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ELŐFIZETÉSI ÁB: 

Kfén évré . . 4 frt 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . • 1 frt 

M E Q J E L E N 
m i n d e n vasárnap . 

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

SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI ARAK: 
3 hasábos potit^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. 

T 

Az ítélet. 
A bökény-mindszent tiszaszabályozási tár-

sulat okt 15-én tartott közgyűlésének Ítéletét 
Stammer kománybiztos ur nem várta be, ő 
maga bizonyitá be a társulatnak iránta való 
bizalmatlanságát, itélt önmaga fölött. 

A gyQlésen ugyanis a kölcsönvétel szük-
ségét indokoló kormánybiztosi jelentés után 
Farkas Benedek ügyvéd, ártérbirtokos kijelenté, 
hogy ö a kölcsönt Stammer Sándor kormány-
biztosnak nem szavazza meg írásos indítványt 
adott be, hogy miután Stammer Sándor sem-
mit nem tett 3 évi kormánybiztossága alatt a 
társulat ügyeinek rendezése végett: a társulat 
szavazzon neki bizalmatlanságot, s mondja ki, 
hogy az ő kormánybiztosságát a társulatra 
nézve hátrányosnak tartja: miért is irjon föl a 
társulat ellene a kormányhoz és más erélyes 
embernek kinevezését kérje. 

A kormánybiztos tiltakozott ellene, hogy 
ez az ügy tárgvaltassék és az uradalom kép-
viselője, valamint Horváth Ferenc ellenezték 
az indítvány fölolvasását, s mivel ezt a tá'su-
lati tagok nagy többsége kívánta, Stammer 
kormánybiztos ur a gyűlést föloszlatá. Ez a 
társulati közgyűlés eseménye. 

A kormánybiztos ott hagyta a gyűlést* 
Miért hagyta ott? Mert nem merte kormány-
biztosi állását a társulat bizalmi kérdésének 
Ítélete alá vetni. Mit bizonyít ez ? Azt, hogy 
Stammer ur tudja, hogy a társulatnak nincs 
bizalma benne. Ez az esemény komolyan iga-
zolja, hogy az ő kormány biztossága továbbra 
lehetetlen. Mert hiszen erkölcsi lehetetlenség, 
hogy valaki a társulat élén maradjon, midőn 
meggyőződött róla, hogy az érdekeltek nem 
biznak benne, feladata megoldásában ezek tá-
mogatására nem számithat. 

Ezek után meg vügy unk róla győződve, hogy 
Stammer ur belátja, hogy a történtek után 
egyebet nem tehet, mint hogy beadja lemon-
dását. Es ha a kormánybiztosi állás méltósá 
gához való görcsös ragaszkodásában ezt nem 
akarná belátni, a kormánynak kötelessége őt 
elmozdítani; mert az ö állása továbbra lehe-
tetlenné van téve. 

Igen érdekes volt, hogy Stammer kormány-
biztos ur a gyűlésre nem a vízszabályozási, 
hanem a büntető törvénykönyvet hozta el és 
ezzel fenyegetődzött. 

Nem ér az uram semmit; önérzetes embert 
mi sem gátolhat abban, hogy Ítéletét kérlel-
hetlentil ki ne mondja. Itt nincs eszében senki-
nek Stammer Sándor személyét sértegetni. Itt 
csak arról van szó, hogy tette-e kötelességét? 
— Nem tette. A büntető törvénykönyvre tehát 
hiába teszi kezét. — Szentes város képviselő-
testülete kimondta s a társulati közgyűlésen ő 
maga igazolta azon ítéletet, hogy neki lehetetlen 
továbbra a kormánybiztossága. © 

Miért nincs a Széchényi ut 
kikövezve? 

Egyik polgártársuk egy levelet küldött 
be lapunkba, melyben kérdi, hogy igaz-e mely-
szerint a megye már két évvel ezelőtt elhatá-
rozta, hogy a Széchényi utat a várostól a Ti-
száig kongó téglával kitégláztatja, és ha igaz, 
hol rekedt meg ez az ügy, mi az oka, liogy 
ezen üdvös megyei határozatnak eddig érvény 
nem szereztetett? 

Ezen kérdés oly célból intéztetett hoz-
zánk, hogy adnánk meg rá a feleletet. — 
Megadjuk. Igaz, hogy megyénk közigazga-
tási bizottsága áthatva közlekedési nyomorusá-
gunktól, elhatározta, hogy a Széchényi utat a 
várostól a Tiszáig kongó téglával kitégláztatja. 
Ezen közigazgatási bizottsági határozat 1878. 
dec. havi ülésén lett hozva és meg lett küldve 
Szentes városának azon kérdéssel, hogy haj-
landó-e a város bizonyos áldozatokat meghozni 
ezen kongó ut létesítéséért? 

A megye ugyanis kivánta, hogy adjon a 
város az ut mentén tégla égetésre bánya te-
lepet, továbbá az ut épitéshez szükséges ho-
mok s egyéb anyag fuvarozását vállalja magára. 

A megyei mérnök számítása szerint ezen 
természetben kiszolgáltatandó munkaerő min-
tegy 3000 kocsi napszámot s ugyanannyi gya-
log napszámot tenne ki. Azon áldozat tehát 
melylyel Szentes városának ezen ut kikövezé-

séhez hozzá kellett volna járulni: készpénzben 
számolva föl 12000 frtot tesz ki. 

Városunk képviselő testülete 1879. febr. 
13-án tartott gyűlésében tárgyalta ez ügyet 
és egyhangúlag szavazta meg a kivánt áldo-
zatot. A közigazgatási bizottság midőn meg-
kapta Szentes város nyilatkozatát, megbízta az 
alispánt, hogy még azon évnek tavaszán épít-
tesse ki az utat. Elmúlt a 79-ik évi tavasz, 
nyár és ősz: a közigazgatási bizottság, Szentes 
városára nézve oly nagy fontosságú eme ha-
tározatának az alispán nem szerezett érvényt. 
Mi annak idejében többször fölszólaltunk és 
szorgalmaztuk ez ügyet s midőn mulasztással 
vádoltuk a megbízottat: akkor az volt a fele-
let, hogy közbe jött a 79-ik évi viz vész lehe-
tetlenné tette az ut épitési terv keresztül vi-
telét 

No hát vártunk, eljött és lefolyt a jelen 
év tavasza, nyara és itt van az ősz, tehát el-
múlt ismét egy év és az alispán nem tesz 
semmit. Már ez évben nem v o l t vizvész, mely 
a mulasztásnak takargatására szolgálhatna. 

Az ember elszomorodva nézi tétlenséget. 
— Ez már nem apró cseprő dolog, melynek 
elhanyagolása fel nem tűnne. Hiszen itt Szen-
tes város legvitálisabb érdeke forog szóban: 
azért a megyei közigazgatási bizottság határo-
zata ad acta hever. Talán már nem is tudja 
az alispán ur, hogy a megyének ily határo-
zata van ; mert közelebbről ismerői meghaltnak 
tekintenek minden ügyet, mely az ő kezére 
bizatik. Előttünk csak az a feltűnő, hogy a 
megyei közigazgatási bizottság, mely a megye 
érdekéből valónak találta ezen határozat meg-
hozatalát: miként nézheti és hallgathatja el a 
végrehajtás körül tanúsított eme példátlan ké-
sedelmeskedést. Hiszen e könnyelmű elnézéssel 
a bizottság ön életre valótlanságát bizonyítja. 

Szeretnénk ha nekünk megfelelne akár 
az alispán ur, akár a közigazgatási bizottság e 
mulasztás okairól, kérdezősködő polgártársunk-
nak ez a válaszunk és ajánljuk neki, hogy ha 
lelkén hordja ez ügyet, ne nálunk, hanem a 
megye első tisztviselőjénél kopogtasson. 

-II 

T Á R C A . 
Ebéd Rossini-nál. 

Irta: Dumas S. 
ForditotU: SZALAY MIKLÓS. 

Egy ember kezében levéllel lépett be. 
Ezen ember a postaigazgató szolgája volt. 
A posta este érkezett meg Rómából Bolognába s 

rendesen reggel kapták meg a levelet. Azonban a posta-
mester , mig a leveleket előre külön rakta a különféle 
rekeszekbe, melyek az illető személyek számára valá-
nak rendelve, egyen saját címét ismerte fel 6 ezt fel-
törve benne egy másik levelet talált, melyet Gaetano 
Komanoli bolognai tannlónak azonnal kézbesíteni ké-
retett . 

A postamester ismerte a fiatal embert s sietett 
megküldeni neki a levelet, mely sürgősnek látszott. 

Gaetano kivette azt a küldött kezéből s pénzt 
adott nek i ; ekkor egészen tántorogva közeledett a lám-
pához. 

— Mi bajod van ? kérdé Beppo, — elhalványulsz. 
— Levél nővéremtől, — mormogá Gaetano letö-

rölve homlokáról a verí téket . 
Nos ! mi oka van az elhalványulásnak és reme-

gésnek ? 
— Szerencsétlenség történt otthon. 
— S honnan tudod az t? 

— Annyira ismerem Bettinát, hogy írásának egy-
szerű megtekintésénél is kitalálom mily érzelmek be-
folyása alatt ír nekem. Nem szükség feltörnöm a levelet, 
hogy megtudjam váljon szomorú, vig, vagy nyugodt-e 
ő. A cimirat megmond nekem mindent. 

— S most a cimirat azt mondja n e k e d ? . . . kérdé 
Beppo aggodalmasan tekintve a levélre. 

— Most azt mondja nekem a cimirat, hogy Bet-
tina sírva irt. Nézd) családi nevem első két betűjét 
zokogás szakította meg, 

— O h ! csalódol, — szólt Beppo. 
— Olvasd magad, — viszonzá Gaetano. 
S a levelet barát jának átadva leült s sóhajjal rejté 

fejét tenyerei közé. 
Beppo feltörte a levelet; de az első soroknál keze 

remegett, s szomorúan függeszté szemeit Gaetanóra. 
Könnyen észre lehetett venni, hogy ez sirt kezei 

közt. 
— Bátorság barátom, — szólt Beppo szelíd han-

gon kezét bará t ja vállára téve. 
Gaetano felemelte homlokát, könnyek folytak le 

arcán. 
— Mondtam, — kiáltá. Beszélj, mi tör tént? 
— Atyád nagyon beteg s halála előtt még látni 

óhajtana téged. 
— Tehát még nem halt m e g ? kiáltá Gaetano az 

öröm felvillanásával. 
— Nem. 
— Nem szedsz r á ? 
— Olvasd magad. 

Gaetano elvette a levelet s olvasá. 
— Mikor utazunk ? szólt Beppo. 

— Azt kérd, mikor utazom, Peppo, mert te, te 
itt maradsz. 

— Minek maradjak itt, ha te elutazol. 
— Mivel három nap múlva teszed le a tudori 

vizsgát s mert tételeid már ki vannak nyomva, aján-
dékod pedig el van küldve a tanároknak. 

— J ó ! mindezt elhalasztjuk visszajövetelünkre. 
— Nem, mert ha Istennek tetszik, nem fogsz 

visszatérni, Beppo. 
— Tehát azt akarod, hogy egyedül hagyjalak 

utazni ? 
— Mihelyt tételeiddel végeztél, utánam jösz. H a 

oly szerencsések leszünk, hogy szegény atyámat meg-
menthetjük. akkor te is segíteni fogsz megmentésében 
s felgyógyulásakor mint családtagot fog téged tekin-
teni ; ha pedig meghal, akkor már ugy is az v a g y ; 
nézd! nézd ! nem mondja-e Bettina levelének végén : 
ezer üdvözlet kedves Beppo testvérünknek ? 

— Ugy cselekszem a mint akarad, Gaetano. De 
gondold meg. . . . 

— Már meggondoltam, még ma, azonnal eluta-
zom ; te, te pedig három nap múlva utazol e l ; most 
j e r s segíts nekem kocsit keresni, hogy minél tovább 
lehessünk még együtt. 

— Menjünk, — mondá Beppo. 
— Gaetano fehérneműt s egy öltözetet vetett 

tarisznájába, elővette minden pénzét s pisztolyát zse-
bébe dagva lement ellátva tanulói jegyével mint útle-
véllel, hogy kocsit keressen. 

A fiatal ember megtalálta azt mit keresett a posta 
fogadójában. Gaetanonak a kocsit Rómában kellett 
hagyni a lovas postamesternél, ki rokona volt a bolog-
nainak. 



Tisztolt szerkesztő ur! 
Ide kinn, bizonyos egyének által terjesztve, az a 

liir van elterjedve, bogy a városi tanács 1879-ben 09 
ezer írttal többet költött el mint amennyire a költség-
vetés szerint föl volt jogosítva. Föl volt ugyanis a költ-
ségvetésbe véve a szükségletek fedezésére 143097 frt. 
12 kr. s a tanács a nélkül, liogy ezt a közgyűlés tudta 
volna, elköltött 212 ezer frtot. 

En nem szívesen adok hitelt ezen hírnek, mind 
a mellett a városi tanács iránti bizalom és a közönség 
megnyugtatása végett, igen célirányosnak tartanám, ha 
a t szerkesztő ur — mint már más alkalommal is 
tette — fölvilágosítást nyújtana ezen hir való vagy va-
lótlanságát illetőleg. 

•Szentesen, 1880. okt. 10-én. 
Egy városi képviselő. 

Közöljük ezen. e lapok szerkesztőjéhez intézett, 
levelet — melynek célját egyelőre nem ér t jük ; mert a 
levélben emiitett hir elterjedéséről nincs tudomásunk; 
mindamellett utána fogunk nézni a dolognak és lapunk 
jövő számában érdemileg válaszolni fogunk e levélre. 

S z e r k e s z t ő . 

Világ folyása. 
A (liploniatiai jegyzék váltásoknak flotta 

demontracioval való ijesztgetéseknek elvégre 
is nem sikerült a berlini conferencia ország da-
raboló politikájának érvényt szerezni; mert hát 
hiába Törökországban e haldokló nemzetben még 
mindig van annyi nemzeti önbecsérzet, hogy 
tiltakozik Európa jog tipró politikája ellen és 
megtagadta a Montonegrónak itélt tartomány 
részeknek átadását és fegyverre áll a határ 
szélén azt mondva, hogy: ha oda ítéltétek, jer-
tek vegyétek el. 

Törökország e magatartása meglepte Eu-
rópát. A bölcs diplomaták azt hitték, hogy 
elég lesz nekik zöld asztal mellől megjegyző-
könyveztetni a török nemzetet s ez azonnal föl-
kerekedik és kivándorol Afrikába, itt hagyja 
vérrel szerzett országát, hogy osztozkodhassa-
nak rajta. Azonban Törökország még nem akar 
meghalni és ha elkeríilhetlen halála, akkor fegy-
verrel kezében becsülettel akar meghalni. 

Európa megszégyenülve áll Törökország 
önérzetes tiltakozása előtt. Egymást érik a 
jegyzék váltások, melyek Törökország ellen 
egy keresztes háborúra hívják föl az európai 
államokat. Európa nem tűrheti a szégyent, 
hogy dacoljon vele Törökország s azért erő-
szakhoz kell fordulni az összes európai hatal-
mak fegyverének élét kell megmutatni e da-
coló nemzetnek, vért kell ontani, véres irtó há-
borút kezdeni ellene, ha nem engedelmeskedik 
Törökország. — Ez az elve Gladstone urnák 
Ilej pedig ő is okosabban tenné, ha a maga 
háza házi? előtt seperne és a hatalmas, a 
szabad a dicső Anglia hatalma alatt élő ír nép 
nyomorúságait orvosolná. Mert e nép nyomora 
messze tul kiáltja Törökország bajait; de ezt 
nem hallja a vén miniszter elnök, mint szokták 
mondani, keresi más szemében a szálkát; de 
nem látja magáéban a gerendát. 

Irhon egykor Anglia által meghódított szi-
get, most valóságos forongások színhelye. E 
szigeten ugyanis az összes ^ földbirtok csekély 
számú főúr kezében van. Es ezen urak bérbe 
adják földjüket ugy, hogy Irhont több százezer 
bérlő bir"a haszonbérbe. Igen, de az utóbbi J O 7 

évek ínségét ha valahol érezték, ez l e g i n k á b b 
Irhon ban volt, hol 10 év óta alig volt közép-
szerű termés. A haszonbérlők nem birják fi-
zetni a haszonbért és a földes urak a hátra-
lékosokkal a legnagyobb lelketlenséggel járnak 
el. Eladatják a bér hátralékért ingóságaikat és 
akkor kihányják őket a bérletből és ezen sze-
rencsétlenek mehetnek koldulni. Az elkeseredés 
a tetőfokon áll és napi renden van egyes fő-
urak meggyilkolása; mert az elkeseredés bosz-
szuban keresi istápját. 

Jobb volna tehát, ha Gladstone ur saját 
országa ezen égető zsebeit orvosolná, ahelyt 
hogv egész dühvel esik neki a szerencsétlen o j o 
Törökországnak. 

A szegény török nemzet fölött azért csat-
tog oly kíméletlenül Európa ítéletének ostora; 
mert nem tud rendet csinálni a fönhatósága 
alá tartozó apróbb államokban és ezekben rossz 
a közigazgatás, igazságszolgáltatás. Igen, de ha 
ezért be kell avatkozni Törökország belügyeibe. 
Hát hol van Európa, midőn Irhon nyomorai-
ról van szó? Vagy Angolországnak lehet; de 
Töröknek nem. Itt is bizonyul azon közmon-
dás, hogy kis tolvajt elcsípik, s a nagy szem-
telenül szabadon jár Ez Európa igazság szol-
gáltatása. 

Mint későbbi táviratok tud tják a lapok-
kal : a szultán és minisztertanács beleegyezett 
Dnlcigno föltétlen átadásába Es ezzel akkor 
tárgytalanná vállik Európának török ellenes 
keresztes háborúra való készülődése. Majd a 
közel jövő megkutatja, hogy a nagy zajú ké-
szülődés hova lukad ki. 

Ami azután a nagy világ eseményeitől 
eltekintve hazánkat illeti, nekünk nincs semmi 
bajunk, mint a szentesi ember szokta mondani: 

j csak pénzünk van fogytán, az az hogy pénzünk 
! nem akar szaporodni. Az adófölügyelők hiába 

hirdetnek statáriumot a polgármesterek és szol-
gabirák ellen, ha ezek meg nem kétszerezik ö * Ö 
az adóvégrehajtók számát és e megkétszerezett 
számú adóvégrehajtók hiába zaklatják a közönsé-
get: a pénzügyminiszter csak nem képes defi-
cit nélkül dolgozni. 

Az ország háztartás költségvetésnél ismét 
27 y2 millió defiieit mutatkozik. 

Midőn az ország igy van hát szegény 
ember mit csináljon? 

Tárgysorozata 
Csongrád megye törvényhatósági bizottságának Szegvárt 
1880. évi október lió 20-án tartandó rendes őszi kőz-

gyiilésrn elintézendő ügyekről. 

1. Időközileg érkezett törvénycikkek kihirdetése. 
2. Alispáni téléves jelentés a megye közigazgatási 

viszonyairól. 
3. A megyei közigazgatási bizottságnak a m. kir. 

ministerelnökséghez intézett s az 1880-ik év I. feléről 
szóló jelantése. 

4. A megyei központi árvaszéknél alkalmazandó 
bizottsági tagok megválasztása. 

5. Kókay Pál m. árvaszéki ülnök indítványa a 
szegény alapi-, alapítványi és közmunka váltsági pénzek 
mikénti gyümölesöztetése tárgyában. 

G. A in. kir. belügyministerium f. é, 40,G04. sz. 
a. kelt intézvénye a csongrádi szolgabírói járás felállí-
tása tárgyában. 

Öt perc múlva be voltak fogva a lovak. 
Midőn Beppo barátját a kocsiba lépni látta újra 

el akart vele menni minden á ron : do Gaetano rendit-
hetlen volt; szüntelenül ismétlé Bepponak, hogy csak 
három napi elválás lesz az s nem több, minthogy há-
rom nap múlva ő is utána fog menni, 

Beppo engedett. 
A kocsi megmozdult, a kocsis cserdített ostorával 

s a lovak elvágtattak, a két barát egy utolsó isten-
hozzádot váltott egymással. 

Beppo várt addig míg a kocsi el nem tünt s mi-
dőn a kerekek zörgése, mely némileg még meghosz-
szabbitani látszék Gaetano közellétét, megszűnt, felsó-
hajtott s lebocsátott karokkal s csüggedt fővel ment haza. 

Oly érzés volt ez, mely elfogta Beppót, midőn 
visszatért a magános szobába, hol őt minden barátjának 
még nem régi jelenlétére emlékezteté, melyet nem ki-
sértünk meg lerajzolni. 

Leült az asztalhoz, mely mellett még ott volt az 
üres szék, melyen Gaetano csak egy órával előbb evett ; 
azután pedig, mivel nem bírta magát elhatározni a le-
fekvésre, előkereste könyveit, tintáját, papírját s dol-
gozni kezdett. 

De csodálatosan a lámpa háromszor kialudt, nem 
hirtelen, nem külső befolyástól, hanem magától, mint 
egy száj, mely megszűnik lélekzeni, mint egy lélek, 
mely elszáll. 

Háromszor gyújtotta meg újra Beppo s mind-
annyiszor meggyőződött, hogy nem olaj hiányában aludt 
ki, mert reggel még félig volt olajjal. 

Beppo babonás volt mint minden búskomor lélek. 
Csaknem lélekmardosást érzett azon sajnálat miatt, 

hogy Gaetanotól elvált, s szomorúsága majdnem kétség-
beeséssé változott. 

Azonkívül különös körülmény következtében jött 
létre a lámpa háromszori kialvása is, mig Beppo, ki 
mint említve volt felvállalta tudósítani Antónió szüleit a 
szomorú eseményről, irt nekik. 

Megvirradt anélkül, hogy Beppo lefeküdt volna. 
Beppo számolt rá, hogy nappal megszabadul a komor 
gondolatoktól, azonban a nap maga is szomorú volt 
mint egy téli nap ; s bár a fiatal ember dolgozni töre-
kedett, de még a munka sem vonhatta el őt azon szüntelen 
nyugtalanitö gondolattól, hogy Gaetano veszélybe megy. 

Az ut Bolognától Kómáig jó hosszú s még ma 
sem igen biztos az a postakocsin utazóra nézve, azon 
időben pedig, melyben elbeszélendő eseményeink foly-
nak le, még kevésbbé volt az. Gaetano semmiképen 
sem remélhette, hogy barátja kevesebb idő alatt tehesse 
meg az utat Bolognától Rómáig hatvan óránál, bár-
mennyire siessen is s mivel este utazott el, habár semmi 
ürügy alatt meg nem állapodott is, mégis három éjen 
át kellett dacolnia a veszélylyel. 

A nap szomorúan telt el s még szomorúbban vég-
ződött. Antónió temetése estére volt határozva ; a teme-
tés, mint Olaszországban szokás, fáklyákkal ment végbe 
s a gyilkoson és Gaetanon kivül az egész bolognai 
egyetem kisérte a koporsót. 

Tizenegy órakor Beppo oly fáradtan tért vissza 
szobájába, hogy nem is kisértette meg dacolni az álom-
mal s mihelyt lefeküdt, azounsl el is aludt. 

Azonban alig oltotta ki a lámpát, alig zárta leszemeit, 
alig tünt el lelkének öntudata, midőn Beppo ágyából hir-
telen kiugorva felkiáltott s mohón tapogatott tőre után. 

Tizenkettőt ütött a St. Dominico toronyban. 

7. Ugyanannak f. é. 30777. sz. rendelete a me-
gyei alapítványi pénztár 1879. évi számadási kivonatá-
nak megvizsgálására vonatkozólag. 

8. Ugyanannak, a hazai képző művészet előmoz-
dítása céljából, a megye* közönsége által megezavazott 
500 frt. tárgyában kelt f. é. 38,f>08. számú intézménye. 

9. Ugyanaz, — Csongrádmegye árvaszéke szer-
vezeti szabályrendeletét f. é. 38,881. számn rendeletével 
jóváhagyva megküldi. 

10. Ugyanannak f. é. 39,717. sz. a. kibocsátott 
rendelete, a katona beszállásolási pótadó kivetéséről 
szóló szabályrendelet újbóli átdolgozása i ránt 

11. Ugyanannak f. é. 41,113. sz. a, kelt rendelete 
a megyei bizottsági tagokat választó kerületek célba 
vett átalakítása tárgyában. 

12. Ugyanannak, — Sándorfalva község megala-
kulására szükséges intézkedések megtétele iránt f. é. 
39,977. számú intézménye. 

13. Ugyanannak f. é. 40,915. szám alatt kelt r ér-
tesítése, a belvizek által megkárosított Csongrád városi, 
mindszenti és sövényházi földtulajdonosoknak segélye-
zésben kért részesittetéstik tárgyában. 

14. A közmunka és közlekedési m. kir. ministe-
rium f. é. 14,077. száiuu rendelete, a böldi ártéri hid 
fenntartási költségeinek mikénti fedezése tárgyában. 

15. Ugyanannak f. évi 30(51. sz. a. kelt értesítése, 
Kosztka Károly kir. épít. mérnök nyugalmaztatása 
folytén Csaby Andor kir. mérnöknek a megyei építé-
szeti hivatal vezetésével történt megbízatásáról. 

16. Ugyanannak, egy Aradtól kiinduló másod-
rangú vasút vonalra nézve zz előmunkálati engedély-
nek Maszák Hugó és társai részére történt megadását 
tudató f. é. 15,212 szánni rendelete. 

17. Ugyanaz f. é. 15,203. számú rendeletében 
értesít, hogy Maygráber Ágoston budapesti lakosnak, 
a szolnok szajol-hmvásárhelyi elsőrangú vasút vonalra 
nézve az előmunkálati engedély megadatott. 

18. A m. kir. pénziígymiuisterium fi é. 4100. sz. 
a. körrendelete, a katasteri munkálatok tárgyában. 

19. A íohlniivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. 
mimsterium f. évi 804. számú rendelete, a népszámlá-
lásról szóló 1880. évi L1I. t. cikk végrehajtása tár-
gyában. 

20. A megyei igazoló választmány jelentése a 
legtöbb adót fizető megyei bizottsági tagok névjegyzé-
kének egy beállítása tárgyában. 

21. Küldöttségi jelentés a folyó év végével kilépő 
megyei bizottsági tagok helyeiknek választás utján 
leendő betöltésük iránt. 

22. A megyei szükségletek beszerzésével megbí-
zott küldöttség jelentése. 

23. A megye jövő 1881. évi költségvetési elő-
irányzata. 

24. Pozsony sz. kir. város közönségének, a har-
madik egyetemnek Pozsonyban leendő felállítása iránt 
a képviselőházhoz intézett s pártolás végett áttett em-
lékirata. 

25. Torontálmegye közönsége, á gabona rozsdá-
nak az 187(5. évi XV. t. e. 49. g-ában meghatározott 
elemi csapások közé leendő felvétele iránt, az ország-
gyűléshez intezett feíiraiát pártolás végett megküldi. 

2ö. Liptómegve közönsége, a liptó-szt.-miklósi 
piaci helypénz szedési árszabályzat ellen, a képviselő-
házhoz intézett feliratát pártolás végett átteszi. 

27. Fejérmegye közönségének a népnevelési ügy 
emelése tárgyában az országgyűlés képviselőházához 
intézett felirata. 

28. A magyar államiságot kifejező jelvények meg-
sértői ellen alkalmazandó törvények megalkotása iránt 
Somogymegve közönségének az országos képviselő-
házhoz intézett felirata. 

Néhány pillanatnyi zavar után Beppo meggyujtá 
lámpáját, leült halványan és gondolkodva ágyára nem 
bocsátván el tőrét magától. 

Azt álmodta, hogy Gaetano egy uton megálla-
podva kíizködütt sok titokos arcú ember közt. Hallani 
hitte pisztolyának kettős durranását s még most is zú-
gott füleiben a segélykiáltás hangja. 

Néhány perc múlva azonban újra fölényt nyert 
eszélve az ijedelem felett, melyet semmi sem indokolt; 
lefeküdt s újólag elszunnyadt. 

Alma tovább folytatódott mint egv megkezdett 
tény, mely véghez vitetik. Gaetanot az ut szélén látta 
kinyujtózva s szivén keresztül lőve. 

Azután egy elhagyatott vidéken, havas hegy tö-
vében, egy újonnan hantolt sírt pillantott meg, mely-
nek kis, fekete halmát a tél fehér köpenye boritá be. 

Midőn Beppo a harmadik álom után felébredett, 
nappal volt. 

Ez a nap volt az, melyen vizsgáját kellett letennie, 
de ahelyett, hogy arra rá is gondolna, a fiatal ember 
felkelt, felvette utazó öltözetét, elővette fegyverét és 
tárcáját, megvette a legerősebb lovat, a melyet csak 
találhatott s ellovagolf, hogy újra összetalálkozzék 
Gaetano val, vagy legalább hírt vegyen róla. Elhatá-
rozta, hogy éjjel nappal megy és követi azon utat, 
melyen barátja ment. Ha esetlegesen lova nem bírná 
tovább vinni, akkor másikat vesz vagy bérel. 

Ezen határozat folytán reggeli hét órától esti tiz 
óráig lovagolt anélkül, hogy megállapodott volna több 
ideig, mint Lojonóban egy fél óráig; még este is szí-
vesen folytatta volna útját tovább, de lova vonakodott. 

(Folyt, köv.) 



29. Csanád megye közönségének, a szegedi katas-
teri kerületre nézve megállapított tulmagos tiszta jöve-
delmi kiszámításuk ellen az országgyűléshez intézett 
felirata. Ezzel kapesolathan Kováes Domonkos járási 
becslő előterjesztése a fenti tárgyban az országgyűlés 
képviselőházához felirat intézése iránt. 

í>0. Hmvásárhely város közönségének átirata a 
Hmvásárhelyen Jevő megyei épületek bérbeadása iránt. 

31.JA£hmvásárhelyi-szajoli vasúti bizottság elnö-
kénak előteijesztése3 céljából bizonyos összeget kér a 
megye közönsége részéről megszavaztatni. 

32. < A j mindszent-apátfalvi ármentesito társulat 
400,<X)0£ frtnyi kölcsön felvétele tárgyában kelt közgyű-
lési határozatát jóváhagyás végett beterjeszti. 

33. Teés község 1881. évi költségvetése. 
.•J4. Fábián-Sebestyén község 1881. évi költség-

vetése. 
35.$Dorozsma város 1X81. évi költségvetése. 
36. Csany község 1881. évi költségvetése. 
.77. Tápé község 1881. évi költségvetése. 
38. Mindszent község 1881. költségvetése. 
39. Sándorfalva község szervezeti szabályrendelete. 
40. Stammer Sándor alispán jelentése a Mindszent 

községi védgétak létesítése iránt megtartott tárgyalásról 
41. Ugvanannak jelentése a Csungrád városi véd-

művek helyreállítása iránt megejtett tárgyalásról. 
42. Fekete Márton m. főjegyző, mint a megyei 

szükségletek beszerzésével megbízott küldöttség elnöke, 
a megyei hajdúk és tiszti legények részére beszerzendő 
csákók és töltény tar tókra vonatkozó költségvetést be-
terjeszti. 

43. Pity István levéltárnok jelentése, a megyei 
levéltárban levő hasznavehetetlen papír neműek eladása 
tárgyában. 

44. A megyei pénztári tisztség jelentése Szeged 
város megyei betegápolási alap. illetősége iránt. 

45. Ugyanannak, a takaréktárilag elhelyezett 
megvei betétek kamatainak leszállításáról szóló jelentése. 

4<i. A járási szolgabirák jelentéseik, a rendőri 
kihágásokról szóló törvény életbe léptetése folytán szük-
ségessé vált nyomtatványok beszerzése tárgyában. 

47. Soós Pál tiszti ügyész jelentése, a megyének 
a mind szent-apátfalvi ármentesito társulat ellen folytatott 
perére vonatkozólag. 

48. Vidovich Antal főszolgabíró jelentése a tiszán-
túli járási csendlegény fegyverzetének kijavítása tár-
gyában. 

49. Soós Pál tiszti ügyész jelentébe, Kistelek köz-
ség által Szeged várossal kötött adás-vétel tárgyában. 

50. Szentes város képviselőtestülete f. évi 77. sz. 
alatt á városi szabályrendelet módosítása tárgyában 
liozott határozatát jóváhagyás végett beterjeszti. 

51. Tápé község képviselőtestületének, a sövény-
ház, vadkerti, paphalmi társulat szándékolt megalakítása 
tárgyában kelt folyó évi 705. szánni 8 jóváhagyás véoett 
beterjesztett határozata. 

52. Mindszent község képv.selőtestületének jóvá-
hagyás végett beterjesztett 93. számú határuzata, Lantos 
Mihály és Balázstól, egy lakház megvásárlása tárgyában. 

53. Kistelek képviselőtestületi?, a mészárszékek 
számának meghatározása tárgyában hozott 25 számú 
határozatát jóvákagvás végett beterjeszti. 

54. Mindszent község képviselőtesztületének a 
községi tizedesek fizetésének felebbemelése tárgyában 
kelt 116. sz. határuzata. 

55. Farkas István dorozsmai lakosnak, Nyilasi 
Ágoston és Dudás Béla dorozsma városi elöljárók meg-
választatásuk ellen beadott felebbezvénye. 

56. Je rney Mihály dorozsmai lakos felebbezvénye 
Doruzsma város képviselőtestületének f. év 127. sz. 
határozata ellen. 

57. Papess Ödön orvos folyamodványa oklevelei-
nek kihirdetése iránt. 

58. Néhai Török János volt palotaőr özvegyének 
kérelme, halotti évnegyed címén esedékes összeg ki-
utalványozása iránt. 

Ezeken kivül tárgy altatni fognak még a netalán 
később érkezendő és sürgős elintézést igénylő ügyek is. 

Kelt Szegváron, 1880. október 9-én. 
/Stammer Sándor, 

alispán. 

F e l h í v á s 

néhai Dr. Szabóky Adolf emlékkövére való adakozásra. 
A fővárosi iparegyesületek egy felhívást tettek 

közzé, melyben az összes iparosok felhivatnak, hogy 
az iparos osztály nagy halottjának, néhai I)r. Szabóky 
Adolfnak emelendő emlékkőre adakozzanak. Fölösle-
gesnek találom Dr. Szabóky Adolfnak az iparügy te-
rén szerzett érdemeit itt föltüntetni és dicsőíteni, mert 
alig van hazánkban csak egy város, melyből néhány 
iparos ezen érdemdús hazafi vezetése alatt nem lett 
volna; és hogy mennyire szerették az iparosok ügyök-
nek ezen lelkes bajnokát, abból is kitűnik, hogy a 
drága holt testet sa já t juknak tekintvén, saját költségü-
kön oly fényes temetést rendeztek, a milyent Deák 
Ferenc eltemettetése óta a főváros még nem látott. 

Az e célból alakult „Szabóky-emlék-bizottságnak" 
a hazai iparosokhoz és a nagy közönséghez intézett 
felhívása a következőleg szól : 

„A hála és kegyelet, mely a magyar iparos kö-
zönséget néhai Dr. Szabóky Adolf áldott emlékéhez 
köti, a közvetlenül érdekelt szaktestületeket arra in-
dította, hogy elhunyt jelesünk sírjára emelendő méltó 

emlék felállítása érdekében együttes mozgalmat indít-
sanak meg. 

Az e célra szolgáló adományok gyűjtését ezennel 
megkezdjük. 

Felhívjuk a hazai ipartársulatokat és testületeket, 
az iparos és nagyközönséget, hogy e kegyeletes cél 
előmozdításához bármely csekély mértékben is hozzá-
járulni szíveskedjenek. 

Egy férfiú, minő Szabóky volt, ki egész idejét 
és tehetségét, szellemi és anyagi erejét a magyar ipar 
ügyének és ez által hazájának önzetlen odaadással 
szentelé, megérdemli, hogy emléke külsőleg is méltó-
képen m ege irö k ittessék. 

E s e cél megvalósítására első sorban a magyar 
iparosság, melynek Szabóky hű apostola, de a nagy 
közönség is hivatott, melynek ő tevékeny napszámosa 
volt. 

Járul jun tehát az emlék létesítéséhez kiki tehet-
sége szerint. A közönség és az iparosság filléreiből 
emelendő díszes emlék hirdetni fogja, hogy az érdeni-
dus elhunyt iránti elismerés és kegyelet tovább él a 
nemzet szivében. 

Adományok okt. hó végéig az országos m. ipar-
egyesület igazgatóságához intézendők. 

Budapest, 1880. szept. 26-án tartott üléséből. 
Az orsz. iparegyesület, m. ált. iparegylet, fővárosi 

iparos kör, I I . orsz. iparos gyűlés közp. biz., a ke-
gvesr. gyinnásiuin és IV. ker. reáliskolás tanártestület 
és a kath. legényegylet kiküldötteiből alakult. 

„Szabóky-enilék-bizottság** nevében 
Gróf Zichy Jenő, Gellért Mór, Ráth Károly, 

elnök. jegyző. alelnök. 
Fölkérem tehát mindazokat, kik néhai Dr . Sza-

bóky Adolf szerzett érdemeit méltányolva, a tiszteletére 
emelendő emlékkő költségeinek fedezéséhez bármily 
csekély összeggel járulni szándékoznak, hogy adomá-
nyaikat, melyek hirlapilag nyugtáztatni fognak, vagy 
ezen lap t. szerkesztőségéhez, vagy Schleier István 
úrhoz mint az iparos ifjúság egyleti pénztárnokához 
mielőbb beküldeni szíveskedjenek. 

Szentes, 1880. okt. 14. 
Többek megbízásából: 

Balázsovits Norbert. 

Helyi és vegyes hirek. 
— M e g y é n k s z é k h á z ügyében leérkezett a 

belügyministeri rendelet, mely határozottan elutasítja a 
főifolyamodó egyes községeket, melyek a megveszék-
ház építésének elhalasztását kérelmeztéh. A minister 
elodázhatlannak tart ja a megye székhelyének Szentesre 
tételét. A megye által föl terjesztett épitési tervet jó-
váhagyta a miniszter, egyéb apróbb jelentőségű meg-
jegyzések mellett azon észrevételt tette rá, hogy a ter-
velt falak vékonyak, ezeket vastagabbra kívánja épít-
tetni ; mert ugy mond : idővel erre a megye még má-
sodik emeletet is építhet. Meghagyja a miniszter, hogy 
a részletes épitési tervet és költségvetést s a költség-
nek honnan leendő fedezési tervét a legrövidebb idő 
alatt terjessze föl a megye. 

— Megye gyütés lesz f. hó 20-án és a kö-
vetkező napokon. 

— E l j e g y z é s . Böszörményi Károly ügyvéd ur 
f. hó l l - én váltott jegyet Szathmáry Erzsike kisasz-
szonynyal, Szathmáry E d e ügyvéd ur szép és müveit 
lelkű leányával. — Magyar (Faragó) Juliska mult hé-
ten cserélt jegygyűrűt Csongrádon Faragó György fi-
atal gazdálkodóval. Áldást, szerencsét és boldogságot 
kiváuunk e frigyekhez. 

— Dr. Kajlinger Zsigmond megyei orvos ur 
Mindszentről ideiglenesen Szentesre tette* át lakását, 
ajánljuk őt a t. közönség figyelmébe. Lakása a postahi-
vatallal átellen lévő Cakó Ignác házában van. 

— Jégk&r c imen a városi tanács által eszkö-
zölt fölvétel folytán 1527 frt. 8 kr. adó leengedésben 
részesült városunk lakossága. 

— A bökény mindszent tiszaszabályozás tár-
sulat jelenleg faanyag árával tartozik: 35264 frt. 99 
krral, gazanyagárában 25509 frt. 48 Va krral, kölcsönbe 
124200 frt, kamatba 25000 frttal. A társulat ez idősze-
rinti adóssága tehát összesen: 209974 frt. 47Va kr. 

— M a , oktober 16-áu jótékonycélu műkedvelői 
előadásul „Szuszi ur keservei a vagy „Kié a 40,(XX) fr t 
cimű kitűnő francia vígjáték adatik a színkörben. Ez 
előadás és azt követő táncvigalom iránt felette nagy az 
érdeklődés városunkban, különösen táncolni szerető és 
minden szép s nemesért lelkesülő szépeink körében; 
söt a közel vidékről is sok vendég ígérkezett. Az egész 
városban csak ez előadás és táncvigalomról beszélnek, 
a j egyek eddig is nagy számban keltek el s az elő-
keszütetek után biztosan ítélve telt, zsúfolt színház és 
minden tekintetben sikerült táncvigalom koszoruzandja 
derék műkedvelőink fáradságát. Illő is, hogy átdozat-
kész művelt közönségünk ez alkalommal is igazolja 
jó hírnevét és kitüntető pártfogásában részesítse mind 
lelkes műkedvelőinket, mind pedig a pártolásra valóban 
méltó, s körünkben még csak pár napig időző színtár-
sulatot, melynek javára adatik a műkedvelői előadás. 
Ismételten és a legmelegebben ajánljuk a mai estét 
műpártoló közönségünk és szépeink szíves figyelmébe, 

— A z á r t é r i h i d Íbntartási költség mikénti vi-
selésére nézve a csongrádi megyei képviselők felleb-
bezték a megyének azon határozatát, mely szerint a 
megye kimondta, hogy a föntartási költség a megye 

terhe leszen. A csongrádiak azt kívánták hogy fele 
költségek Szentes városa viselje. A miniszter elutasí-
totta a fellebbezőket és helyben hagyta a megye ha-
tározatát. 

— Halálozás. A következő gyászjelentést vet tük: 
Ssücs Dániel : ugy maga, mint gyermekei : János, Er-
zsébetit, Mária, Terézia és Dániel nevében; továbbá 
Balogh Lidia, fér. Tóth Ferencné és gyermeke, Balogh 
Mihály, neje és gyermekei, Balogh Juliánná férj . Főző 
Józsefné és gyermeke szomorodott szívvel jelentik fe-
lejthetlen neje, édes anyjuk, testvérük, nagynénjüknek 
B A L O G H E R Z S É B E T É N E K élte 42-ik évében f. évi 
október hó 10-én reggeli «S órakor hosszas szenvedés 
után történt gyászos kimultát. A megboldogult hűlt te-
temei f. évi oktober hó l l - é n d. u. 3 órakor fognak 
a ref. egyház szertartása szerént örök nyugalomra té-
tetni. Szentes, 1880. október 10-én. Béke lengjen a 
kiszenvedett porai felet t !! 

— K i v o n a t Szentes város híresztelő könyvéből. 
A Cassinónak egy kukorica goréja van bérbe adó ; ér-
tekezhetni Batik Sándor cassinói gondnokkal. 

— F i g y e l m e z t e t é s . Mint értesülünk, utóbbi 
időben biztosítási ügynökök vergődnek a vidéken, kik 
az általuk szolgált intézetek akarata ellenére, saját ké-
szített hirlapcikkek, pamphleták által iparkodnak régi 
és jó hírben álló intézetek, mint például a „Gresham'' 
üzleteit befolyásolni. A közönséget óvjuk ezen "egyének 
ga rá z dá 1 ko d ásai tói. 

Közönség köréből. 
Tekintetes szerkesztő' ur.*) 

A „Szentes és Vidéke" eiinfí hetilap legutóbbi számában 
ÍToltzer Henrik és Trstyanszky Károly aláírással közölt idétlen lo-
selgetéseket figyelemre sem méltatnám, ha a felsorolt állítólagos 
sérelmek elnézése miatt — legalább hallgatagon — az illetékes 
hatóság meghureolása is nem szándékoltatnék. Igy azonban addig 
is még a bérenc rágalmazók gyermekes rugdalódzásának g.ítot 
vettethetnék, a következó'k szives közlésére kérem fel tekintetes 
szerkesztő urat. 

A cikk alá irt nevekbó'l s a szerkesztó'i üzenetből kitűnik, 
hogy nem az a foglalkozás nélküli s nem tudni miből élősködő, a 
Uolezer nevet is csak bitorló festő legény Tót Henriit, a gyógy-
szerés kebelbarátja sem az a bizonyos Trstyanszky Károly gyógy-
szeréssegéd, hanem a helybelyi gyógyszerész K. Nagy Antal Íratta 
azt, ki a szenvedő emberiség iránti nagy szere tétből óhajtana men-
tül előbb s minden áron meggazdagodni s ki — mivel, hogy én 
mint községi orvos nem hunyok szemet miuden előtt — személyes 
ellenségem, s ki ellen törvény ellenes tettei miatt az illetékes ha-
tóság részéről a kereset már meg is indíttatott. 

En meggyalázva érezném magamat, ha az érintett közle-
mény dicsérne. 

Az említett cikkben felsorolt állítólagos visszaélések a sajtó 
utján nem orvosolhatók, külömben azokat aljas hazugságnak nyil-
vánítom. 

Az az említett közkedvességnek örvendő orvos, . hogy hon-
nan jutott ide nem tudja senki, s azt ugy látszik ő maga sem 
tudja igazolni, annyit tudunk rólla, hogy el rongyolva érkezett 
meg a községbe hol a gyógyszerész tárt karokkal fogadta, hol 
most 10 krajcárért „kúrál" anouccokat küldözgetnek, hogy cz 
„fogat huz, eret vág, Baumscheidtali m ű t é t e t végez* sőt: férfi s 
női titkos betegségeket a legszigorúbb titoktartás mellett gyógyít" 
(a la Handler Mór a megboldogult! söt „A roncsoló toroklobbot 
b i z t o s a n gyógyítja!-4 azt persze nem hirdetik, hogy ebben s eb-
ben a korcsmában iszik s dorbézol reggelig, cigányokkal kártyá-
zik, üruderschaftot iszik a pandúrral s láz álmaiban még tán bo-
rotvál. 

Egyébb iránt hivatalos és társadalami állásomnál fogva 
polémiába nem bocsátkozhatom miuden féle csőcselékkel, s midőn 
e téren az ügyet részemről befejezettnek nyilvánítom a jelen fel 
szólalásra alapul szolgált közleményre vonatkozólag egy körül-
ményre nézve kénytelen vagyok beismerő „vallomást" tenni. Ugyan 
is igaz, hogy két veszélyes dühöngő őrült a kisteleki községi 
ápoldában karóhoz van láncolva, do nem az én intézkedésem 
folytán s én 'mindég helytelenítettem ezen intézkedést különösen 
rosszalom most a „Szentes és Vidéke" ez évi 40 ik számában kö-
zölt kisteleki levél elolvasása után; mert átlátom, hogy a szeren-
csétlen örjöngőknél veszélyesebb dühöngök is vannak Kisteleken 
kiket amazok helyett_áitalmatlanokká kollene tenni. 

Kelt Kisteleken, 1880.^évi okt. hó 4-én. 
Dr. laoeszl Jenő , 

községi^orvoa. 

*) E közleményben foglaltakért beküldő a felelős. Szerk. 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC. 

H i r d e t m é n y . 

Szentes város királyi kisebb haszonvételi 
jogához tartozó és pedig a város belterületén 
43 korcsmában, a városon kivül 7 csárdában 
és 4 országos vásár alkalmával 2 sátorban 
gyakorolható bor- é s p á l i n k a m é r é s Szentes 
város képviselőtestületének f. év 102. sz. végzésé-
vel megállapított rátaterv'szerint, ugy szintén a 
a város területén szabadon gyakorolható sermé** 
rési j o g a városi tanácsteremben f. év nov. l-ső 
és következő napjain, délelőtt és délután foly-
tatva tartandó nyilt árverésen, 6 egymást kö-
vető évte, vagyis 1881. jan. 1-től 1886. dec. 
végéig terjedő időre haszonbérbe fog adatni. 

Az árverési föltételek és a rátaterv alólirt 
hivatalában, addig is, hivatalos időben bármikor 
megtekinthetők. 

Szentes, 1880. okt. 15-én. 
S i m a F e r e n o , 

tanácsnok 



H I R D E T E 
Hirdetmény. 

Felhivatik a birtokos közönség, miszerint 
a kárga város belterületén, akár a tanyákon 
eszközölt uj építkezéseiket, — valamint a ház 
nélküli zsellér birtokosok, hogy megváltoztatott 
„lakás- házszámukat, — és végül felhívatnak 
mind azok, a kik adásvétel, csere, örökösödés, 
átruházás, elkülönítés, vagy közárverésen birto-
kot szereztek, — s a k ik ez t m é g be nem 
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 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város tulajdonát tevő egy 15 m. 

hosszú, 4.10 m. széles K O M P f. év okt. 25-én 
délelőtt 9 órakor a böldi révben nyilvános ár-
verésen el fog adatni. 

Venni szándékozók alólirttal addig is ér-
tekezhetnek. 

Szentes, 1880 okt. 7-én. 
Sima Ferenc, 

tanácsnok. 

Hirdetmény. 
Értesíttetik a közös hadseregbeli tartalékos 

legénység, hogy az ez évi ellenőrzési s/emle 
folyó hó 23., 24. és 25-ik napjain fog a város-
ház udvarán megtartatni. 

Felhivatnak tehát az 1870, 1871. és 1872. 
évbeliek, hogy folyó hó 23-án, vagyis szom-
baton, — az 1873 , 1874., 1875-beliek vasár-
nap, vagyis 24-én, — az 1876,, 1877, 1878. 
és 1879. évbeliek pedig hétfőn, vagyis 25-én 
a városház udvarán p i p a é s b o t n é l k ü l , 
k a t o n a i i g a z o l v á n y i k ö n y v e c s k é j ü k 
k e l megjelenni kötelességüknek ismerjék. 

Szentesen, 1880. oktober 15-én. 
Ónodi Lajos, 

főjegyző. 

Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. járásbíróság tkvi hatósága 

részéről közhírré tétetik, miszerint özv. Ci-
c a t r i c i s P á l n é K o r o m z s a y A l o j z i a 
által kért önkéntes árverés elrendeltetvén, s 
annak folytán a szentesi 4714. tjkben 200 hisz 
a. foglalt 263 nsz. öl területű házas udvar, 
mint 3000 frtra becsült ingatlan f. 1880. évi 
november 2 ik napján d. e 9 órakor a hely-
beli kir. járásbíróság hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen következő fel-
tételek alatt eladatni fog: 

1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melyen alól az árverésre bocsátott ingatlan nem 
fog eladatni. 

2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10% vagyis 300 frtot készpénzben 
a kiküldött kezéhez letenni. 

3. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő rész-
letben, és pedig: az első y3-adát az árveréskor, 
a másodikat ugyanazon naptól számítandó 30 
nap alatt, a harmadikat ugyanazon naptól szá-
mítandó kilencven nap alatt, minden egyes 
vételári részlet után a birtokba lépés napjától 
számítandó 6 °/0 kamatokkal együtt a kiküldött 
bírósági végrehajtó kezéhez lefizetni, a bánat-
pénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 

4. Az árveréskor a megvett ingatlannak 
vevő azonnal birtokába lép, minél fogva annak 
haszna és terhei az időtől őt illetik. 

5. A tulajdonjog bekeblezése csak a vé-
telár, és kamatainak teljes lefizetése után fog 
vevő javára hivatalból eszközöltetni, — az ár-
verési és átruházási költségek vevőt terhelik. 

6. Amennyiben vevő az árverési feltételek 
bármelyikének eleget nem tenne, a megvett 
ingatlan az érdekelt felek bármelyikének ké-
relmére a pprts. 459. §-a értelmében vevő ve-
szélyére és költségére bánatpénzének elvesztése 
mellett ujabb árverés alá bocsáttatni, és egy 
határidőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron 
alól is eladatni fog. 

Kelt Szentesen, 1880. okt. 9. 
V é g h S á n d o r , 

bir. végrehajtó. 

E K . rO O O O O O O O O O O O O O ' 

H I R D E T É S . 
Van szerencsém a nagyérdemű höl-

gyeknek becses tudomására hozni, hogy az 
őszi és téli idényre megkívántató, min-
denféle, a legújabb divat szerint készült M T KÜLAP0K - v m o 
bevásárlását eszközöltem, minek folytán 0 
azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy ú 
a t. hölgyeknek e részbeni igényeinek ö 
teljesen eleget tehetek. 0 

Egyenes összeköttetésem által az árakat Q 
a lehető legjutányosabbra szabhatom. Q 

Himző nyomdámat ujabban ismét fel- Q 
szereltem s bármely névre megkívántató Q 
legújabb divatú monogramm betűket nagy Q 
választékban tartok Q 

Teljes tisztelettel 0 
J a k ó M i h á l y né, 0 

divatárusnő. j 
Í 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Ideg-, bor- és nemi bajokat 
sikeresen és alapoz an gyógykezel 

Dr. BALASSA PÉTER 
orvos-tudor, szülészmester, 

volt egyet, kórodai assistens. 
Lakik: Szentesen,Zöldfautca258. sz. a. 

Teés-Fábián községházzal átellen. 

Ideg- és csuzos bajok 
©SÜT villamozás által 

is sikerrel gyógyíttatnak. 

Díjazott és bélyeggel\ellátott levelekre .a z ónnal 
válaszol. 

O O O 

H i r d e t é s . 

DESZKA-SZINEK 
jutányos áron régi üzlethelyiségünkön ela-
dók, és ugyanott a még készletben lévő 
faanyagokat rendkívül leszállított 
áron eladjuk. 

Újonnan berendezett S z é o h é n y i 
malmunkkal egybekötött 

F A Ű Z L E T Ü N K 
i is már teljesseu be van rendezve s igy 
i ezt is a t. közönség pártolásába ajánljuk. 

Lázár és Sonnenfeld. 

H i r d e t é s . 
Dr, Friedman Beniamin ur lakásán — 

Sajtós-féle ház, főutca 416. sz. — elköltözködés 
következtében b ú t o r o k és h á z i e s z k ö z ö k 
folyó oktober hó 21-ig napjáig szabad kézből 
jutányos áron eladók. 

j Mnden kiállításon az első érdeméremmeli £ 
9 kitüntetve. 

Ezüst érem Páris 1878. " M g 

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. 

a 

Budapesti btitorok! 

Asztalos és kárpitos bútorok 
több száz szoba berendezésére 

a legolcsóbb ár mellett 
és csakis solid és megbizh&tó készítményű 

nagy készletben 

STEINBACH SÁNDORNÁL 
kárpitos és bútorkészítő 

Budapesten, Ferenc-Józseftér 6. sz. 
= o. lánohid átellenében. — 

Kihárasitás berendezéseknél 
különös tekintetbe vétel. 

Az újonnan mérsékelt árjegyzék I ngyen ! 

Budapesti bútorok! 

ErogSe J. és Rlüller » g 
g é p - és rosta- lemez gyá ra 

Budapesten 
a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z i t 

Tr ieuröket (konkoly választó) 6 külön-
féle nagyságban. 

Trieur hengereket malmok számára. 
Koptatkat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat cséplőgépekszámára. 

H i r d e t é s . 

Q)ldl@s J á a @ 
nő-szabó. 

OCOOOOOOOOOOOOOIOK 

0 
B 

Alólirott van szerencsém a tisztelt hölgy közönségnek tudomására hozni, hogy 
az ő s z i és t é l i idényre a legdivatosabb mantillok, kabátok, bőrrel bélelt bársony 
és posztó bundákkal nagy választékban üzletemet berendeztem, és kabát szöve-
t e k k e l elláttam és ugy ezentúl is mint eddig a legizléssesebb ruhákat gyorsan és pontosan 
elkészítem, valamint a kis hölgyek részére, vagy bárminemű finom darab megrendelését 
elfogadom, ugy szintén p r é m e z é s e k e t is elvállalok a legjutányosabb ár mellett. 

Kérve az igen tisztelt hölgy közönség becses pártfogását 
Szentesen, 1880. oktober 7-én. Tisztelettel 

Szentesen, nyomatot*, a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




