatón fes-
tette első szerelmi kitörését. — Győriné ezúttal is ked-
ves volt. Egyéniségében van valami rokonszenvet keltő, 
melylyel eleve meghódítja a közönséget, Siménfalvi 
csinos alakjával és élénk szavaló képességéről elisme-
rettel emlékezünk meg. 

veieuei iut 

Helyi és vegyes hirek. 
— Főjegyző választása tárgyában mult vasár-

nap tartott értekezleten kevesen jelentek meg és igy 
semmi biztos megállapodás nem jött létre arra nézve, 
hogy ki legyen a főjegyző, hanem abban állapodott 
meg az értekezlet, hogy küldöttségileg fölkéri Balogh 
János polgármester urat, hogy egy ujabb értekezletre 
«> liivja össze a képviselő urakat. Polgármester ur ezen 
kérelem teljesítését elvállalta és az értekezletet f. hó 
8-ra vasárnap délelőtt 10 órára hívta össze a városi 
tanácsterembe. 

— Városi közgyű lé s lesz okt. 4-én és foly-
tatatőlag. Ezen gyűlésen igen fontos iigyek fognak 
napi rendre kerülni. < >tt lesz a főjegyző választás, vá-
rosi költségvetés, vasutiigyi bizottság javaslata, (lásd 
második cikkünket) az italmérési jognak miként leendő 
hasznosítása tárgyában szakosztályi jelentés stb. A 
közgyűlés előre láthatólag igen népes leend. 

— A g g l e g é n y e k bálja. Ilyen cimen van terv-
ben egy bálnak rendezése, t ö b b — a nősülésről lemon-
dott!?) — nőtlen ember részéről. Ezen bál már csak 
azon curiosus kíváncsiság kedvéért is népes lesz, hogy 
névjegyzékbe lehessenen vMini, magokat az örökös 
nőtlenség szomorú sorsára szánt nőtlen embereket. 

*— Vasút ügy. Maygraber Ágoston szajol-hód-
mezö-vásárhelyi elsőrendű vasútvonal kiépítésére kért 
engedélyt a közmunka közlekedési minisztériumtól. 
Még megéljük, (bár megérnénk) hogy mig mi készü-
lünk más ki is épiti a mi vasutunkat. — Makó vá-
rosa elhatározta, hogy a mako-szőreghi vasútvonal ki-
építéséhez 250 ezer frt áru részvénynyel fog járulni. 

— Szentes város által fentartott ismétlő 
iskolákban * tanítás oktober hó 1-én veszi kezdetét, 
annálfogva felhivatnak a t. iparos és kereskedő urak, 
hogv tanoncaikat az illető osztályokba annyival is in-
kább felküldjék, inert ellenkező esetben a törvény szi-
gorát vonják magokra. Elnöki meghagyás folytán közli 
Zoó János, isin. isk. igazgató. 

— BOSSZÚ. Hódmezővásárhelyről irják, hogy 
Ujhelvi H . Lipót hódmezővásárhelyi földbirtokosnak 
egy pusztai birtokán a kukoricacsőszt meggyilkolva 
találták kunyhójában. A tettesek megpróbálták azt is, 
hogy majd a kunyhót rágyújtják, de a tuz nem ter-
jedt el oly gyorsan, hogy a véres tetemet megsenuni-
sitette volna. Említendő különösen azon körülmény, 
hogy a meggyilkolt már régóta ellenséges viszonyban 

Valóban csaknem e pillanatban a sebesült, fejét 
mellére eresztve tántorgott, karjait kinyújtotta s lero-
gyott nagyot sóhajtva. 

A két orvos növendék azonnal pajtásuk testéhez 
rohant; az egyik mar kinyitotta tokját s kezében tar-
totta az érvágót, hogy a sebesülten eret vágjon. 

De a másik, ki a karokat fogta, újra elbocsátotta 
s mondá: 

— Szükségtelen, meg van halva. 
E szavakra az, ki sértetlenül maradt, iszonyúan 

elhalványult, mintha ö is haldoklanék. 
Tőrét elhajítva, mohón lépett ellensége hullájához; 

azonban a két tanú visszatartá öt. 
— A h ! — szólt az egyik, — baj, de minthogy 

ugy sem lehet jóvátenni nem a jajveszéklésröl, hanem 
a határ eléréséről kell gondoskodni; van pénzed? 

— Talán hat—nyolc tallér. 
Mindegyik zsebébe nyúlt. 
— Itt van, vedd, — inondá egyszerre négy hang, — 

s menekülj minden késedelem nélkül. 
A fiatal ember újra felvette mellényét, kabátját 

köpenyét. 
8 miután a szerint a mint a barátság hozta ma-

gával, egyikkel kezet szorított, a másikat pedig meg-
ölelte, elsietett az Apenninek felé s nemsokára eltűnt 
az est első homályában. 

A négy iQu tekintete mindaddig követte őt mig 
el nem tünt. 

(Folyt, köv.) 

e n t*gy esataouai, me iynen e g y iernui^jai 
megölte volt. Talán nem is véletlenül történt, csakhogy 
azóta a bosszuló rokonság mindenütt nyomában járt 
és talán nem is alaptalan a hiedelem, hogy e gyilkos-
ság véresbosszu eredménye. 

— A szentes-vidéki takarékpénztár for-
galmi kimutatása september hóról. T a r t o z i k : Egyen-
leg aug. hóról 3667 ft. 37 kr. Váltó számlának 70238 
ft. 2 kr. Kötvény 370 ft. Előleg 3435 ft. Váltó-kamat 
2133 ft- 29 kr. Kötvény-kamat 9 ft. 15 kr. Előleg-ka-
mat 95 ft. Betét számlának 1050 tt. 52 kr. Késedelmi 
kamat számlának 50 kr. Részvény átiratási dij 3 ft. 
50 kr. Hitelezőknek 18637 ft. 15 kr. Összesen: 99639 
ft. 50 kr. K ö v e t e l : Váltó számlától 80924 ft. 2 kr. 
Kötvény 300 ft. Előleg 3210 ft. Üzleti költség 305 ft. 
46 kr. Betét 8551 ft. 11 kr. Betét kamat 52 ft. 56 kr. 
Tartozótól 3700 ft. Egyenleg okt. hóra 2596 ft. 35 kr. 
Összesen 99639 ft. 50 kr. Szentes, 1880 okt. 1. Fel-
senburg Manó könyvelő. 

— Mennyi fizetése van Bismarokna.k 
A vas ember a következő hivatalokat viseli: birodalmi 
kancellár, porosz miniszterelnök, külügyi és kereske-
delmi miniszter, az állami bankfelügyelőség elnöke; 
ezenkívül Bismarck herceg honvédségi lovastábornok 
és lauenburgi szolgálaton kivül való miniszter. Ez összes 
hivatalai után évi fizetése 63,000 mark. 

— Nincs többé ősz haj! A „Gallus" cimü 
folyóirat legújabb számában olvassuk, hogy egy ame-
rikai lap a korai őszülés megakadályozására szőke 
hajnál tojásolaj használatát ajánlja, mely nemcsak meg-
akadályozza az őszülést, hanem az őszülni kezdő haj-
nak az eredeti szint is visszaadja. A tojásolaj kenőcs-
ként alkalinaztatik és pedig egy rész tojásolaj össze-
kevertetik egy rész marhavelővel, ugy mint a közön-
séges hajkenőcs készül. A barnáknak ugyanazon lap 
vaspreparátum bevételét ajánlja, de ehhez már orvosi 
tanács kikérése szükséges, különben ártalmas lehet. 

— A szultán kedvenc étele Pár hó előtt 
egy porosz vadász rendkívüli misszióval bízatott meg. 
A szultán ugyanis a politikai viszonyok dacára is gyak-
ran kedveskedett a német császárnak apró ajándékok-
kal, melyek — mint a szultán bizonyára gondolkozik 
— fentartják a barátságot. Vilmos császár viszonozni 
akarva az udvarias megemlékezést, s megtudva, hogy 
a szultán kedvenc étke a p i s z t r á n g , száz gyönyörű 
példányt küldött a szultánnak; a küldeményt egy po-
rosz vadászezredbeli hadfi vitte Konstantiuápolyba. Az 
udvariasság viszonzásában a szultán sem maradt hátra, 
küldvén a berlini császári istálló számára tizenként te-
livér arabs csődört. 

— Tollszövet* Hosszas kísérletek után sikerült 
egy franciának Bourguignonnak tollszövetet gyártani, 
mely nagy melegtartó tulajdonsággal bir. E szövet 
inggé, mellénynyé stb. elkészítve, állítólag igen nagy 
hatással bir a szakgatás ellen. A Bourguignon-féle el-
járás által kikészített szövet a toll minden eredeti tu-
lajdonságát megtartja s ezért a belőle készített ruha 
többi közt nagyon könnyű; e mellett mintegy 60 szá-
zalékkal kevesebbe kerül, mint más hasonló tulajdon-
ságú nyers anyag. 

— Hogy mennyire értik a különböző kormá-
nyok az ő bölcs kormányzásuk alá jutott népek zsír-
ját kiszívni, mutatják a következő számok: ez idő 
szerint Anglia államadóssága: 7780 millió forint, Fran-
ciaországé 8600 millió f t ; Németországé 2120 in. f t ; 
Olaszországé 4010 m. f t ; Oroszországé 6900 m. f t ; 
Spanyolországé 6400 in. f t ; Törökországé 3600 m. ft : 
az éjszak amerikai egyesült államoké 4000 m. f r t ; 
Dél-Amerikáé 2010 in. ft; Az Austria-Magyarorsxágé 
4200 m. ft. Szép szám s a haladás örvendetes, ha 
tudjuk, hogy p. u. Ausztria-Magyarországnak 1820-ban 
még csak 100 millió ft. volt az adósság. Ha az apróbb álla-
mok adósságait is számításba vesszük, kitűnik, hogy az 
egész világ államadósága összesen; 54,500 millió forint. 
Gyönyörű! s biztos a kilátás, hogy e summácska pár 
év tized alatt legalább is megkétszereződik. 

— Verekedés vadorzókkal. Tatáról írják, 
hogy a tatai uradalom erdeiben, a szaáni pagonyban, 
szept. 11-kén kemény verekedés volt vadorzók és az 
urasági erdőőr Herke közt Este 6 óra tájban ugyanis 
Herke erdőőr három órvadászszal találkozott, kik épen 
egy lőtt sertevadat szállítottak haza Uj-Bárokra (Bicske 
mellett.) Minthogy a vadorzók nem akarták zsákmá-
nyukat kiadni, kemény tusakodás támadt az erdőőr 
és a három vadtolvaj közt, kik az őrtől fegyverét el-
venni és lábszárait dorongjaikkal összetörni akarták. 
E dulakodás közben a fegyver elsült, s az egyik va-
dorzó halálosan találva lerogyott s mindjárt ki is mult. 
A vadorzók erre megszöktek, míg a véresre vert ke-
rülő egy közeli juhakolig vánszorgott: itt találták öt 
késő éjjel a keresésére indult Szadai erdész és kerülői. 

— Üzleti értesités. Budapesten az elmúlt hé-
ten a tiszavidéki 79 kilós buza 12 frt. 20 krért, az 
árpa m. m. minőséghez képest 6 frt. 30 kr.-tól egész 
9 frt. 20 kr.-ig kelt; a zab 5 frt. 80 kr.-tól 6 frt. 10 
kr.-ig, kukorica: 7 frt. 80—ÍX) krért. A vétel kedv 
fokozott volt, átalában jobb árak várhatók a termé-
nyek után. 

— É R T E S Í T É S E K Ciriák Istvánnénak 10 
hold királysági földje haszonbérbe adandó értekezhetni 
a tulajdonossal III. t. 388 sz. házánál. — A Nyíri 
örökösöknek Veresegyházán l ' / j negyedtelek földjük 
járandóságával együtt örökáron eladó, értekezni lehet 
ifjú Nyíri Istvánnal. — Tisztelendő Balassa János há-
zánál I. t. 248 sz. a. egy padolt szoba kiadó. — Han-
kiss Károlyné fábiáni és zalotai földjei és kurcaparti 

unta uasAuiiun uc iw<»«< 
vei. VC4. _ Özv. Cieatricis Pálné 1. t. 174 sz. háza moly 
5 szoba, 2 konyha pince és melleképületekből szabad-
kézből eladó vagy haszonbérbe kiadó, értekezhetni a 
tulajdonosnövel. — Zolnay Károlynak I. t. 159 sz. a. 
l£vö háza szabadkézből eladó, vagy haszonbérbe adandó. 
Értekezni lehet a tulajdonossal. — Ceglédi Zsuzsan-
nának I. t. 212 sz. a. szentlászlói I-ső oszt. földje 
eladó. — Kristó Nagy Antalnak belső eeseri földje 
haszonbérbe, vagy feles munkálatra kiadó. — Föld-
vári Nagy Sándor II. t. 82 sz. háza eladó. — Szíj. 
Szabó Sándor I. t. 729 sz. lakosnak lapistói 11% hold 
földje eladó. — Schranc György III. t. 180 sz. háza 
az evangelika egyház tenietőbeli szántó és kaszálló 
földje haszonbérbe kiadó, egy nagv rostája, szalmája, 
pélyvája és szénája van eladö. — Dögei István II . t. 
527 sz. lakosnak alsóréti 11 részlet földje eladó. —r 
Cakó Imre nagytökei 21 hold földje eladó vagy Feles 
munkálatra kiadó. — Dancsik Rókus örökösei III. t. 
68 sz. házuk eladó, vagy haszonbérbe kiadó, értekez-
hetni III. t. 612 sz. háznál. — A külső tehenes ma 
d. u. 2 órakor Lénart Ferenc II . 710 sz. házánál ár-
verés utján haszonbérbe fog kiadatni. — Brezovai 
Mátyás 111. t. 578 sz. lakosnak kistőkei 18 hold földje 
több évekre haszonbérbe kiadó. — Özv. Széli Istvánné 
alsóréti 42 hold földje eladó. — Török István I. t. 614 
sz. háza, kistőkei loO hold földje, hékédi szélmalma, 
nagvhegyi V/t hold szőlője, alsóréti két részlet here-
földje, gazdasági eszközei és lábas jószágai eladók. — 
Molnár Farkas József I. t. 760 sz. háza, vekerlaposi 
és vekerparti 46 hold földje, részletekben is eladó. — 
Berényi Sámuel II. t. 628 sz. a. lakosnak kistőkei 12 hold 
földje haszonbérbe kiadó. — Zsoldos Lajos felsőréti 
10 hold földje eladó; értekezhetni III . t. 91. sz. házá-
nál. — Özv. Depszer Gusztávnénak e szegvári réten 
60 hold földje buzavetés alá kissebb és nagyobb rész-
letekben is felibe kiadó. — Uj. Berényi Imre II. t. 96. 
sz. a. lakosnak Derekegyházán 60 hold kapált földje 
feles munkálatra kiadó. — Lakatos Julianna III . t. 
467. sz. háza, és egy boglya árpa szalmája eladó. — 
Sarkadi Nagy Sándorné I. t. 130. sz. a. lakosnak 1.1. 
641. sz. háza eladó, vagy pedig haszonbérbe kiadó, 
5 fertály királvsági földjével együtt. — Kolumbán Im-
rénének Szentlászlón 18,60° hold földje eledó. — Bá-
rány Dániel-félé I. t. 29. sz. ház eladó, vagy földért 
elcserélendő, esetleg haszonbérbe kiadó, — Kristó Nagy 
Antal belső eeseri földje haszonbérbe, vagy feles 
munkálatra kiadó. — Dr! Pollak Sándor I. t. 412. sz. 
háza igen kedvező föltételek mellett eladó, vagy bérbe 
adó, és I. t. 269. sz. volt Füchsl-fvle házában egy 
szép lakás bolttal bérbe adó. — Cukkerman Károly-
féle kis-piaci háznál egv alkalmas bolthelyiség haszon-
bérbe kiadó, értekezni lehet Özv Kátai Agostonné asz-
szonnyal, ugyan ö borbély helyiségét átteszi a Halász 
Sz. János ujonan épült házába. — Kristó Nagy Pálné 
kistőkei földje feles munkálatra kiadó. — Sallai Anna 
II. t. 654 sz. háza eladó. — Özv. Kiss Pálnénak 1.1. 6. 

házánál egy bolthelyiség van haszonbérbe kiadó, vagy 
azonnal átadó. 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC. 

tea. 

• l e g j o b b p i a z t o l y n e m b a s z - " 
•41, h a n e m t a l á l h a t u n k . 

H o g y azonban jó lövéaz l ehes sünk , 
galább e p i sz to ly árnak háromazoroaát, csak \ löaacrTO ia, kel lene k iadnunk. 
A Gaggenaui-vasafcnaféle Tij-lég-pisztoly" 

ÍRastatt mel let t ,Badenben) , a lkalmat nyújt arra, hopy még szobában^ 
a, éa löazerre való kiádáa né lkü l , jó p iazto ly lövéaz lebéaaftnk 

Ezen kitünö, éa gyakorlatra igen alkalmas, fegyver nem durran t 
15 méternyi távolságra, ve löa hajtást még oly erővel ad, l i o y y a ny i l , ! 
pl. egy deazkába,6 mm. meternyi méiyaégig jut, vagy a g o l y ó egy madar* 
képes megö ln i . A megtö l t é s négy (4) fogássa l és iguu könyen végbev ihe to 
Egy éa u g y a n a z o n nyi l 1000-nél többazor haaználható. A számos e lőál l í tás , bzakgé-
pek seg í t ségévé i , l ehetségessé teszi , hogy egy i lyen kitűnően szerveze t t , finom ea 
tartoaan e ln icke l t 0 nyíl lal éa 100 go lyóval" e l lá to t t pisztoly, bársony tartóban, 
o»ak osztr. ért. frt. 7.60 ért. éa benneute sen megküldhctö be kerOljen. Külön nyi lak, 
l'/« dutzadkéntoastr . ért. írt. I.—, és külön golyók 1000 drb. ara osztr. ért. frt. 1.— 
A löazertakaritáa majdnem helyruál l í t ja a pisztoly kiadási költségűket . Száll ítá-
sok utánvéte l • . e lőf izetés i ntján tör ténhetnek; a gyár jótá l lás t nyújt. 



H I R D E T E S E K . 

Hirdetmény. 
Felhivatik a birtokos közönség, miszerint, 

a kár a város belterületén, akár a tanyákon 
eszközölt uj építkezéseiket, — valamint a ház 
nélküli zsellér birtokosok, hogy megváltoztatott 
„lakás" házszámukat, — és végül felhivatnak 
mind azok, a kik adásvétel, csere, örökösödés, 
átruházás, elkülönítés, vagy közárverésen birto-
kot szereztek, — s a k ik ez t m é g be n e m 
je l ente t t ék , — hogy ezen birtok változásaikat 
az ide vonatkozó okmányaikkal f. évi november 
hó 30-ig alulírott hivatalában múlhatatlanul 
jelentsék be; mert a későbbi bejelentések a 
a jövő évi földadó kirovásnál figyelembe ve-
hetők nem lesznek. 

Kelt, Szentesen 1880. oktober hó 2 án 
Juhász János, 

telekkönyvi nyilvántartó 

Hirdetmény. 
A bökény-mindszenti tiszaszab. tár 

Bulat által ezennel közététetik, miszerint Szen-
t e s e n f o l y ó é v i o k t o b e r 1 5 - é n dél-
e l ő t t 10 ó r a k o r Rambovszki József nagy-
vendéglője termében t á r s u l a t i k ö z g y ű l é s 
fog tartatni, melyre az érdekelt ártéri birtoko-
sok azon figyelmeztetéssel hivatnak meg: mi-
szerint az alapszabályok értelmében a szava-
zásra szükséges és birtok mennyiségüket kitün-
tető szavazati lapokat Mikec Ferenc társulati 
pénztárnoknál, a gyűlést megelőző öt napon 
át, szokott hivatalos órákban átvehetik. 

Tárgysorozat: 
Az 1880. XX. törv cikk alapján felveendő 

a társulat részére szükséges állam kölcsön meg-
szavazása. 

Szegvárt, 1880. sept. 27. 
Stammer Sándor, 

kormánybiztos 

Árverési hirdetés. 
Alólirt kir. járásbirósági végrehajtó által 

ezennel közhírré tétetik, miszerint L ő v y Már-
kusnak, K r á h 1 G y ö r g y elleni ügyében, a 
f. 1880. évi julius 28-ik napján felvett köz-
jegyzői okiratban foglalt, s a szentesi, és Szen-
tes vidéki takarékpénztárnak biztosítékul kézi, 
és kielégítési zálogként nyújtott ló, tehén, buza, 
árpa, és 40 hold kukorica termény fele részé-
ből álló ingóságok f évi okt. 5-ik napján d. 
e. 9 órakor, a derekegyházi csárdánál nyilvános 
árverésen el fognak adatni, melyre a venni 
óhajtók azon megjegyzéssel hivatnak meg, mi-
szerint a nevezett ingóságok ez árverésen a 
pprts. 406 §-a szerint, szükség esetében becs-
áron alól is eladatni foguak. 

Kelt Szentesen, 1880. sept. 28. 
Végh Sándor, 
bir. végrehajtó. 

H I R D E T É S . 

özv. Kajtár Lajosné üveg- és 
porcellán kereskedésében a legjobb 
minőségű L. & 0. HARDTMUTD-
féle 

k í i t h A e 
a legjutányosabb áron kaphatók. 

) X X 

H i r d e t é s . 

Árverési hirdetmény. 
Alulirott részéről közhírré tétetik, hogy 

gondnoksága alá helyezett ifj. Sarkadi Nagy 
Mihálynak Teésen és Kis-Tőkén a kunszent-
mártoni útfélen levő összesen mintegy 350 
holdat tevő földjei 1880. sept. hó 30-án d. e. 
9 órakor a városház udvarán, nyilvános árve-
résen egy évre haszonbérbe fognak adatni. 

Szalay Miklós, 
id. gondnok. 

Ideg-, bor- és nemi bajokat k 
sikeresen és alaposan gyógykezel 

Dr. BALASSA PÉTER 
orvos-tudor, szülészmester, 

volt egyet, kórodai assistens* 
Lakik: Szentesen, Zöldfautca 258. sz. a. 

Teés-Fábián községházzal átellen. 

Ideg- és csuzos "bajok 
EHT* villamozás által glU 

is sikerrel gyógyittatnak. 

Díjazott és bélyeggel ellátott levelekre azonnal 
válaszol. 

Zsoldos Fereno téglagyá-
rában csinosan készített o s e r é p -
k á l y h á k és t a k a r é k t ű z h e l y 
l e m e z e k kaphatók, melyek fa-
és kőszénnel is tüzelhetők. 

Budapest i bútorok! 

Asztalos és kárpitos bútorok 
több száz szoba berendezésére 

a legolcsóbb ár mellett 
én csakis solid és megbízható készitményű 

nagy készletben 

STEINBACH SÁNDORNÁL 
kárpitos és bútorkészítő 

Budapesten, Ferenc-Józseftér 6. sz. 
a lánokid átellenében. = 

Kiházasitás berendezéseknél 
különös tekintetbe vétel. 

Az újonnan mérsékelt á r jegyzék Ingyen! 

Budapest i bú torok! 

H i r d e t é s . 
Tisztelettel értesíttetik a t. kö-

zönség, hogy a szentesi első gőz* 
malomban 

marha- és disznó-mtasa 
állíttatott fel, melyet is a méretni 
szándékozók j u t á n y o s ár mellett 
igénybe vehetnek. 

i Mndeii kiállításon az első érckméremmeli 
kitüntetve. 

Ezüst érem Páris 1878. " ^ B 

Brogle J. és Mfiller 
g é p - és ros ta- lemez g y á r a 

Budapesten 
a mareri t -h id k ö z e l é b e n , k é s z í t 

Trieuröket (konkoly választó) 6 külön-
féle nagyságban. 

Trieur hengereket malmok számára. 
Koptatkat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat c s ép lőgépekszámára 

H i r d e t é s . 

C H E R R I E R J Á N O S 
m - Ú J O N N A N B E R E N D E Z E T T ~ m 

l i l l l W f ü b l i l á l á SZENTESEN, 
sxr n i s i p i p 4 R GY SSSSrSrASt&f, 

ajánlja magát minden e szakba vágó munkák gyors, Ízléses, pontos s jutányos elkészíté-
sére, u. m.: 

Munkák, folyóiratok, alapszabályok, körlevelek, gyászjelentések, 
eljegyzési kártyák, névjegyek, falragaszok, levélpapírokra s borítékokra 
fejezet nyomások, adó végrehajtási jegyzökönyvek stb. stb. egyszóval minden 
nyomdai munkák gyorsan s jutányosán elkészíttetnek. 

A nagyérdemű közönség szíves figyelmébe s pártfogásába ajánlja magát. Vi-
déki megrendelések utánvétellel pontosan eszközöltetnek. 

Tisztelettel 

C h e r r i e r J á n o s , 
könyvnyomda-tulajdonos. 
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Szentesen, nyomatot*, a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




