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EI.ÖFIZETESI AR : 

Egész évre • . 4 írt. 
Félévre . . . 2 frt-
Ki-gyed évre . . 1 frt 

AIEG JELEN" 
minden varórnap. 

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

SZENTESI 
VEGYES TAHTALMU HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI ÁRAK: 
3 hasábos petitaorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr , 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik* 

NTILTTÉR 
minden rgyes sora 15 kr. 

BÉIaYEQDIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

A megyei székhely kérdéséhez. 
Csongrád várraegye „tengeri kígyó a-ja, a 

megyei székhely kérdés a f. hó 20-ik napján 
és folytatva tartott törvényhatósági közgyűlésen 
ismét felszínre került. 

Közönségesen tudva van, bogy a megye-
beli községek egy része, élükön Mindszenttel, e 
kérdésben a törvényhatósági bizottsággal szem-
ben évek óta kitartóan opponált; s ezen állás-
pontjából kifolyólag, a f. é. julius hóban tar-
tott törvényhatósági közgyűlés azon határozata 
ellen, melylyel az épülettervet elfogadta, s az 
épitkezés mielőbbi megkezdhetése céljából szük-
séges intézkedéseket megtette — felfolyamo-
dással élt 

A belügyminisztérium azonban ezen felleb-
bezéseket elvetvén, teljesen a törvényhatósági 
bizottság többségének álláspontjára helyezke-
dett; s a fülterjesztett épület-tervet némi mó-
dosítással jóváhagyva, az épitkezés mielőbbi 
megkezdésének szükségességét hangsúlyozta 

Ezzel a kérdés — látszólag — a végmeg-
oldás stadiumába jutott. — Anide azon körben, 
melyből az eddigi szivós oppositió származott, 
— fölmerült az eszme az ellenállást — tak-
tika változtatással, más alakba öltöztetve — 
tovább folytatni. S bizonyára, ha morális érzé-
künk megengedné a rabulistica fortélyos fegy-
vereihez nyúlni, nem hiányzanék az ürügy és 
alkalom az oppositiónális törekvéseknek tért 
szerezni 

Azonban a kötelességérzet szava az illető 
tényezők tevékenységét másirányba terelte, s 
a viszonyok alapos ismerete folytán el merem 
mondani, hogy a további ellenállás eszméje, 
legalább Mindszenten föl van adva, — s teljes 
vélemény-változás állott be. 

Én. a kinek ez ügyben némi csekély sze-
rep jutott osztályrészemül, kétszeresen hivatva 
érzem magamat e vélemény-változást nemcsak 
jelezni, hanem motiválni is. 

Midőn azonban kinyilatkoztatom, hogy a 
székhely kérdés megoldását megnyugvással fo-
gadjuk, ne gondolja senki eddigi ellenlábasaink 
táborában, hogy ez köpeny-fordítás, gyáva 
flankenbewegung, vagy a változhatlannal szem-
ben kényszerű resignatió. 

Nem uraim, ott a másik phalanxban! ez 
csupán a m e g győződésből kifolyó őszinte, tar-
talék gondolat nélküli megnyugvás, mely nem 
a 1 e győzetég fájó érzetében gyökerezik, hanem 
a szebb jövő iránti reménység csiráit hordja 
magában. 

S ezt könnyű lesz megérteni és elhinni, ha 
e vélemény-fordulat indító okait röviden el-
mondom 

Eddigi oppositiónk oda gravitált, hogyha 
már Szegvárról megmozdul a megye székhelye, 
hát akkor Szegedre helyeztessék át. — Ezen 
törekvésünk főleg azon föltevésben lelte oka-
datolását, hogy a kiskunok (Félegyháza, Halas, 
Majsa) és Torontál megye egy részének ide 
csatolása által, Szeged képezendi a földrajzi 
központot; s e város mint az alföld Metropo-
lisa, a magyarság typicus fészke, culturalis vi-
szonyainál lógva világító oszlopa lessz az egész 
közép Tiszavölgynek, mérséklője, fékezője a 
Toron tál megye némely részeiben fölburjánzott 
nemzet-ellenes aspirációknak, s igy a megye 
ott — a magyárság túlsúlyánál fogva — ha-
zafias missiót teljesít, s fontos politikai ténye-
zővé növi ki magát. 

Most azonban eléggé hiteles forrásból ar-
ról értesültem, hogy a kiskunok csatlakozására 

többé számítani nem lehet; s ennek következ-
ményeként a torontáli combinatió is elesik; 
annyival is inkább, mivel mérvadó helyen 
azon vélekedésben vannak, hogy Szeged a 
közel jövőre kilátásban álló nagyszabású cul-
turalis emelkedésénél fogva az imént jelzett 
föladat teljesítésére önmagában is elegendő 
lesz. 

Ennélfogva most már kormánykörökben 
— állítólag — azon nézet emelkedett túlsúlyra, 
hogy Csongrád vármeg)ét Békés- és Csanád-
megyékből kellene megnagyobbítani, hogy igy 
egy tekintélyes magyar megye, s Szentesben 
egy erős magyar központ teremtessék, ide mu-
tat — forrásom szerint — a belügyminisztéri-
umnak a megyei széképület tervére tett azon 
észrevétele, miszerint az épület falai oly vas-
tagok legyenek, hogy azokra — idővel — még 
egy emelet készíttethessék. 

Részünkről teljesen fölfogtuk e terv haza-
fias intentióját és okszerű irányát; s a dolog 
ily stadiumában nem képzelhetünk magunknak 
más kötelességet, mint ez eszme zászlója alá 
esküdni ; s szolgálni azt azon hűséggel és ki-
tartással, mellyel ily emelkedett szellemű s 
nagy horderejű eszmét szolgálni polgári kö-
telesség. 

S reménylem, hogy midőn mi ily férfias 
nyíltsággal és becsületes őszintességgel nyujt-
juk kezünket az egyesülésre, Szentes város 
egészséges goudolkozásu közönsége — nem te-
kintve parányiságunkat, hanem csupán inten-
tióink tisztaságát és jóakaratunk bensőségét — 
nem kevésbbé őszinte barátsággal fogad ben-
nünket a közös lobogó alá. 

Mert az által a székhely kérdés önként 
megszűnik Szentes város localis érdeke lenni; 
hanem az egész vármegye egyetemét érdeklő 
kérdéssé avattatik. 

Én legalább ha meggondolom, hogy a 
vasút létesítése által Szentes város culturális 
fejlődésének alapföltételét megnyeri, — s fo-
kozott emelkedése, a törvényhatóságnak fen-
tebbiekben jelzett fontos nemzeti missiójánál 
fogva, biztosítva lesz, amennyiben egy nagy 
magyar vidék intellectualis erejének góc-pont-
jává lenni s igy a legmagyarabb vármegye 
anyagi és szellemi előhaladásának előharcosává 
válni hivatva van: nem képzelek magamnak 
oly embert, a ki — ha a civilisatiónak őszinte 
barátja, és a higgadt objectivitás magaslatára 
fölemelkedni képes — itt többé speciális szen-
tesi érdeket keressen. 

Azért tehát uraim! ott Szentes városában, 
tegyük félre a kölcsönös bizalmatlanság ki-
csiny hitű kételyeit; legyen béke és vállvetett 
közös működés! S ha a fentebbiekben kifejtett 
eszme csak chimíirát, csak pium desidériumot 
képezne is: egyesűit erővel igyekezzünk annak 
propagandát csinálni, s Szentesnek Csongrád-
megyével egybeforrt jövendője nagyszabású 
lesz! 

ímhol az ösvény kijelölve, a közös érdek-
dekből folyó közös cél meghatározva: tessék 
önöknek azt tovább cultiválni! 

Pintér Gyula. 

Válasz egy városi képviselőnek. 
E lap f. év 42-ik számában „egy városi képviselő" 

aláírással kérés intéztetett hozzám aziránt, hogy állító-
lag a közönség körében elterjedt azon hir valóságára 
nézve, hogy 1879-hen a tanács többet költött el 69 ezer 
írttal, mint amennyire költségvetésileg jogosítva volt, 
adnék fölvilágosító magyarázatot. 

Ezen ügy miben állására nézve, a szükséges ada-
tokat a városi számvevői és közpénztári hivatal utján 

beszereztem és ezek alapján egy képviselő ur meg-
nyugtatására a következőket válaszolom: 

H a tudakozódó egy képviselő ur nem sajnál cse-
kély fáradságot és megtekinti a városi közpénztári hi-
vatalban az 1879-ik évről lezárt közpénztári főkönyvet ; 
ennek utolsó lapján ezt fogja találni: bevétel : 143,097 
frt 12 k r . ; k iadás : 212,903 fr t 51 kr . Levonva a be-
vételt a kiadásból : többlet kiadás mutatkozik 09,806 fr t 
39 kr . 

Az a kérdés most már, hogy honnan ered ez a 
többlet kiadás és miből fedeztetett ez? 

Ha a t. képviselő ur végig lapozgatja az emiitett 
főkönyv kiadási rovatait, néhány tétel alatt találni fog 
43,321 frt 51 kr. kiadást. Micsoda kiadás ez? Azon 
összegek summája ez, melyeket 1879-ben a városi köz-
gyűlés a város behajthatlanná vált követeléseiből le-
íratni elrendelt. Volt ugyanis a közpénztárnak közel 80 
ezer frt régi időkből eredő követelése, mely követelés a köz-
pénztárnál vagyonképen szerepelt. A közgyűlés azonban 
liquidáltatta ezen követeléseket és mint teljesen beve-
hetetlent 43,321 frt 51 kr t leíratott. Ezen leíratni elren-
delt összeget a pénztári tisztség az 1879-ik évi kiadás-
nál számolt el. Miután azonban ez nem készpénzbeli 
kiadás, hanem csak puszta számja egy megsemmisült 
követelésnek: kitűnik, hogy az 1879-ik évi készpénz-
beli kiadás nem 212,903 frt 51 k r . ; hanem ebből le-
vonva a leírásból eredő 43,321 frt 51 krt, csak 169 
ezer 582 frt. Levonva most már ebből a bevételül ki-
tüntetett 143,097 frt 12 krt , mutatkozik tu lkiadás: 
26,484 fr t 88 kr . 

Ezen összeg tehát az, mely 1879-ben a költség-
vetés korlátain tul el költetett. 

Ezen rendkívüli kiadást a senki által előre nem 
látott, 8 igy költségvetésileg előre nem fedezett óriási 
vizvészszel j á ró rendkívüli kiadás idézte elő. 

1879-ben ugyanis, viz elleni védekezésre fol lett 
véve 12,403 frt 48 kr. Volt pedig a kiadás 41,216 f r t 
16 kr., volt tehát 28,812 frt 68 krral több kiadás, mint 
amennyi fedezetül előirányoztatok. Akkor tehát, midőn 
a költségvetésileg előirányzott összegnél 28,812 írttal 
kelleti többet kiadni, a költségvetés korlátain tul kia-
dott 26 ezer frt elköltése kellőleg indokolva van; nem-
csak, de sot más címeken 2000 frtot haladó összeg 
meggazdálkodása tűnik ki. 

Igen természetes, hogy ezen rendkívüli kiadás a 
város által állami és takaréktár i kölcsönből lett fe-
dezve. 

É s nagy tévedésben van ki azt hiszi, hogy — 
bár a reudkivüli helyzet teljesen indokolttá teszi a tul 
kiadást, — hogy ez a tanács által eszközöltetett. A 
vészbiaottság utalta ki ezen összegek legnagyobb részét 
és ezt utólagosan a közgyűlés tudomásul vette és jóvá 
hagyta. 

Az itt fölsorolt, a közpénztári főkönyvből kiszedett 
hiteles számok nyújtanak felvilágosítást a hozzám kér-
dést intézte egy városi képviselő urnák a város 1879-ik 
évi pénz kezelését illetőleg. 

Azt hiszem, hogy ezen számok komolyan igazol-
ják, hogy városunkban, a minden évben "beköszönthető 
vizvész illusiorussá teszi a költségvetésnek azon rubriká-
ját , melyben a vízvédelmi célokra előirányzott összegek 
szerepelnek; met ha az idők szeszélyének ugy tetszik 
tizszerezni kell az előirányzatot és akkor szó sem lehet 
arról, hogy költségvetésen tul ne költsünk. Hál istennek, 
hogy ezen tul kiadás nem veszett kárba, hogy meg-
menthettük vele városunkat. Szeged 100 ezrekkel köl-
tött többet, mint amennyire költségvetésileg jogosítva 
volt és fá jdalom! mégis romba dőlt. Szerkesztő. 

Vasut-ügy. 
A f. hó 20-án és következő napjain tartott tör-

vényhatósági rendes közgyűlésen a Szentesen keresztül 
vonuló vasutszárnyvonal kiépítése, illetve ennek se-
gély zése a megyei közmunka váltságdíjból egyelőre 
2000 frt az alap, illetve mérnöki munkálatokra és ké-
sőbb részvényekbe fektetendöleg 70,000 fr t szavazta-
tott meg. 

Örömmel üdvözlöm e határozatot, mint amely 
Csongrád megyei népünk anyagi fölvirágzására hozatott, 
ha az azon gyűlésben kimondott elv, hogy ez csongrád-
megyei — vasút lenne — igy tör ténnék! Ámde ez nem 
szeli keresztül Csongrádmegyét, minthogy annak csak 
egyik sarkán vonul el. 

Megengednek az illető t. érdekeltek, ha én más, 
és hasznosabb, rövidebb, olcsóbb vonal kiépítését ho-
zom javaslatba, nem csak, de már a t. illetők kezében 
levő adatokra hivatkozom, ugyan i s : 



Edmund megbízottja Erdélyi Béla, Biharmegye főjegy-
zőjével tettem magam érintkezésbe 8 egyelőre arra 
kértem pártolását, hogy egy szárnyvonal Kun-Félegy-
házától a böldi révig vezettetnék, ámde Erdélyi ur ezt 
kicsinyli a nagy és gazdag tőkepénzes társulatnak, ha-
nem ajánlja a nagyobb vonal létesítését, Kun-Félegy-
házától Orosházáig. 

Ezen ajánlat lelkem kívánalma, mert hiszen akkor 
Szentes is kezet fog velünk annál is inkább, mert ő 
lenne a gócpont, és nem kellene szüntelen attól retteg-
nünk, hogy Szentes város tőlünk különválva akar ha-
ladni, s igy nem a közelebbi vonalat választja a fővá-
ros felé, hanem a távolabb eső Szajolit, mert bármit 
mondjunk is, közelebb a félegyházi vonal a főváros 
hozzánk elannyira, hogy még ez is pár mértfölddel 
távolabb esik az Eőrkény-Ocsa egyenes iránytól, hát 
Szajol hova eleshetik akkor az egyenes vonaltól ?! 

Az angol-magyar társulat most alkuban van Bi-
harmegye vicinális vasutjai kiépítése tárgyában, hol 
2l/a%-ot kíván -csak és semmi egyebet, hol is 20 mért-
föld távolságra 75,000 frt éves díjazást kíván 10 évre; 
tehát ezen hosszaságnak fele Kun-Félegyháza Oroshá-
záig, igy az emiitett 75,000 írtnak felét, t. i. 37,500 
frtot fizetnénk mi a társulatnak 10 évig. 

Ami a Tisza áthidalását illeti, ezen munka nem 
hiszem, hogy visszarettentené a tár ulatot, mert hiszen 
az emiitettem vonalon — Margittától Mezőtúrig — a 
Körös és Berettyó folyókat szintén át kell hidalni, tehát 
e két hidalás helyett itt áthidalná a társulat a Tiszát. 
Ami pedig lapályos helyeinket — milyen a Kilences — 
töltésezéseit illetné, ez sokkal kevesebb, mint midőn e 
társulatnak Biharban hegyeket kell átmetszennie, hogy 
többet ne említsek, ott vannak a jankafalvai — bihari 
áthágó, diószegi magaslatok, stb. 

Hogy pedig amit itt elmondottam, nem homokra 
építettem, utasítani bátorkodom a t. olvasót tek. Balogh 
János, szentesi polgármester úrhoz, kinél e pillanatban 
ott vannak eredeti leveleim, t. i. Erdélyi Béla megbízott 
úrtól ; nem különben „Nagyvárad4* napilap két száma, 
hol Cavalier elnök ajánlatot tesz a tervezett vasúti vo-
nalaknak Biharban kiépítésére, s a megbízott ur csak 
azt várja, hogy a szentesi érdekeltek hívják meg érte-
kezletre, s ő igéri, hogy e vonal kiépítését ajánlva 
eredményre fogja vezetni a Szentes és vidéke érdekelt-
ségét, ahol körülírja azt, hogy épen a mi nekünk kí-
vánatos, haladéktalanul intézkedjék a t. érdekeltség! 

En itt ez ügyben semmi sem vagyok egyéb, mint 
kutató; én mindent Szentes városától várok és remény-
lek. Ha Szentes jól felfogott érdekét szem elől most 
nem téveszti, biztosan és olcsón lesz vasútja, de — 
amitől félek — Szentes másként fog eljárni, meglehet, 
hogy sem nekünk, de Szentesnek sem lesz — legalább 
most nem — vasútja! Sohlya Antal 

Figyelmeztetés a közönséghez! 
A vörhony-kór terjedésének meggátlása cél-

jából a közegészségügyi bizottság megtette a kellő in-
tézkedéseket, s alólirott a beteg körüli eljárásra nézve 
lapokban, templomokban és nyilvánosan tett híresztelések 
utján figyelmeztettem a közönséget; azonban mégis 
azt kell tapasztalnom,, hogy a kór terjed és pedig fő-
ként azért ; mert a közönség nem tesz eleget az or-

T Á R G A. 
Ebéd Rossini-nál. 

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

A kisértet először leseperte a havat köpenyéről, 
azután pedig levetkezett s kezével intett Beppónak, 
hogy engedje át neki az ágyban rendes helyét. 

Ekkor lefeküdt mellé. 
Beppo annyira meg volt ijedve s egyszersmind 

zavarodva, hogy mozdulatlanul maradt s az ágyon ki-
nyujtózva s egyik kezére támaszkodva, csak barátját 
nézte. 

Néhány pillanat múlva azonban halk hangon 
mondá: 

— Gaetano, te vagy az ? Szólj, felelj. 
Gaetano hallgatott. 
— Ha Isten megengedi, — folytatá Beppo, — 

hogy a természet rendes törvénye megzavartassék, ezzel 
bizonyos célja van. Mondd meg barátom, mit akarsz, 
s barátságunkra! meg fogom azt tenni. 

Gaetano nem felelt. 
— Meg vagy halva, — mondá Beppo, — s azon 

eskü erejénél fogva josz vissza, melyet kölcsönösen 
tettünk, hogy egymást nem hagyjuk el, még a halál 
után sem ? Ugy, íme, barátom, nem futok el tőled. 

S e szavakat mondva Beppo tárt karokkal köze-
ledett barátjához, azonban felkiáltott, mert ugy tetszett 
neki, mintha jégszobrot érintett volna. 

Mint valami halálos borzadály futotta át az élő 
testét. 

A halott ugyanazon szomorú mosolylyal, melyet 
Beppo már egyszer látott ajkain, elővette egyik ruha-
darabot a inásik után s kiment a szobából, fejét foly-
tonosan barátja felé fordítva, s kezével bucsut intve. 

ugyanis egymást érik a jóakaró látogatók, kik azután 
a beteggel való érintkezés folytán a kór ragály osságá-
nál fogva, viszik tovább és terjesztik a betegséget. — 
Azért ismételten figyelmeztetem a közönséget, hogy 
tartózkodjanak oly házaknak látogatásától, hol vör-
henyes beteg van és mindenek felett a gyermekek 
látogatását kell ellenőrizni. Mert e veszélyes kór ter-
jedésének csakis azzal lehet legbiztosabban útját állni, 
ha a közönség az óvrendszabályok szigorú megtartásával 
kellő támogatást nyújt az orvosnak. 

Szentes, 1880. okt. 29. 
Dr. Pollák Sándor, 

városi főorvos. 

Világ folyása. 
Törökország még mindig nem adta At 

Dnlcignót Montenegrónak és pedig legfőként 
azért nem, mert Montenegro azt kívánta, hogy 
Törökország adjon bizt.ositékot arról, hogy Mon-
tenegrót az albánok Duleigno birtoklásáért nem 
fogják háborgatni. De hiszen, ki állhatna azért 
jót, mikor a végső leheletig föíkészült albán 
nép minden vérontásra kész, ha határ terüle-
téből az osztozkodás politikája jogtalanul bár-
mely területet elvesz. Semmi kétséget nem 
szenved, hogy Törökország ezen magatartása 
nevetségessé tette a világ előtt Európa hangadó 
államait és ezek között legfőként Angolországot 
és ennek Törökországot darabóló miniszter el-
nökét Gladstone urat, ki valóságos dühvel kez-
dett Törökország földarabolási politikájához és 
nevetségesen csúfot vallott vele. 

Hadihajó tüntetéssel, háborúval fenyeget-
ték Törökországot, ha Dulcignót át nem adja. 
Törökország nem adta át Dulcignót és Angol-o o o 
ország és Oroszország nem mertek bele harapni 
a háború savanyu almájába és miért nem, mert 
e két katalmas állam erélyesebb akcióba lépni: 
mert Németország, Franciaország és Ausztria-
Magyarország nem nyújtottak nekik segédkezet 
és e három hatalmas világpolitikai tényező 
beleegyezése nélkül Angol- és Oroszország uem 
mertek kezdeni 

Az angolok véghetlenül restellik a dolgot; 
mert hozzá voltak szokva irányt adni Európa 
politikájának és most irány adásukkal nevetsé 
gesekké lettek. Semmi kétséget nem szenved, 
hogy ez a fiaskó Gladstone ur bukását fogja 
maga után vonni. Monarchiánk külügyminisz 
tere br. Haymerle legközelebb is kijelenté a 
delegációban, hogy a monarchia oly politikát 
fog követni, hogy Törökország jelenlegi álla 
potában fenntartassék. A józan gondolkozónak 
azonban ezen fönntartási politika a róka és 
szőlő meséjét juttatja eszébe A róka ugyanis, 
miután hiába ugrált a szép sárga lúgosért, nem 
érte el és igy nem ehetett belőle, hát szépen 
odább sonfordált és azt mondá, hogy: „még 
s a v a n y u , " pedig dehogy volt savanyu. Igy 
vannak ama tartózkodás politikáját mutató eu-
rópai államok Törökországgal, lesik a fölosztás 
legalkalmasabb pillanatát; de ezt még ma nem 

Angolországot. 
Semmi kétséget sem szenved, hogy ezzel 

egy elődb utóbb bekövetkező véres keleti há-
ború lett elodázva. 

Oroszországról most hallgat a krónika. A 
nihilisták elültek, világot remegtető tettükkel 
felhagytak. Talán mert céljokat gondolják el-
érni. Sándor cár ugyanis készül trónjáról le-
mondani és helyét az orosz nép által szeretett 
fia foglalná el 

Franciaország a jezsuita tiző rendeleteit 
hajtja végre és ezzel szilárdítja a köztársaságot; 
mert semmi kétséget nem szenved, hogy a 
Franciaországban még mindig lézengő császár-
sági párt nagy erőt vesztett a jezsuitákban, 
kik föltétlen hivei voltak a felséges uralko-
dásnak. 

Olaszország szerette volna, ha összeütközés 
lesz keleten, melyben ő is hajlandó lett volna 
részt venni, hogy a népet egy háború esetével 
foglalja el; mert e nép a csendes politikai élet 
mellett nagyon veri a vasat a köztársasági 
eszmék mellett. 

Hazánk egén a cseh és lengyel barátság 
szele lengedez. 

A lengyelekkel mindig is egyetértett és 
együtt érzett nemzetünk; ezen együtt érzésben 
azonban fölfrissíti a vért Bem, szabadság har-
cunk e dicső hőse emlék szobrának leleplezési 
ünnepélye, melyre lengyel ifjak jöttek a len-
gyel nemzet képviseletében. Amerre ezen ifjak 
jártak a haza földén: mindenütt a testvéri érzés 
fogadá őket, s midőn vissza mennek hazájokba, 
örömmel fogják elmondani otthon, hogy nem-
zetöknek van itt hazánkban egy jó barátjok. 

A csehekkel soha nem voltunk tisztában ; 
most azonban ezen nép közeledik felénk. A 
cseh nemzet két vezérférfia látogatta meg leg-
közelebb hazánkat és értekezett hazánk irány-
adó politikusaival, hazánk és a cseh nép barát-
sági érdekéből — Ezen nép barátsága a mo-
narchia politikájára nézve igen fontos ránk; 
mert ha a magyar és cseh elem összefog, akkor 
Ausztria német népe elveszti Ausztriában poli-
tikai túlsúlyát. Tehát a politika maga jó ba-
rátságra utal bennünket. 

Végül megemlithetjük, hogy Tisza Kálmán 
a Szent István rend nagy keresztjével lett ki-
tüntetve és igy ő is gróf lett mint Lónyai 
Menyhért ur annak idejében. Szinte boldogító 
volna a magyar grófok szaporodása, ha a koldus 
botra jutottak száma is folyton nem szaporodnék. 

Nyilvános köszönet. 
Ismét azon szerencsés helyzetben, vagyok hogy 

egyes buzgö iparosoknak és iparügybarátoknak a szen-
tesi iparos ifjak képző és segélyző egylete iránt legkö-
zelebb tanúsított áldozatkészségét nyilvánossá tegyem 
és a nevezett egylet választmányának megbízásából 
nyilvános köszönetet mondjak. 

A f. évi september 26-án az iparos újoncok áital 
adott táncmulatság, amennyiben a rendezők a tiszta 

Azon pillanatban, midőn Gaetano az ajtóküszöbre 
lépett, Beppo hosszú sóhajt hitt hallani. 

Ekkor a léptek zaja folytonosan kisebbedve tá-
vozott a lépcsőn, hasonlólag azon neszhez, melyet jövet-
kor csinált. 

— O h ! bizonyos, — mormogá az ifju vánkosára 
hanyatlva, — Gaetano meghalt! meghal t ! . . . 

Lett légyen az ájulás vagy kimerülés, Beppo csak 
napkeltekor ébredt fel. Egy egész éj elég volt lovának, 
hogy kipihenje magát, üde és virgone volt más nap. 
Beppo nyeregbe veté magát s tovább lovagolt. 

Eddig minden postánál gondosan tudakozódott, 
valyon nem fogatott-e be ott huszonnégy órával előbb 
egy busz, — huszonnégy éves fiatal ember, ki Bolo-
gnából Kómába igyekezett. 

Eddig mindig biztos tudósítást kapott Gaetano 
felől; Foligno és Spolettoban ugyanazt felelték: min-
denütt látták azon fiatal embert, ki tanulói jegygyei 
utazott; nem volt semmi baja s nagyon sietett, hogy 
Kómába juthasson. 

A nyáron is rosz ut, a hó miatt csaknem járha-
tatlanná lett; e miatt e napon Beppo nem mehetett to-
vább Terűinél. Stretturában, két órányival Terninél 
előbb megtette rendes kérdését, hogy látták-e Gaetanót? 

Esteli öt óra volt, midőn Beppo Stretturába ér-
kezett. S midőn itt, — bizonyossá levén barátjának 
átutazásáról s megtudta, hogy útját Térni felé folytatá, 
ő is ugyanazt készült tenni; de a postamester, kihez 
fordult, fejét csóválta s azt tanácsolta neki, hogy ne 
menjen tovább, mert az Apenninek két hegyláncolata 
közt levő uton egy rablócsapat pusztít s minden nap 
hall az ember gonosz tettről, melyet e nyomorultak 
visznek véghez. 

De Beppo nem félt az élőktől s azon gondolat, 
hogy az, mi előtte megjelent: Gaetano szelleme volt, 
magasztos erőt kölcsönzött neki; kinyilatkoztatá tehát, 
hogy ő is nagyon siet Komába s nem ismer oly ve-
szélyt, mely képes lenne útjában feltartóztatni. 

Ennek következtébea újonnan felporozta pisz-
| tolyait, biztosította magát, valyon tőre nincs-e beleszo-

rulva tokjába, megsarkantyúzta lovát s elvágtatott a 
völgyben, mely Stretturától Terniig terül. 

Valóban egy hely sem lehetett kedvezőbb a lesre 
mint ez : a süru erdőségnek egyes részei egész az utig 
kinyúltak ; iszonyú gránit sziklák a hegytől elválva az 
ut széléig hengeregtek. Az embernek azt kellett hinnie, 
hogy ez az a Dantes által említett szomoru ut, mely a 
chaost átmetszve a pokolba vezet. 

Beppo minden pillanatban várta a megtámadtatást, 
s saját sorsa iránt közönyösen, hideg, nyugodt tekin-
tettel szemlélt minden oly helyet, mely őt lessel látszott 
fenyegetni. Ha a fenyegető helyhez közeledett, csak 
nehezen nyúlt le pisztoly tokjához, s midőn e hely mel-
lett minden baj nélkül ment el, ismét felemelkedett 
megvetőleg mosolyogta a veszélyt, mely, mint látszott, 
nem mert hozzá közeledni. 

Végre megpillantotta a várost; egyenesen a posta-
ház felé lovagolt, s megtette rendes kérdését. 

Azonban itt már megszűnt a h i r ; nemcsak nem 
látták Gaetanót, nemcsak semmi értesítést nem adhat-
tak felőle, hanem csaknem tizennégy napja volt már, 
hogy egyetlen postakocsi sem jött Ternin keresztül; 
a rablócsapat pusztításának hírére, melyről Beppo is 
hallott Stretturában beszélni, az eszélyes utazók hirtelen 
megfordultak s utjokat Aquapendenten át folytaták. 

Gaetano e szerint, ki Stratturáig jött, nem jelent 
meg Terniben. Nyoma e két város közt levő uton ve-
szett el. 

Beppo Ternin kivül az uton, melyen jött, egy 
csárdát vett észre, mely eltévedt őr gyanánt ttint fel 
ez átkozott uton. Gondolá, hogy ezen csárda közelebb 
levén azon helyhez, hol Gaetane igen valószínűleg meg-
állapodott, biztosabb tudósítást kaphat e magános ház-
ban, mint a városban. 

Ennek következtében visszafordult s bement e 
csárdába, mely a : „Ternii zuhatag"-hoz volt címezve. 

(Folyt, köv.) 
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jövedelmezett ; ehez még következő fölülfizetők ado-
mányai j á ru lnak : Tar János 40£kr., Tarnóei Mihály 
1 frt, Szathmári Pál 20 kr., Bárány József 40 kr., 
Auber Ferd . 40 kr., Bernát Elek 40 kr., Dósai György 
40 kr., Sulc Kálmán 40 krt, összesen 3 frt 60 kr., ezt a 
fentebbi összeghez adva: 51 fi-t 20 kr. Fogad ja a ren-
<lező*bizottség s annak elnöke iQ. Tarnóei L., nem 
különben a fölülfizetők őszinte döszönetünket. 

Az egyleti választmány a f. évi oktober 13-án 
tartott ülése alkalmával nem csekély meglepetésben ré-
szesült, amennyiben épen akkor, midőn az egyleti helyi-
ség mikénti berendezéséről tanácskozott, alulirtnak egy 
t. Zsoldos Ferenc fakereskedő úrtól küldött levél kéz-
besittetett, melyben alulirt értesíttetik, hogy a levélhez 
mellékelt 50 o. é. frtot Zsoldos Ferenc ur az egylet 
berendezési költségeinek fedezésére küldi. Fogadja a 
nagylelkű adományozó a választmány legforróbb kö-
szönét ; világítson jövőre is a jótékonyság fáklyájával 
és szolgáljon például azoknak, kiket a gondviselés jó 
móddal ugyan, de kevés jó akarattal áldott meg a 
szenvedő emberiség iránt. 

Egyletünk részére adományoztak m é g : Kölber 
Mihály ur egy pár ablakfüggönyt; aszt. Balogh Mihály 
ur indítványára az 1862. évben alakult, de nemsokára 
feloszlott szentesi énekkar volt tagjai a közös költségen 
szerzett négy padot és egy asztalt; Lakos Károly la-
katosmester egy vasfogast; Dósai György bádogos-
segéd egy fehér bádoggal csinosan bekerített pala-
táblát; Bajcer La jos cipészmester egy ügyesen készített 
malomjátékot; végre Kovács Pál szerkesztő ur kölcsön 
adja olvasás végett a „Szentes és Vidéke" cimű hely-
beli lap szerkesztőségének járó újságokat. Fogadják 
ezen adományozók is a választmény őszinte köszönetét 
s legyenek meggyőződve, hogy egyletünk, mely most 
még csak a fejlődés nehézségeivel küzd, minden ado-
mányt a legnagyobb köszönettel fogad el, mert ez által 
az egylet sok apró kiadástól meg van mentve. 

Szentesen, 1880. okt. 27. 
Balázsovits Norbert, 

egyl. elnök. 

Köszönet nyilvánítás. 
Folyó évi október 3-án lakházam leégett, szeren-

csére azonban tűzkár ellen Sonnenfeld Sámuel urnái levő 
„Kiuniom" biztosító társulatnál biztosítottam, — ki 
káromat gyorsan és megelégedésemre felvette s kifi-
zette, miért is köszönetemet kifejezem. 

Szentesen, 1880. okt. 20. 
Német Imre m. k. 

Helyi és vegyes hirek. 
— V a s u t i i g y Stammer Sándor megyénk alis-

pánja, Balogh János, városunk polgármesterétől vissza-
vonta azon megbízatást, hogy a vasutügyben ő menjen 
el az érdekelt községekbe. Ezen, vasutügyre nézve, 
oly annyira fontos eljárást Stammer alispán ur szemé-
lyesen szándékozik teljesíteni. Ezen eljárás ellen semmi 
kifogásunk nem lesz, ha Stammer ur ezen ügygyei is 
ugy nem fog elbánni, mint a társulat ügyével és a 
kongó tégla úttal. Városunk erélyes polgármesterét 
örömmel láttuk volna a dolog élén. 

— P a p v á l a s z t á s . Gerőc Lajos anti ref. lel-
kész ur párthiveinek megkeresése és folkérése folytán 
kijelenté, hogy elfogadja a papi jelöltséget. Ellen jelölt-
jéül Marjai Péter segéd lelkész ur lesz fölléptetve. 

— A kormánybiztosa ÍR és Mindszent. 
Mint nekünk Mindszentről í r j ák : ott erélyes mozgalom 
indult meg a község képviselői között aziránt, hogy 
Mimiszent kövesse Szentes város példáját és írjon föl 
a kormányhoz Stammer Sándor kormánybiztosnak ezen 
állásától leendő elmozdítása végett. S e célból a leg-
közelebbi közgyűlésben indítvány fog tétetni, mel lnek 
elfogadását bizonyosnak jelzik. Ezen tettével Mindszent 
kéviselő testülete, ezen vidék létbiztonsága feletti méltó 
aggodalmának fog kifejezést adni, s a tapasztaltak 
után Mindszent ezzel csak kötelességét teljesiti, mely-
nek elmulasztását épen Mindszent részéről az ön sor-
sával nem törődés bűnének lehetne tekinteni. 

— A v ö r h e n y k ó r folyton nagyobb mérvben 
ter jed és szedi áldozatait az apró nemzedékből. A ha-
tóság a kór terjedésének meggátlása céljából szüksé-
gesnek találta az ovoda és a központi iskolák becsuka-
tását elrendelni. Valamint tilalom adatott ki arra nézve 
is, hogy a ref. egyház temetési szertartásainál — mint 
rendesen szokott — éneklő gyermekek közreműköd-
hessenek. Figyelmeztetjük közönségünket városunk fő-
orvosának lapunk más helyén hozott közleményére. 

— A megyei képviselő választás iránt. 
Vasárnap délután a városban több helyen lesz értekezlet 
tar tva. A 11-ik tizedben Kovács János, a l l l - ik tized-
ben Szigeti Lakos Bálint urak házánál lesz értekezlet, 
Az 1. és IV-ik tizedben már történtek megállapodások. 

— Ártérbirtokossáci gyűlés lesz nov. hó 13-án, 
délelőtt 10 órakorJRambovszki nagytermében. Érdekes, 
hogy Stammer kormánybiztos ur a t í igy sorba csak a 
kölcsonögyet vette fel és szépen fére tette Szentes város 
bizalmatlansági indítványát. Ez taktika akar lenvi a r ra 
nézve, hogy Szentes városa a társulatnál érvényt no 
szerezhessen a kormánybiztos elleni kifogásának. 

— J á s z - N a g y - K u n - S z o l n o k megye nov. 8-án 
tartandó gyűlésén fogja tárgyalni a vasutügyet. Ezen 
megye alispánja, Sipos Orbán ur megkereste városunk 

pui^íumcöierei, nogy az ugy nagy tontossaga aitai 
igényelt együttes működés céljából még a gyűlés előtt 
értekeznék vele, s küldené meg neki Szentes város 
határozatát a vasutügyre vonatkozólag. Polgármeste-
rünk a határozatot már megküldte és legközelebb 
Stammer alispán úrral együtt megy Szolnokba Sipos 
Orbán úrral értekezni. 

— V u t s d k . E d e , Vutsák János ur fia f. hó 28-án 
Zsadányi László nevű béresét vasvillával főbe iité és ez 
az ütés következtében néhány óra múlva meghalt. Az 
eset, mint mondják ugy történt, hogv a béres már dél-
előtt 10 órakor felhagyott a szántással és V. paran-
csolta neki, hogy szántson, mert még nincs itt az ebéd 
idő, a cseléd azonban nemcsak hogy nem engedelmes-
kedett, hanem a gazda szemrehányására vasvillára ka-
pott és neki rohant V-nek, ki a villát kicsavarta a 
cseléd kezéből és azután fejbe üté. Ezen eset V. csa-
lád tisztelőinél általános részvétet keltett. 

— Megyénk csak loyaliskodik. Tárgyalás 
alá került a legközelebbi megyegyűlésen Somogy me-
gye közönségének a képviselő házhoz intézett felirata, 
a magyar államiságot kifejező jelvények megsértői ellen 
alkalmazandó törvények megalkotása iránt. Somogy me-
gye ezen fölirata az egri zászlónak egy német katona 
által lett becsmérléséből eredt. Megyénk egyszerűen 
tudomásul vette Somogy megye átiratát; mert hiszen 
Magyarország legmagyarabb vármegyéjének mindegy, 
ha rongynak, szeméthek nevezik is a magyar zászlót. 
Es ezen megyének minden országos képviselője füg-
getlenségi párti. J ó lesz, ha a megyei képviselő vá-
lasztáskor ily dolgokra is kiterjesztik a választók 
figyelmüket; mert hát megyénknek „Független magyar 
nemzeti bank u se kellett. 

— Hamis nemesi levél. Hegedűs Kálmán po-
zsonyi lakos megkereste Csongrád megyét, hogy csa-
ládjának ismeretlen uton Csongrádmegye levéltárába 
került nemesi levelét adja ki. Ezen megkeresés folytán 
a kérdéses nemesi levél a levéltárból előkerestetett, de 
ez szigorú megszemlélés után, a hamisság gyanúját 
kelté fö l : miért alapos megviszgálás végett az orszá-
gos levéltár igazgatóságához terjesztetett fel, hol a ne-
mesi levél kétségtelen hamisítványnak jelentetett ki, s 
meghagyatott a megyének e nemesi levél kiadásának 
megtagadása. Ezen nemesi levél Hegedűs névre lett 
hamisítva, az igazi név ki vak arás a után. Mint a levél-
tári iratok mutat ják e nemesi oklevél e század elején 
került megyénk levéltárába és pedig ugy hogy ez egy 
a megye börtönébe került rabtól vétetett el, ki mint 
vállá neki egy sarkadi asszony adta. 

— Iskolai takarékpénztirak behozatalát 
határozta el Beszédes István tanitó ur indítványára a 
helybeli rom. kath. tanítói testület. Ezen iskolai taka-
rékpénztár célja, hogy a növendékek nélkülözhető 
krajcár jaikat betéti iv mellett tanítójuknak adják át, 
ki "azt összegyűjtve és takaréktári lag kamatoztatva, 
akkor adja vissza egy összegben a növendéknek: mi-
mikor ez kilép az iskolából. A népiskoláknál az or-
szág egy jó részében már be vannak hozva a taka-
rékpénztárak. Nálunk a rom. kath. tanítók lesznek az 
úttörők. Hisszük, hogy a példa hatni fog. 

— Miért nem hord a magyarhuszár toUat 
a csákóján? Erzsébet királyasszonyunkról sok min-
denféle anekdota szállong a nép között, sok szép 
mese, történet, a hogy azt az aranyszájú monda felöl-
tözteti. S ezek a mesék bizonyítanak legszebben a 
magyar királyasszony népszerűsége mellett; mert min-
degyikén a magyar nép szeretete nyilvánul s az ő sze-
retete a magyar nép iránt van kifejezve. S nem is 
csoda, ha e rokonszenve a népnek oly nagy mérték-
ben ébred fel a szép bajor hercegleány iránt ; mert 
ama sötét napokban ugyan mi volt természetesebb a 
nép naiv képzelete előtt, minthogy a szelíd jószívű ki-
rályné az igaztalanul üldözött magyar nép párt jára 
keljen. A sok mese közül nagyon megragadta figyelmét 
az iszákos Jónásnak, a vén obsitos huszárnak anek-
dotája, a mint egy kis város csapszékében pohárcsen-
gés között elmondotta nekem s a többinek : „Tudja-e 
uram, mért nem hordanak a magyar huszárok daru-
tollas csákót — mint hordtak ezelőtt, mint jó magam 
is? Nem ér az a lószőrforgó semmit se rajtuk, lobo-
góstollas csákó az igazi huszár csákó! „Hát uram a 
rebolució után visszasoroztak bennünket a német sere-
gibe. Azután sok viz folyt le a Dunán; sok háborúba 
jár tunk, kitelt az időnk is s mégse eresztettek haza, 
hanem Majlandba marasztottak s ott busultunk a ma-
gyar vesztin, kinek nincsen párfogója. — Egyszer csak 
gyün a parancsolat, hogy haza! Nagy vizitáció lesz, a 
császár meg a császárné maguk is ott lesznek. Ki is 
csiptiik magunkat huszárosán, lobogott a mente ujja, 
libegett a darutoll csákónkon. — Kapitányunk nagy 
sorba állított s azt mondta: a ki nem áll meg mint a 
sóbálvány egy helyen: menten főbelöveti. Alltunk is 
mi ott, mintha lecölöpöltek volna. Egyszerre csak gyün 
a császár, meg a császárné, velők a tenger generális. 
Mikor a Fölségek kocsija hozzánk ért, mi katonásan 
tisztelegtünk, a császárné felállt a kocsiban és ugy 
nézett végig bennünket ; bizony kedvét is találhatta 
raj tunk, mert szó a mi szó: helyre legények voltunk. 
Egyszer csak oda fordul a császárhoz s azt mondja. 
— Ugyan Fölséged, hogy van az, hogy a magyar 
nemzetet annyira megkoppasztották s a magyar huszá-
rok mégis tollasok ? Másnapra megjött az ordó, hogy 
a huszárok ezentúl tollú helyett forgót hordjanak." 

— Véres menyegző- Egy Tapolesány melletti 

teiviíieki taluban valóságos vérnász volt. A menyasz • 
szony szép fiatal leány volt, ugyszinte a vőlegény is, 
ki azonban már régebben egy másik leánynak is meg-
ígérte, hogy nőül veszi. A másik leány már régóta el-
tűnt volt, azt hitték, meghalt. Csak a menyegző előtti 
nap kapott a vőlegény egy üzenetet, hogy a Kata 
izeni, ne nősüljön, mert élve nem megy ki a nászéjből. 
De Tamás (a vőlegény) nem tűnődött. A nászéjig 
minden a legszebben ment, akkor vad kiáltás halat-
szott a hálószobából, s kiderült, hogy az egykori sze-
rető, ki a faluban ólálkodott, besurrant a házba és 
késsel össze-vissza szurkálta a fiatal házasokat. A vő-
legény meghalt, a menyasszony kiépül, de félszemű 
marad. 

— Négy db. ezrest sirat. Kis-Várdán, mi-
nap egy tőkepénzes nem kis ijedelmére azon fölfede-
zésre jutott, hogy a pamlagba bevarrt 5 darab ezres 
bankjegye eltűnt. Minden keresés, melyet nyomban 
megindítottak, kárba veszett, sőt a dolog még szöve-
vényesebbé lőn, midőn az udvaron az ezresekből né-
hány darabkát megtaláltak. A kutatást buzgón foly-
tatták de minden ered mén nélkül, mid végre a vélet-
len az eg»'sz dolgot felderítette. Ez esemény után egy 
nappal a papnál egy parasztasszony jelent meg, ezres 
bankjegyet mutatott neki s kérte magyarázza meg neki 
mi az ? A pap, ki a már ismert esettel az összefüggést 
röktön fölismerte, a bíróhoz vezette az asszonyt, aki 
aztán megvallotta, hogy a bankjegyet az illető tőke-
pénzesnél szolgáló pesztonkától kapta. E leány szoba-
tisztogatás közben rábukkant a pamlagba elrejtett ez-
res bankjegyekre, azon hitben, hogy értéktelen papí-
rokkal van dolga, kettőt közülök széttépett, a darab-
kákat az udvaron szórta szét, kettőt a tűzbe dobott, 
egyet pedig curiosumként a parasztasszonynak, ki ro-
kona vitt el. A tőkepénzes 4000 frt. veszteséget sirat. 

— K i v o n a t Szentes város híresztelő könyvéből. 
Székely Dániel II . t. 571. sz. háza és 5 részlet alsó 
réti földje eladó. — A felső ártér haszonbérbe kiadó; 
értekezhetni lehet Molnár Lajossal I II . t. 514. sz. a. 
Nyíri Józsefnek templom utcában lévő 180. szám alatti 
háza kedvező feltétel mellett szabad kézből eladó. 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC 

H i r d e t m é n y . 
A bökény-mindszeti tiszaszabályozási tár-

sulat ártér fejlesztésére vonatkozó vállalati rész-
letes feltételek elkészülvén, azok a társulat 
mérnöki hivatalában Szentesen közszemlére ki-
tétettek, felhívom tehát mind azokat, kik ezen 
művelet iránt érdekelve vannak, hogy a válla-
lati feltételek iránt fennforgó észrevételeiket 
Írásban f évi november hó 12-ig hozzám el-
juttatni szíveskedjenek Ezen időn tul beérke-
zendő észrevételek figyelmen kivül fognak ha-
gyatni. 

Szegváron, 1880. oktober 2*-án. 
Stammer Sándor, 

kormánybiztos. 

H i r d e t m é n y . 
A bökény-mindszenti tiszaszabályozási tár-

sulat által ezennel közzé tétetik: miszerint 
Szentesen folyó évi november hó 13-ik napján 
délelőtti 10 órakor Rambovszki József nagy-
vendéglője termében társulati közgyűlés fog 
tartatni, melyre az érdekelt ártéri birtokosok 
azon figyelmeztetéssel hívatnak meg: miszerint 
az alapszabályok értelmében a szavazásra szük-
séges és birtok mennyiségüket kitüntető sza-
vazati lapokat Mikec Ferenc társulati pénztár-
noknál a gyűlést megelőző öt napon át — 
szokott hivatalos órákban átvehetik. 

T á r g y s o r o z a t : 
Az 1880. XX. t. c. alapján felveendő a 

társulat részére szükséges állam-kölcsön meg-
szavazása. 

Szegváron, 1880. oktober 28-án. 
Stammer Sándor, 

kormánybiztos. 
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H i r d e t é s . -
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Van szerencsém a szentesi és vidéki < 
tisztelt közönségnek tudomására hozni, ( 
hogy kispiacon, Hálást Szabó Já- < 
nos ur újonnan épült házában < 

wrcukrászati ü z l e t e t ' I 
nyitottam, s képes vagyok a szakmámba 
vágó mindennemű apró süteményt-, tor c 

ták-, befőttek s egyéb cikkekkel a tisz-
telt közönség igényeinek megízlelni. 

A t közönség becses pártfogását * 
kérve maradtam tisztelettel 

cukrász. " 

## ### 



h i r d e t e s e k . 
Pályázati hirdetmény. 

Szentes rendezett tanácsú városnál rend-
szeresítve lévő, s évi 600 frt. fizetéssel java-
dalmazott, s lemondás folytán üresedésbe jött 
a l j e g y z ő i á l l á s betöltésére ezennel pá-
lyázat hirdettetik, s felhivatnak a pályázni ki-
vánók, hogy ezen állás betöltésére, képesitésö-
ket igazoló bizonyítványokkal felszerelt kér-
vényeiket Szentes város polgármesteri hivata-
lánál f. évi november hó 14-ik napjáig bezá-
rólag adják be, e határnapon tul érkezett kér-
vények figyelembe vétetni nem fognak. 

Szentesen, 1880. oktober hó 17-én. 

Balocrh János, 
polgármester. 

Árverési hirdetmény 
A szentesi kir. járásbíróság tkvi hatósága 

részéről közhírré tétetik, miszerint özv. C i-
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 hrsz 
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 kivánók 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 '/^-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 ? h S á n d o r , 

bir. végrehajtó. 

XXXÍ4XXXXXXXXXXXXXXXX 

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

gyeknek becses tudomására hozni, hogy az 
Q őszi és téli idényre megkívántató, min- Q 

denféle, a legújabb divat szerint készült Q 

KALAPOS - m o 

bevásárlását eszközöltem, minek folytán 0 
azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy 0 
a t. hölgyeknek e részbeni igényeinek @ 
teljesen eleget tehetek. 

Egyenes összeköttetésem által az árakat 
a lehető legjutányosabbra szabhatom. 

Himzo nyomdámat ujabban ismét fel-
szereltem s bármely névre megkívántató Q 
legújabb divatú monogramul betűket nagy Q 
választékban tartok rt 

Teljes tisztelettel Q 
J a k ó B f i h á l y n é , 

divatárusnő 
0 
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Ideg-, bor- és nemi bajokat 
sikeresen és alaposan gyógykezel 

DríAUSSAPÉIER 
orvos-tudor, szülészmester, 

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

Teés-Fábián községházzal átellen. 

Ideg- ds csúzos tajok 
villamozás által 

is sikerrel gyógyíttatnak. 

Díjazott és bélyeggel ellátott levelekre azonnal 
válaszol. 

H i r d e t é s . 

Zsoldos Fereno téglagyá-
rában csinosan készített c 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. 

Mnden kiállításon az első érdem éremmeli 
kitüntetve. 

Ezüst érem Páris 1878. 

HIRDETÉS. 

Lent nevezett bátorkodom a mé- fi 
lyen tisztelt közönségnek becses fi- ö 
gyeimét újonnan nyitott és változa- Ti 
tosan berendezett 

síremlék raktáramra u 
felhívni, a hol ugyanis a legkülön- g 
bözőbb darabok, v ö r ö s - m á r v á n y , £ 
porosz és mauthauseni gránit- «j| 
böl készítve, minden hitfelekezet szá-
mára. igen jutányos áron kaphatók. JC 

Úgyszintén a sírkövek-felirata, 
azoknak valódi aranyozása, valamint 
bárminemű javítások, utánv<'sések és X 
több e szakmába vágó munkálatok, #C 
itt helyben, vagy a vidéken, a leg- X 
lelkiismeretesebben végeztetnek, igen 
mérsékelt dij mellett. 

A nagyérdemű közönségnek min-
denkor kész szolgája M 

Krausz Mark, £ 
fliremli'k raktár tulajdonos. ^ 

Szentben, főutca, öreg Sarkadi-féle ft 
házban. ^ 
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Brogle J. és Müller 
gép- és rosta-lemez gyára 

Budapesten 
a mar<rit-hid k ö z e l é b e n , k é s z í t 

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

Trieur hengereket malmok számára. 
Koptatkat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat c«éplő<répekszámára. 

m o o o o o c x x x x x x x x s c x x a a 
H i r d e t é s . 

Alólirott van szerencsém a tisztelt hölgy közönségnek tudomására hozni, hogy 
az ő s z i és t é l i idényre a legdivatosabb mantiílok, 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 

^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
Szentesen, nyomatot*, a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




