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SZENTESI LAP. 
\£ 

VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 
Elap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőség-
hez, a pénzküldemények a kiadóhivatalhoz intézendők. 

E l ő f i z e t é s i á r a k : 
Egész évre 4 frt. 
Fél évre 2 frt. 
Negved évre 1 frt. 

H i r d e t é s i á r a k : 
A három hasábra terjedő petitsorért egyszeri hirdetés-
nél 18 kr., a két hasábosért 12 kr., egy hasábosért 

6 kr. számíttatik. 

Bélyegdij minden egyes beiktatástól 30 kr. 

Megjelenik e lap hetenkint vasárnap égy 'fvétí. 

A „Nyilttér-"ben a háromhasábos petitsor igtatási dija 
15 kr. o. é. 

A Dósai-féle alap. 
Ez is azon ügyeink egyike, melyek különb 

féle szempontból raegitélhetők, melyek mellett 
s melyek ellen sok mindent lehet felhozni, me-
lyekhez több rendbeli érdek csatolódík, s me-
lyekkel nagy nehezen tudunk tisztába jönni. — 
Evek óta halljuk, hogy rendezetlen állapotban 
van. de azért sorsa évek óta sem döntetett el. 
A legközelebb tartott városi közgyűlésen egy 
képviselő kérdést intézett ez alap jelenlegi álla-
pota iránt a polgárnagyhoz, — feleletül egy nem 
rég felsőbb helyre tett tanácsi felterjesztés ol-
vastatott fel, mely — mint lapunk mult számá-
ban is megjegyeztük •— szomorú kivilágításban 
tüntette fel ez alap ügyét. 

Megösmertetjük olvasóinkkal, elmondjuk vé-
leményünket, s reájuk bízzuk az Ítéletet. 

E jótékonysági alap keletkezése ismeretes 
ha netalán volnának kik nem ismerik, azok ked-
véért röviden felemlítjük, hogy néhai Dósai Molnár 
Mihály szentesi földbirtokos 1845-ik évben 300 
köböl búzát, 8 300 köböl árpát ajánlott fel a 
városi szegények és szűkölködők segélyezésére, 
olyaténkép, hogy ez alapból korlátoltabb sorsú 
földműveseknek költsön nyujtassék, mely a pénz 
forgalmi viszonyainak nyomása alatt nem áll, 
mely helyzetük 8 foglalkozásuknak leginkább 
megfelel, s mely általuk — mint a boldogult 
alapító hitte — legkönnyebb módon vissza szol 
gáltatható. — Ki ez alapból a tél folytán, vagy 

tavaszszal, vagy a mikor vető magja, vagy élel-
mére gyűjtött gabonája elfogy költsönt nyer, 
tartozik minden köböl után, a bekövetkező leg-
közelebbi aratás után 1 vékát kamatként fizetni. 

Az eként begyűlt kamatokból azután a sze-
gények ingyen segélyeztetnek. 

Olyan „takarékmagtár-*féle volna tehát ez. 
minőket különösen az ötvenes években ország-
szerte rendeztek, melyeknek nagyrésze szét fosz-
lott, más része a kor igényei szerint át idomit-
tatott, néhánya még most is fenáll, de hogy va-
lahol nagy virágzásnak örvendene, nem tudjuk. 

Tekintve a jószívűséget, tekintve a nemes 
czélt, nem lehet eléggé hálásan emlékezni az ala 
pitóról. 

Sokan vannak városunkban kik ez alapít-
vány jótékonyságát igénybe vették, sokan kik-
nek ínségükben egyedüli támasza volt. — Kü-
lönösen az 1863. és 1866. években ingyen nyúj-
tott táplálékot számtalan éfeezőnek. 

De van ez alapnak árnyoldala is. 
Egy köböl gabona után 1 véka kamat, 

v agyis a tőkének egy negyedrésze, más szóval 
25 perczeut. még pedig ha tavaszszal vétetett 
költsön a szegény ember által, alig két három 
havi időtartamra. — Hányszor történhetett meg 
hogy a szegény, részre dolgozó földműves a jó 
remény fejében felvett gabona költsönt, — szű 
ken ütvén ki az aratás, s nem szerezhetvén be 
még családja számára a télre szükségelt élelmet 
sem, nem csak hogy vissza nem téríthette, hanem 

még a kamat beszolgáltatására is képtelen letr 
— de az alapítvány nem zsarolt ily esetekben, 
a kamat a tőkéhez csatoltatott, s az adós uj 
kötvényt állított ki a kamatról s annak kamatairól. 

Az természetes, hogy eme költsönt legin-
kább a szegényebb sorsnak használhatták, tehe-
tősebb gazda nagy ritkán szorul ily nemű se-
gélyezésre, — bár nem akarjuk tagadni, hogy 
találkoztak kölcsönzést kedvelő gazdagok is, 
kik főleg magas gabna árak idején — ez ala-
pítványt igyekeztek ön hasznukra kizsákmányolni. 

Mert például márczius hóban 10 — 12 fton 
állván a buza, költsönt felvenni, 8 aratás után 
7—8 ítos búzával visszatéríteni, nyereséges üz-
let volt a nagy kamat mellett is, — de aligha 
megfelelt az alapító szándékának. De ily esetek 
ritkábbak voltak, az ujabb időkben talán elő 
sem fordultak, hisz a városunkban létező 3 pénz-
intézetnél sokkal olcsóbban nyerhetett bár ki 
is szükségleteire költsönt, ha bitele volt,—kik-
nek itt hitelök nem volt. s ezen alapra szorul-
tak, azokkal — miként a közgyűlés előtt felol-
vasott felterjesztés megjegyzi — gyakran meg-
történt, „hogy az alapitvány túlságos kamatlába 
által tönkre jutott adósok, mint végkép elszegé-
nyedettek kénytelenek igénybe venni segélye-
zését ép azon alapítványnak, melynek áldoza-
taivá lettek." 

A kamatoknak folytonos tőkévé tétele után 
a magtárnoknak egy nem régi kimutatása sze-
rint az alapitvány már 5532 véka búzából é* 

& M % % Bt 
AZ ANGOL BQSZUJA. 

(Beszély E. / / . után.) 
(.Folytatás.) 

Nyolcz nap mult el, Toni, miután bútorzatának 
utolsó darabját is eladta, apróbb tartozásait kiegyen-
lítette, kis leányával a posta kocsira ült, hogy egy 
távoli faluban lakó rokonához meneküljön. Mit lesz 
teendő, nem tudta, vagyona alig volt elegendő a ko-
csibér kifizetésére. 

Ugyan e napon, ugyanez órában, mely Toni 
szülővárosát elhagyá, egy fiatal férfiú állt haldokló atyja 
ágyánál, kinek palotája Angolország legszebb herczegi 
lakjainak egyike volt. 

„Eduárdu szólt az öreg, aszott kezrivel meg-
ölelve fiát, „Eduárd, csaknem egy éve már hogy öreg, 
tehetetlen, szeszélyes atyád körül forgolodol, én hűnek 
találtalak. S lám fiára" folytatá az öreg reszkető han-
gon „előttem rágalmaztak téged, azt mondták, nem 
szeretsz engem, s nem akarod nőül venni aat, kit szá-
modra választottam. Jól van fiam — ne szólj hadd 
beszéljem ki magam — tudom, hogy nem kedveiled 
ama leányt, — nősülj tetszésed szerint, — de ne fe-
ledkezz meg rangodról. — Megígéred ezt nekem ?" 

Eduárd szótlanul kezét nyujtá atyjának. 
Egy órával később mint atyjának örököse Was-

downe Lord és Angolország pairje volt. 
Neje koldusboton hagyta el szülővárosát. 
Raslingh — mellőzzük uj czimét s nevezzük csak 

a már előttünk ismert néven — szobájába tért s kön-
nyezett. Szívesen bevallott volna mindent atyjának, 

de minek keserítette volna az öreg végóráját ama nehéz 
szóval: „atyám! megcsaltalak !tt 

Keble elszorult, az atyja ellen elkövetett bűn ón-
sulylyal nehezült lelkére. Most még csak atyjáért 
könnyezett, s még nem tudta mi várakozik reá! 

Olvasóink gyanítják minő lelketlen játékot űzött 
Morier; ha nem, elmondjuk. 

A véletlen hozta őt össze a gazdag angollal, a 
véletlen fedezte fel előtte ennek rangját, — nem hitte, 
hogy a nő annak esküdt felesége volna, a titokszerű-
ség, melylyel családi életét körülövedzé, megerősité őt 
hiedelmében; — midőn az angol távozott, ürügyet vélt 
látni elutazásában, hogy a talán már megunt szövet-
séget csendesen felbonthassa. Pénz nem hiányzott, ez 
legjobban tetszett Moriernek, midőn a nő és gyerme-
kének gondozása reá bizatott. Egyfelől boszankodott, 
hogy Raslingh annyit költ egy szerelmi viszonyra, 
másfelől irigyelte a nőtől a magas összegeket; az első 
váltókat s pénzeket tehát egyszerűen zsebre rakta; — 
hm ! gondolá, a hűtlen angol ugy sem fog többé vissza-
térni. Toni leveleit fellöré, a forró szeretet ömlengései 
különös hatással voltak kedélyére. Mily melegen érez! 
- gondolá, — majd ha kissé lehűtve leend, magara 

fogom vigasztalni. 
Raslingh levele is megérkezett, ő hasonlóan fel-

töré, hisz mit irhát abban! — De mennyire volt meg-
lepetve; — tehát neje? Nem! A balga nem akar egy-
szerre szakítani! — De hátha visszatér megújítani a 
viszonyt? Nos, — addig lehetséges lesz valamit ki-
eszelni. 

Terve szilárdan állt, elsikkasztotta a pénzeket, 
elsikkasztotta Toni leveleit, elsikkasztotta Raslingh le 
veiéit, s kézírásukat utánozva ennek is amannak is 

irt önszerkesztette leveleket; — az irás dijába csinos 
összegeket gyűjtött rakásra. 

Toni elhagyta szülővárosát; néhány nap múlva 
levél érkezett számára Morierhez, melyben férje tudó-
sítja őt, hogy visszatérőben van, hogy mi sem aka-
dályozza többé, hogy nejét nyiltan bemutassa a vi-
lágnak. 

Morierrel szédült a világ, — szökni akart, gonosz 
szelleme visszatartá. „Maradj!" biztatá őt, „tekints 
bátran szeme közé a bajnak." 

Raslingh visszatért, sietett kedveseihez, a vágtató 
lovak lomha járásuaknak tetszettek előtte, a szél szár-
nyai sem röpíthették volna vágyait kielégítő gyorsa-
sággal. 

Megérkezett . . . Az általa bérelve volt házban 
idegeneket talált. 

„Hol van Raslinghné?" a házi ur gondolkodik, 
„elhurczolkodott" mormogá „hogy hová, nem tudom." 

Eduárd Morierhez sietett. 
„Hol lakik nőm? szólj gyorsan?" 
Az orvos vállvonitvu felelt: „nem tudom,levelek 

által közlekedtünk csupán, nem akarta, hogy meghK 
togassam." 

„Mi ez? — no de később erről, sietek őt felke-
resni." 

Elrohant, a rendőrségnél tudakelódzott, megne-
vezték neki a volt lakást, s értesítették, hogy a nő 
elhagyta a várost. 

Eduárd mitsem gyanított még, de különös reme-
gés és borzadály lógta el őt. 

Tudakozódott. Sokféle hirek keringtek neje felől, 
megérté, hogy szegényen s meggyalázodtan elbujdosott. 

Eszméletét vesztve földre rogyott. 
Midőn hetek multával ismét elhagyhatta szobáját 



3645 véka árpából állana, természetesen papí-
ron s kötvényekben; — mire azután a több-
ször emiitett telterjesztés megjegyzi, hogy a ki-
tüntetett összegek nagyrésze követelés tárgyát 
nem képezheti. S ez állítását hosszasan bizonyítja. 

Izlelőül felemlítünk a többi bizonyítékok 
közül egy i-t, mely szerint a 14 számit kötvény 
alapján Szél János, ki időközben csőd alá ke-
rült 1312/4 véka gabona tartozásért már n867. 
évben lett beperelve, a bíróság pedig csak 43 
V4 véka búzát és 19l/'j véka árpát ítélt meg. 
ezik daczára ez idő szerint nevezett adós a 80 
hzáinu kötvénynél fogva 2562/4 véka buza 1132/4 

véka árpa, s a 267. számú kötvény alapján is 
inét 28 véka buza tartozással szerepel. 

Ily kezelés mellett, vagyis ha a kamatok 
minden évben a legnagyobb szigorral be nem 
hajtatnak, lehetetlen azután hogy a jótékony 
alapitó másik czélja t. i. a szegények és szű-
kölködőknek ingyen való segélyezése valósítat-
hassék. A mint ez idő szerint teljesen megakasztva 
is van, mert a magtárban egy szem gabona sem 
létezvén, az onnan élősködők jelenleg a városi 
szegény; lap pénztárából élelmeztetnek, s havon-
ként mintegy harmadtél száz forint költetik reájok. 
(Pedig ez alap csak S ezer s egynehány forint 
tőkével rendelkezik ) 

Hogy ez alapítványnak ily módii kezelése 
czélra nem fog vezetni, ezt már 1851 érezte 
az azon időbeli városi hatóság, azon évben kelr 
végzésével kijelentvén, hogy a folyamodó ala-
pító által kitűzött természetben leendő kezelés 
mód inelhtt, az alapítványt felügyelete alá át 
nem veheti. Azonban súlyos idők voltak akkor, 
. . . átvennie kelletett azt. felsőbb rendelet folytán; 
hisz mint már mondtuk ,takarék-magtárakat" 
alapítani az időben divatban volt. 

Maga az alapitó is sejthette volna, hisz mi-
dőn az alapítvány a városi hatóság rendelke-
zése alá került, már 55 köböl buza s 21 köböl 
árpa volt általa kitüntetve „bevehetetlennek." 

Ide járul uiég az is, hogy a város az ala-
pítvány számára magtár épületet adni kénytele-
nittetett, ösmerjiik mindnyájan ezen az egykori 
földesuraságtól drága pénzen vett épületet, s a 
városunkba a Tisza felől jövő idegen először 
is annak dísztelenségével találkozik, — néhány 
év előtt főiskolának akarták átidomítani, de abban 

maradt. A városi közönség, hogy e terjedelmes 
épülete is meghozza a benne heverő pénz ka-
matait, elhatározta, hogy a Dósai alapitvány évi 
haszonbérbe 300 forintot fizessen, — s ennek 
valamint a fentartási, tűzkár biztosítási s egyéb 
költségek megtérittetése végett 186G. és 1869. 
évbe n jó csomó gabonát el is adatott az alapit-
vány készletéből s a városi pénztár követelését 
kiegyenlítette. 

1869. évben a városi közönség a megye 
pártfogása melleit a magyar ministeriumhoz jíi-
rult, kérve az engedélyt, hogy a gabona alapit-
vány pénzzé tétessék és a szegények pénztára 
alapjával egyesittessék, hogy igy egy újonnan 
felállítandó szegény ápoló-intézet javára fordit-
tathassék Kérelme megadhatónak nem találtatott. 

Másfelől az alapitó örökösei is járultak — 
három rendbeli folyamodványnyal a ministerium-
hoz, kérve az alapítványnak jelen alakban to-
vábbra is leendő fen tartását, — (tudnunk kell 
itt, hogy az alapitó okmány rendelkezése sze-
rint, mindenkor az alapitó családjából vagy egyéb 
rokonai köz'il egynek kell — megfelelő dijért — 
a magtár kezelésével inegbizva lennie) — kérve, 
hogy a városi közönség a magtárért követelt 
haszonbér szedésétől eltiltassék, kérve, hogy a 
kint levő tartozások behajtása eszközöltessék, 
végre kérve, hogy az alapitvány a csalál ren-
delkezése alá vissza b »csájtassék. 

(Folyt , k ö v ) 

C s o n g r á (1 ni e g y e r on(lk i v ül i 
közgy ü lésérő l . 

M. Rónay Lajos főispán ur elnöklete alatt e hó 
13-án r e n d k i v ü 1 i - k ö z g y ü l é s tartatott. Napi rendre 
három tárgy volt kitűzve. Első: a mult évi decz. h'» 
29-én megtartott bizottsági tag választásokról szóló 
jegyzőkönyvi k előterjes«íéso. — Felolvastattak; s ha-
tám/tatot t , hogy a nK>*t már teljesen kiegészített me-
gyei bi/.oitság tagjainak névsora, közöttük leendő ki 
osztás végett 2<X) példányban kinyomattassék. 

Második tárgy a honvédség lószükségletének 
mozgósítás esetében fedezéséről szóló 1873. évi X X 
t. cz. végrehajtása tárgyában kibocsátott houv. minis 
teri rendeletnek a megye területén leendő foganatosi 
tása iránt javaslattétellel megbízott küldöttség jeientésc 
volt. — Röviden c*ak annyit jegyezünk meg, hogy a 
lovak összeírása és avatására a tiszántúli kerületbe 
kiküldött bizottság elnökéül Halus József ur válasz 
tátott, beeslőkül pedig: Illés Lajos, Vidovieh Aibert, 
Szeder János neveztetett ki főispán ur által; —- a ti 
száninneni kerületbe elnökül: Kádár Henrik válasz-

tatott, beeslőkül: Bagi Gerő, Seres Ferencz, Hegedűs 
István neveztettek ki. 

Harmadik tárgy, a 11. számú dragonyos ezred 
parancsnokságának kétszázad lovas katonaság nyári 
elhelyezésére vonatkozó megkeresvénye volt. A parancs 
nokság az egyik századot Kisteleken elhelyeztetni, a 
másikat ott hol jelenleg van, Horgoson hagyatni óhaj-
taná. A közgyűlésnek mindegyik tagja megvolt győ-
ződve arról, hogy a katona beszállásolás terhe mind-
ez ideig aránytalanul nehezült az egyes községekre. 
Leginkább panaszkodott Kistelek, ott ugyanis igen ke-
vés földbirtokos gazda létezik s mult évben megtör-
tént, hogy némely házba öt ember is száMásoltatott 
be . Azon nézet nyilvánult tehát, hogy a legújabban 
alakult uj községek, valamint a nagyterjedelmű ura-
dalmi pusztákból részint már megalakult, részint ala--. 
kulófélben lévő községek egymás után sorban részt-
vegyenek a katonatartás terhének viselésében, külö-
nösen inditványoztatott, hogy M á g o c s, ro o s t m á r 
n a g y k ö z s é g b e í helyheztessék el a lovas katona-
ság egyszázada; annál is inkább, inert az ott létező 
terjedelmes épületekben és istállókban sokkal kényel-
mesebben fog tanyázhatni, hogysem Kistelek lakosainak 
hajlékaiban. — A bizottsági tagoknak ezen úgyszól-
ván e g y h a n g ú nézetével szemközt a megyei tiszti-
kar legnagyobb része, s az uradalmi tisztartó azt vi-
tat ta: hogy a megye várja be a katonaság elszálláso-
lása tárgyában az országgyűlés által majdan hozandó 
uj törvényt, addig is kiniélje meg az uj községeke', 
s terhelje a beszállásolással azon községe ket, kik szá-
zadok óta részesültek abban. 

A kifejlett heves vita érdekesbé vált, midőn az 
elnöki szék azon nézetét nyilvánitá, hogy: a megyei 
bizottság a katonaság beszállátolását illetőleg nem is in-
tézkedhetik, mert ez ügy az 1870. évi 42. törv. cz. 58. §. 
I. pontja szerint az alispán resortjába tartozik. A bizott-
sági tagok, sőt a m gye főügyésze ugyan vitatták, hogy 
a hivatolt törvény 1 §-a c pontja értelmében a tör-
vényhatóság minden közérdekű tárgyak feletti intéz-
kedésre hivatva levén, a közgyűlésnek joga van a 
beszállásolás iránt intézkedni ;— de az ellenvéleményt 
pártolók erről nem akartak meggyőződni. 

Furcsa volt, midőn egy egyszerű képviselő kér-
désbe tette: hogy voltakép miért jelelteUAt ki tehát ez ügy 
a renkiviili'eg egybehívott közgyűlés egyik tárgyán / 

Befejeztetvén a már elvi kérdés és törvény ma-
gyarázat körül forgott hosszú vita, — mely alatt na-
gyon kivehető volt, hogy a képviselők na^y többsé e, 
h^ szavazásra ke rü l a sor a katonaságot M á g o e s r \ 
fogja beszáliásoltatni — főispán ur, jegyzőkön) vb ; 
vétetvén meggyőződését, hogy a közgyűlés kérdéses 
ügyben nem intézkedhetik felteszi az első kérdést : 
akar-e a közgyűlés a katonaság beszálásolását illető' ügy-
ben intézkedni vagy nem? — A bizottsági tagok azon 
meggyőződésükben, hogy e részben törvény adta jo-
guk van, nagy többséggel „igent" szavaznak. Es most 
— a további kérdések, t. i a „miként"-et illetők, el-
nök a közgyűlést feloszlatván, más n ij>ra halasztat-
nak. (Meglepetés és álmiikod.W bi^otU igi tagok kö-
zött.) 

Csak annyit jegyezünk ni 'g meg, hogy ez volt 
a sorrendre kitűzött tárgy ik utolsója, s hó^y a megyo 
különböző vidékeire haza:érő a bizottsági tagok a má-
sodik napon nem igen szoktak megjelenni. 

Február 14-én több bízottsági tag jelent meg, 
hogysem reméltetett, s 51 szavazattal 24 ell 'nébeo el-
határoztatott, ho^y Mágocsra a már in galakuit és De-
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újból megkezdette a iürkészést, lassanként szétfoszlott 
szeme előtt a homály, s érteni kezdé mily borzasztóan 
csalódott Morierben, ki nejének és az ő boldogságá-
nak rzblója, gyilkosa lett. Rettentő bosszút esküdött 
ellene, de mindenekelőtt bizonyost óhajtott tudni. Az 
orvosért küldött. Ez visszaüzente: „hogy elégszer jött 
kellemetlen hehzetbe Raslingh ágyasa miatt, hogy őt 
ezentúl békében hagyni szíveskedjek, s ha netalán 
követelései volnának, használja fel a törvény rendes 
utját.* 

Raslingh fogait csikorgatta dühében. 
„A törvény injára utasít? tehát beögmeri b'ínét; 

azt véli, hogy egy ; gyas miatt nem fogom koczkáz-
tatni hírnevemet? — az én ágyasain!" — Raslingh 
felbőszült e gondolatnál, görcsösen ssoritá össze öklét, 
hozzá kiv.'nt volna rohanni, hogy szém.orzsoija ez 
alávaló embert. 

De a keblét dúló vihar lecsetuh sttlt, a hevülő 
boszú eszmélni kezdett, — a gaztett sokkal nagyobb 
volt, hogysem egyszerű halál által kiengesztelhető lett 
volna; — szivének válogatottabb boszura volt szük-
sége, mit ért volna a dűli első rohamában szétzúzni 
a gorosztevőt? — hosszú kinbau akarta látni ö t ; — 
megrontani akarta őt testileg s lelkileg, hogy boldog-
talanabb legyen mint a terv szerint megrontott nő . 
nyomorultabb, mint a nyugalmát örökre vesztette férj 

„A törvény utján ?tf — Raslingh csak egy perczig 
gondolt erre, azután elveté ez eszközt. — A bizonyí-
tékok hiányzanak, keresni ezeket mutyit tesz mint 
minden lépésnél ön szivét kinozri, mai eaangolni. — 
Morier ravasz, — a törvény előtt ügyes védelmin dia-
dalmaskodik a jog felett, a ravasz gazember megsza 
badul: — nem, önnön maga akarta elitélni, megbün 
tetni őt, s megbőszülni nejét! 

De mindenek előtt, hol van Toni? őt kikeresni 
s érette boszut állani lett életének feladata, Morier 
remegett volna ha a halvány homlokot, a sötét sze-

meket látta volna, melyekkel Raslingu t ivozott a vá-
rosból ; — de nem látta, és mosolygott, midőn a lord 
elutazásának hírét vette; örvendett, hogy minden oly 
szerenesésen sikerült a mint kiszámította volt. 

Egy intő levelet mégis kapott. Rövid volt, do a 
velőig hatott: 

„Morier orvos!" ennyit irt a lord „talá kőzni fo 
gunk újra.* 

A néma fenyegetésre elhalványodott ugyan az 
orvos, azonban elégülten tapogatta erszényét: „kevés 
idő múlva" t-zolt „külömb ember leszek mint most 
vagyok." 

A lord helységről helységre jár t mindenütt tu 
dakozódot t ; nem kímélte a költségeket, hirlapilag is 
kerestette nejét : mesés összegeket igéit a nyomba 
utasítónak. Mind hasztalan! — Toni és gyermeke 
mintha csak eltűntek volna a földről. 

Evek multak; Morier Párisba költözött át, tekin-
télyes férfiú volt, — az őt üldöző gonosz lelkiismeret 
a lord elhagyta Franc iaországot , 

„Eredmény nélkül maradtak kutatásai, fáradó 
zásai, tehát felhagyott azokkal;" gondolá magában. 
He jh ; ha tudta volna, hogy a lord most másik eskü 
jének teljesítésén fáradozik. 

III. 
Nincsen áldás. 

Ideje, hogy Toni után lássunk, váljon mi lett 
belőle. — A kocsi, melyen szülő városi t elha^yá, 
holmi társaekocsiféle idomtalan alkotmány vol t ; kü-
lönböző rangú utasok foglalták el öblös belsejét, a 
ináIhák a fedélzet tetejére voltak kötözve. — Barát-
nőnk podgyásza kevésből állott, egy csomó ruhanemű 
volt az egykori gazdagság összes maradványa; meny-
nyivel szegényebb volt mint akkor, midőn ugyan ez 

utczában élet vidoran vándorolt anyjával a temető, 
s atyja sírjának látogatására. 

I Id t még mennyit szenvedett amaz idő ó t a ! 
Gondokba merülve csiiggeszté le fejét ; — haj-

dan tiszteletben állott, most szemlesütve kell távoznia 
a városból hol gyermekkorát leélte; — ki volt taszítva 
a világba, bár tiszta, s bűn nélkül volt. Beteg gyer-
meke mellette feküdt, oly halvány s színtelen volt 
orczáj?, mint ama jövő, mely reájok várakozott- —• 
Igaz, hogy gyermeke előtt nem kelíend pirulnia, de mit 
szóljon majd annak atyja felől, ki szivének tnidene 
volt, s — megtörte azt. „Szegény gyermek!" sóhaj tá 
akaratlanul könnyezett. 

Szét pillantott társai között, mindannyian szá-
nakozólag tekintettek reá. — Lesüté szemeit, tán ha 
ismerték volna, megvetik vala. 

„Gyermeke talán beteg, hogy oly halavány ?" 
szólitá meg őt a vele szemközt ülő nő, „majd ezu-
korkákat adok neki, melyek felüdítik." Ezzel erszé-
nyében keresgélni kezdett. 

Toni megelőzte őt köszönetével, állítván, hogy 
a gyermeknek tiltvák az édességek. 

A nő falusiasan volt öltözve, ruházatának cs ínja 
az egyszerűségben állott ; szomoritólag illette őt j ó 
szívű ajánlatának visssa utasítása, — azt vélte ama 
dölyfből történt, melylyel városiak, különösen nők, 
n falusiak irányában viseltetnek; de kedélye hamar 
felderült ismét, a gyermekkel beszélgetni kezdett, — 
gyorsan megnyerte ennek vonzalmát, s gyönyörködött 
benne midőn ez „néninek" szólította. 

Toni ábrándozva szemlélte őket, egyszerre meg 
hökkent, a kocsi egyik sarkában Rasling neve lett 
említve. 

(Folyt, kov.) 



rekegyházára a szintén alakult, s f. hó 24-én jegyző-
jét is megválasztandó uj községükbe egy-egy század 
katonaság beszállásoltassék. 

Levelek a világ folyásáról. 
XX. 

Szerkesztő barátom! 
Altalános béke és tökéletes megelég — ez utóbbit 

nem állíthatom ; hanem ho -y általános béke lesz, ha 
ugyan még nincs, Bismark ur kopasz feje legutolsó 
három hajszálára esküdhetem; — mert hisz ő mon-
dotta a mult hetekben, midőn az öreg Vilmos helyett 
megnyitotta a németbirodalom országgyűlését, hogy 
valamint ők, ugy a többi fejedelmek erősen arra fog-
nak m ködni, hogy semmiféle párttörekvések által 
télre ne vezettessék egymás iránti bizalmuk. 

Iláhoru nincs (mert Spanyolországban, hol a kar-
listák tízszer megverik a köztársaságiakat, mijr ezek 
csak egyszer is adhatják vissza a költsönt, ott sincs 
ig;»zi háború, csak testvéries osztozkodás az atyai ha-
gyományon); no hát háború nincs, vadászati tilalom 
meg van, — olcsó lesz tehát a puskapor; és öröm 
ünnepélyeket kellene rendezni, hol ellövöldözhessük. 

Igen ám, de ha az nincs, minők Örüljünk ! 
Nincs? hát nem minden lapban lehet olvasni, 

hogy a megyék kikerekitését ozélzó törvényjavaslatot 
vissza akarja vonni a niinisterium, be sem várván a 
maguk megyéjének erre vonatkozó véleményét? Mi-
kor magától múlik el a pohár, s a megyei főjegyző-
nek véres verejtéket sem kell izzadnia a felirat szer 
kesztése alatt, — nem örvendetes ez? 

De hová ragadtatom?! — hisz a nagy vi ág fo-
lyásáról akartam irui, hol nein dörögnek jelenleg az 
ágyúk, csak a hangzatos szavak, például Angolország-
ban a népgyűléseken, hol elismerést szavaznak a po-
rosz királynak és kormányának erélyea magatartásá-
ért az egyház és állainközti kérdésben, — továbbá 
Poroszországban, hol hálaadatosság fejében isinét az an-
gol népet dicsérik a gyülekezetben, s áldják (> Ang-
liát, mint leghűségesebb társat a polgári és vallás sza-
badságért küzdött harezokban. 

E szép hangzatá békében azután az angol mi 
nisterium is szép csendesen megbukott. A kormány 
elnök Gladstone, ugy érezte volt, hogy nincs elég te-
kintélye, nagyon in gfogyott vala az oldalán állott 
többség, rá vette tehát Victori* királynét, ho^y osz 
lássa h l az országgyűlést; — megtörtént. 

Az nj választások alatt pedig többségre vergő-
dött az ellenzék. — A ministereinök mint a hír mondja 
már be is adta lemondását. •— Meglehet, hogy valaki 
a gyengébbek közül, olvasván e soraimat örvendeni 
találna ezen, tehát sietek megjegyezni, hogy ott a bu-
kott kormány volt a liberális, s a diadalra jutott el-
lenzék a — konzervatizinus. — No aa igaz, hogy a 
konzervatív áramlat terjed a világon, — helycsen van 
minek is törtetne nagyon előre a világ, a nagy előre 
haladásból bekövetkezhető súrlódásban még el is kop-
hatik, — maradjon állva, akkor legfölebb megemészti 
a régi rozsda. P a j z á n . 

Helyi hirek. 

20 kr. Csúcs Imre 40 kr. Polgár János P>0 kr. Polgár 
Sámuel l frt. Lévy Eszter 20 kr. Bornstein József 1 
frt. Váczi György fél véka buza, H. Szabó Sándor 
2 frt. Sarkadi N. Ferencz 2 frt Polgár Mihály 20 
kr. Lakos Sándor 20 kr. Csák József 40 kr. Boros 
Mihály 20 kr. Téli János 10 kr. Székely Sándornő 
20 kr. Szabó Ferencz 1 írt. Török Bálint 20 kr. Ve-
rseri Istvánné 20 kr. H.-Szabó Ferencz 20 kr. Irházi 
András 10 kr. Borbély Lajos egy véka buz i, B izsó 
Jánosné 50 kr. Szilágyi Sámuel 30 kr Gál Gábor 
10 kr. Lakos Pál 1 frt. Fekete János 10 kr. Vas* 
András 20 kr. R. Molnár István l frt. öreg Nemes 
János 20 kr. lvtinus Mihály 20 kr. Veres Mihály 10 
Simon György 10 kr. Dobos János csendőr. 10 k r 
Kutas Sándor 20kr. Nagy Sándor 10 kr. Dobos J inos 
20 kr. Schneider György 10 kr. Erdélyi János 10 kr. 
Fazekas Antal 20 kr. Csendes János 10 kr. özvegy 
Nagy Jánosné 10 kr. Somodi István 40 kr. Kucsár 
Mihály 10 kr. Gyulai Mihály 30 kr. Keresztes Antal 
10 kr Er. Nagy Ferencz 3() kr Berényi Ferencz 20 
II. Nagy Sándor 10 kr. B. Szabó Mihálv 10 kr. Bf-se 
Lajos 10 kr. L. Szeder István 20 kr. Bartha Sán 
dorué 20 kr. Vasvári Sándoritá 1*0 kr. Pintér And 
rás 50 kr. Fenyvesi Istvánné 10 kr. Inokai Tóth 
Sándor 30 kr. Vajda Sándor 1 frt. LJwy Márton 10 
kr. Sz. Szabó József 1 frt. Fekete Mihály 10 kr Bese 
Benjámin 20 kr. Czuezi Mátyás 10 kr. Vecgeri Sán 
rtor 20 kr. Német Sándor 10 kr. H. Szabó Sándor 
">0 kr. Molnár János 10 kr. Petit i Sándor l frt Ba 
zsó Sándor 10 kr. Kállai József 30 kr. Böszörményi 
János 10 kr. Böszörményi Sándor 20 kr. Kósa Já-
nosné 25 kr. Döme István 20 kr. Csonti István 20 kr. 
F . Szűcs János 10 kr Vecseri József 1 frt. Kira Mi 
liály 50 kr. Vecseri Istvánné 20 kr. Kutas János 40 

M. Balogh Ferencz < gy véka buza, Mtisa Ger 

10 frt. 64 kr. Eladott sorsjegyekből bejött 275 frt 
Kiadás a sorsjátékra 15 frt. Sorsjátéki tiszta jövede-
lem 270 frt. 64 kr. A kisdedóvoda javára maradt tehát 
325 frt. 64 kr., mely összeg Bányai József nőegyleti 
pénztárnok urnák át is adatott. — A rendezőség ne-
vében Szalai István. 

kr 
gely l frt. Takács Sándorné 40 kr. Pap Sándor 40 
kr. Csúcs Sándor 40 kr. Debrcczeni István 60 kr. 
Bazsó István 20 kr. Musa István 10 kr. Tihanyi Sán 
dor 10 kr. Tóth Femiezné 10 kt. V. Lnkos" József 
40 kr. Látni Imre 10 kr. V. Szűcs János 20 kr. Ve-
cseri Sándor 20 kr. Seben Mihály né 50 kr. Kovács 
István 10 kr. M. Balogh István 4 kr. Somodi György 
10 kr. F. Nagy János 10 kr. Molnár Mihály né 10 
Kabai István 10 kr. M. Balogh János 10 kr. Papp 
Terézia 50 kr. Polgár Mihály 10 kr. R. Dobos Sán 
dor 20 kr. Szűcs István 20 kr. Siprikó Sándor 4 kr. 
Paksi Sándor 10 kr. Széli György 10 kr. Kerekes 
Sándor 10 kr. Gönczi Sámuel 10 kr. B »rczeli János 
20 kr. Moldován János 10 kr. Déló József 50 kr. 
Molnár Bálint 10 kr. Musa István 10 kr. Oláh Pap 
István 40 kr. Kovács József 20 kr. Fábián Sándor 

A p r ó s á g o k . 
Abrai u r , bár másodízben is kijelentette már, 

hogy többé nem szól a „Szentesi Lap-Mhoa, még is 
jónak látta helyre igazitari aa itt szállongott s álta-
lunk felemlített hírt; lapja 5. számában ugyan is azt 
állitja, hogy ő do bizony figurái a presbyterek közt, 
még pedig v a g y a 4 - i k v a g y a z 5 - i k h e l y e n * 

_ • * 
Köszönjük a figyelmet, de nekünk nem elég a 

* vagy vagy;u — határozottan szeretnők tudni, v a g y a l a t t a v a g y f e l e t t e v a n - e ? 
* 

A * • * 
O maga sem tudja bizonyosan, do azért rendü-

letlen kitartással ott maradt a presbyteri gyűlésen ak-
kor, midőn aa ő ügyét tárgyalták; bátor ember, nem ijed ő meg s e m a T a t á r t ó l s e m a T ö r ö k t ő l . * 

* * 

Ilogy is ijedne ő vissza, hUz ő ama ujabbkori 
Péter, ki hivatva van keresztes háborút rendezni a 
Törökök ellen; már egyszer be is vette Jeruzsálemet, 
hogy elfoglalhassa a szent zsírt. 

* 
* * 

Most ta lán 'ama Péter akarn i lenni, kire Vás ír-
hely épitendi az anyaszentegyházat? 

* 
* * 

No majd meglássuk mire halad, ha ő lesz amaz 
anyaszentegyház szerencséjének a K o v á c s a. 

— E héten tartott megyt i rendkívüli közgyűlés 
mind két napján a bizottsági tagok szép számmal 
jelentek meg Szentesről, — hasonló buzgóságot vár-
nánk különösen a tehetségesebb v i r i l i s k é p v i s e 
1 ó k részéről, még pedig most midőn Szentesváros van 
hivatva a vezér szerepre. 

— Szigorú vizsgálati t tartott a szegedi pénzügyi 
igazgatóság a mult napokban a helybeli pénzügyőr-
ségi szemlész elh n. — Vádolva volt, hogy több hely 
beli gazdákkal trafikált, s jó borravalóért elnézte volna, 
hogy a termesztett dohányt nem száliták be teljesen, 
hanem maguknak is valamit visszahagytak. A vizs 
gálát eddig nem derített fel semmit, s a szemlészt ár-
tatlannak találta, — váljon nem fordul e majd az os-
tor a feladó ellen? — Mint halljuk valami uri ember 
lett volna a besúgó. Oh! tempóra! — oh móres! 

— Mult január hó 4-én az olvasó-kör által a 
cholera árvák javára tartott bál alkalmával H a l á s z 
A n d r á s u r 1 f r t o t adományozott, a közlött kimu 
tatásból tévedésből kimaradt, most utánpótoljuk. 

— A szentesi takarékpénztár űzlot kimutatása 
1874 ik év Január havában. Tartozik: mult évi pénz-
maradvány 11,818 frt. 70 kr. Betétekből 50,511 fit. 
06 kr. Visszleszámitolásból 24,000 frt. Elhelyezett pén-
zekből 5000 fi t. Betét kamat térítésből 3 frt. 26 kr. 
Előlegezési kamatokból 300 frt. 67 kr. Leszámítolási 
kamatokból 3233 frt. 66 kr. Előlegezési visszafizető 

10 kr. Bárányi Mihály 10 kr. B. Szabó Mihály 10 
kr. Szabó Ferencz 10 kr. Nagy Mihály 10 kr. Czir 
bús Jánosné 10 kr. R. Varga Ferencz 10 kr. Simon 
Mihály 20 kr. Budai Bálint 6 kr. Sörös Mihály 10 
kr. Zi ku Istvái 40 kr. Csendes Juliánná 60 kr. Koty-
mán Mihály 10 kr. Kulcsár József 10 kr. V. Kiss 
Sándor 10 kr. Bese Lajos 10 kr. Déló N. István 30 
kr. Molnár István 10 kr. Rácz Mihály 6 kr. Fekete 
Mihály 20 kr. Czakó Imréné 10 kr. Kira Mihály 50 
Összesen 38 frt. 75 kr. két és fél véka buza. 

— T á b o r s z k y és P a r s c h nemzeti zenemii 
kereskedésében következő uj művek jelentek meg leg-
nj abban zongora ra: J e 11 e mr a j z o k magyar népdalok-
ból Zimay Lászlótól, ára 1 frt. 20 kr. M á j u s i e s ő 
(Pluie de Mai, etűdé de trilles) Dupont A. tói ára 50 
kr. K r a c h p o I k a Angyal A. tói ára 50 kr. K a t o-
n á s a n polka Fahrbacli F. tői, ára 50 kr. G r a n d 
m a z u r k a ára 50 kr. „Lciso flohen meine Liedcr" 
Sehuberihtól ára 60 kr, n O s z i l e v e l e k 4 k'rin<rő 
Fahrbacli F. tői ára 50 kr. 

— A szentesi gazdasági, kereskedelmi és bizományi 
hitelintézet üzlet kimutatása 1874. január haváb;i 

Pénztár 
Tartozik: Követe 
(Bevétel :) (Kiadás :) 

hó 1-Pénzkészlet 1874 jan. 
Váltók után . . . 
Kötvények „ . . . 
Zálogok n . . . 
Betétek n . . . 
Részvénytőke „ . . . 
Osztalékok „ . . . 
Váltó utáni kamatokban 
Z á l o g „ „ 
Késedelmi „ 
Iratdijban 
Részvény átiratási dijakban 
Biztosítási illeték dijakban 
Bank alaptőke után . . 

frt. kr. 
2 2 8 8 <>4 

18,7*4 60 
213 — 
145 — 

10,238 28 
634 — 

frt. kr. 

28708 02 
700 — 
1,90 -
4.56 80 

77 76 

Folyó számlába . 
fékből 2720 frt. Leszámítolási visszafizetésekből 15,147 I Üzleti költségekben 
frt 13 kr. Könyvecske dijakból 20 frt. 45 kr. Keze 
lési dijakból 708 frt. 79 kr. Őrzési dijakból 1 frt 46 
kr. Váltó igtat^si dijakból 30 frt. 78 kr. Pénzbevál-
tási dijakból 1 frt. 50 kr. Állam illetékből 50 frt. 89 
kr. Összesen 113,557 frt. 35 kr. — Követel: E őleg,j-
zésre (zálogokra) 210 frt. Leszámítolásra (váltókra) 
40,825 frt. 39 kr. Betétek visszafizetéseire 22,280 frt. 
82 kr. Betétek után kifizetett kamatokra 1873. évre 
992 frt. 97 kr. Betétek után kifizetett kamat kra 1874 
évre 5 frt. 45 kr. Visszleszámitolásnak 294 > frt. 30 
kr. Visszleszámitolásnak kamatban 56 frt. 70 kr. El 
helyezett pénzek 17,375 frt. Tisztség és szolga fize-
tésre 264 frt 99 kr. Lakbérbe 125 frt. Folyó költsé 
gekre 29 frt. 28 kr. Állam illetékül 4 frt. 92 kr. Tar 
tozábi egyenleg 28,443 frt 55 kr. összesen 113,557 
35 kr. — Szentes, 1874. Jan. hó 31. — Hőnigh Já-
nos, könyvvezető. 

— A cholera árvák részére a IV. gyűjtő kerü-
letben Bányai József ivén adakoztak: Mihály Antal 

Adó után 
Pénzkészlet január hó 31-én 
Összesen: 

868 81 20 52 
8 20 — 

77 38 — — 

13 
\ 

55 
4 

25 59 — 

27 28 540 — 
57 64 48 79 

1 60 152 04 
— 58 1 10 
— — 2481 53 

33387 55 33387 55 
Szentesen, 1874. évi január hó 31-én. 

SONNENFELD GYULA, könyvvezető 
—• A f. évi Jan. hó 20-án megtartott kisorsolási 

tánczvigalom alkalmával felül fizettek: Bányai J. I frt. 
Dr. Göczl B. 1 frt. Bogyó J . I frt. Berényi J . 1 frt. 
Czukor Adolfné 5 frt. Czukor Ádámné 2 frt. Dr. Pollák 
S. 1 frt. Fekete M. 2 frt. Práznovszki Erzsébet l frt. 
Szathmári E. 3 Irt. N. N. 1 frt. Szalai Józs 1 frt. 
Kristó N. J. 2 fit. Sarkadi N. A. 2 frt. Szűrszabó N. 
Istv. 10 frt. Nyiri Sándor 3 frt. Dobrai S. 5 frt. Ösz-
szcsen 42 frt. A felülfizetők ezennel fogadják a ren-
dezőség köszönetét. Belépti dijjakból bevételeztetett 
132 frt. Báli kiadás 119 frt.; maradt tehát tiszta jö-
vedelemül 55 frt. A sorsjátékra felültízottek: Neumann 
J . 5 frt. Dr. Göczl B. 2 frt. Vlaka Jánosné Mágocs-
ról 3 frt. 10 kr. N. N. Mágocsról 54 kr. összesen 

A városi híresztel esi könyvből IS74. 
február 15. 

A kik a bugaczi pusztára ökröt és heverő mar-
hát szándékoznak hajtani, arról értesíttetnek, hogy a 
legelőbér az ökörnek párjától is csak 10 frt. a fize-
tésnek felét kihajtáskor, másik felét pedig Lőrincz 
napkor kell fizetni, a beiratást Lakos József 1010-ik 
számú házánál lehet teljesíteni. 

Keresztes István tőkei földjéről 1 boglya buza 
szalmát elloptak, a nyomba utasitó neve titokban tar 
tása mellett 10 forint jutalmat nyer. 

Berki Flórának egy fecskeszőrű kan malacza el-
tévedt, a nyomba utasitó jelentkezzék a kapitányi hi-
vatalnál, illő jutalmat nyer. 

Tihanyi Sándor eperjesi 5 hold földje eladó. 
Homlok György felső uj osztási háza eladó. 
Kiss Sándor czipészuek a Betlehem utczában 

lévő llamvai-féle háza, az utczára eső külön épület, 
2 szoba, egy konyha, két kamra s egy tűzre való sziu 
haszonbérbe kiadandó. 

Bacsó Sámuel örököseinek derekegyházi oldaloni 
3 fertály tanyaföldjük eladó. 

Dobosi Ferencanek 432. számit házánál egy kü-
lön épület kiadó. 

Itj. Makai István 2357. szánni háza 1 részlet réti 
földje eladó 

Szabó Tamás 2398. számú háza eladó. 
Rózsa Mihály Bogárköei 1909. számit iiáza eladó. 
Szamosközi Józsefnénck L fertály derekegyházi 

oldaloni tanyaföldje eladó. 
Lövi és Ivráhl bérlőknek Csere Szt. Lászlón, 

vagyis Nagy Királyságon 130 hold föld kukoricza alá 
feléből kiadó, a feltételek a nagy vendégfogadói pin-
ezében megtudhatók. 

Kása Jánosnak 1209. szánni háza eladó. 
Csernus Fcrencznek eperjesi 10 hold földje ta-

nyával együtt el idó. 
Döme József 133. számú háza fele részben vagy 

egészen kiadó. 
Csákó Balog István 2527. s*áinu háza elad). 
Lajos Imre 927. számú háza eladó. 
Özv. Szalay Jánosuénak szt. Ilonán 14 hold í " i j e 

dinnye alá kiosztandó. 
Nagy Áronnak Mágocson 10 öl akácz tiui f i j a 

van eladó, értekezni lehet 2036. sz. alatt. 

N y i 111 é r. *) 

Nyilvános köszönet. 
A birtokomhoz tartozott és mult évi deczember 

hóban leégett gőz-fűrészmalom a „T/iesti általános 
b i z t o s í t ó t ár su la tná l 1 ' lévén biztosítva, ugyanazon 
társulat által, ama tűzkár alkalmával szenvedett e g é i z 
káromért oly hiánytalan és egyszersmind gyors kár-
p tlást nyertem, melynél fogva indíttatva érzem ma-
gamat, a fent nevezett társulatnak, valóban pontos és 
lelkiismeretei eljárásáért a nyilvánosság utján köszö-
netet szavazni, és azt, illetőleg annak helybeli ügynö-
két, Kulinyi Bernát urat (található- a kath. templom 
átellenében levő boltban) mind azoknak figyelmébe 
ajánlani, kik a szó szoros értelmében b i z t o s í t a n i 
óhajtják épületeiket. 

Szentesen, 1874. febr. 13-á:i. 
Weil Salamon, gőzmalom-tulajdonos. 

*) Ezen rovatban közlöttekért nem vállal felelős-
séget a Szerk 



H I R D E T E S E K. 
mm 

Hirdetés. 
Van szerencsém tudatni a n. é. kö-

zönséggel, miszerint nálam a legjobo mi-
nőségű fehér ó diószegi itczés bouteliákkal 
35 krért. ó bakator, valamint veres budai 
borok 50 krért kaphatók, üveg nélkül 10 
krral olcsóbb, becses megrendeléseire szá-
mítva. 

Szentes 1874. jan. lóban. 
Tisztelettel: 

Hőnigsfeld Bernát. 

Hirdetés. 
Felszóllittatnak A SZENTESI I-ső FAKE-

RESKKDÉSIésGÖZMALMIRESZVÉNY-TÁR-
SULAT mindazon részvényesei, kik részvényeik 
után 25%-tolit még be nem fizettek, hogy azt 
G% késedelmi kamattal együtt a társulati pénz-
tárnál folyó 1874-ik évi márczius l-ig aunál-
inkább mulhatlanul befizessék, mivel ellen eset-
ben a társulat kénytelen leend irányukban az 
alapszabály 6. §-a szerint járni el. 

SZALAY MIKLÖS, 
társulati ügyész. 

Titkos betegségeket 17—20 

és 

t e h e t e t l e n s é g e t 
(elgyengült férfierőt) 

úgyszintén 

Hü G Y CS Ö SZ ü Ö L É S E KET 
és 

m a g ö m l é s e k e t 
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siiisr bistosi táss ir.ellett 

Dr. HANDLER MÓR 
orvos- •obfc»»»stmlór, ffBOlóttx nzainéHii. 

Rendel naponként délelőtt 11 érától l- ig és dél-
után 3 órától 5-ig. 

Lakik Pesten, Lipót-város, nádor-ntca 
13. sz. 1-ső em. 14. sz. 

Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz 
adatik és a gyógyszerek megküldctnek. ~ 

Hirdetmény. 
A folyó évi k Jy. é s s z á m u végzések alap-

ján a Szentesváros tulajdonát képező nagy ven-
déglőnél felmerült ács és kőműves munkálatok 
vállalkozó által leendő teljesítése iránt e f. évi 
febr. 19-én d. e. 9 órakor árlejtés fog tartatni. 

Mire vállalkozni óhajtók — a mondott 
napra és időre alólirt tanácsnok hivatalos he-
lyiségében ; — a kinél a feltételek addig is 
megtudhatók, — ezennel meghivatnak. 

Szentes 1874. február 13. 
Bemess János, 

gazdászati tanácsnok. 

H I R 0 E T E S . 
Tanczik József tudatja a t. cz. közönséggel, hogy ő szalmát szán-

dékozik venni, kazal, boglya, valamint kocsi számra a helyszínén 3 frtért ^ 
beveszi, — a kiknek tehát van eladó szalmájuk, azok szíveskedjenek vele (jj 
azt tudatni a városi téglaháznál. 

H I R D E T É S . 
SZATHMÁRI GÁBOR 8-ik számú háza eladó, vagy bérbe kiadó-

H i r d e t m é n y . 
A SZENTESI TAKARÉKPÉNZTÁRI EGYLET folyó 

Mt 1874. évi márczius 3-án d. e. 9 órakor, saját hivatalos helyiségé-
flfo ben közgyűlést fog tartani; mire a tisztelt ezimű részvényesek & 
Ljp tisztelettel meghívatnak. ® 

A közgyűlés tárgyai lesznek: jg: 
üö 1., a m. 1873. évről vezetett számadások felülvizsgálása, s az ók 
® ezzel kapcsolatos intézkedések. rft 

2., a jövő évi számvizsgálók megválasztása. 
3., a választmánynak (30 tag) újból alakítása. £ 
4., az alapszabályok módosítása tárgyában érkezett ministeri 

leirat felolvasása és az annak folytán teendő intézkedés. 
5., Netalán felmerülő indítványok feletti határozat hozatal, 

yj^ Szentesen, 1874. február 11. 

^ áT* „ - .-^VJ/^x -̂T-v r̂r-N. - IMI í lx — / S T \ _ II ^ r^ I l 

r j&^TT' v ' ^ Í ^ 

Csongrád vármegyében Szenteshez két órányira fekvő fábián-
sebestvéiii pusztán, a telekkönyvi 70= jegyzőkönyv 85 helyrajzi 
száma alatt bejegyzett, a JURICSKAY örökösöket illető 219 ea-
tastralis hold s 20 nsz. öl szántó és kaszáló földekből álló nemesi 
birtok a rajta levő 2|5 rész korcsma s ital mérési joggal örök áron 
eladó, a venni szándékozók ajánlataikat folyó év márczius lo-ig küld-
jék Nagy-Váradra családi megbízott SZLÁVY VICTOR urlioz. — 
A birtok folyó évi Sz.-Mihály napkor fog a vevő birtokába által 
adatni. 

r^ r*. / A rK £ t ^ r t f r & j K / ^ 4 

Meghívás. 
I'áczi Mihály első' zenekara az általa f. évi 

febr. lni lö-éu az „ O l v a s ó - k ö r " helyiségé-
ben tartandó TÁNOZVIGALOMRA a n. é. kö-
zönséget tisztelettel meghívja. — Helépti-dij L frt. 
— Kezdete 7 örakor. 

Hirdetés-
NAGY JÓZSEF ur házánál 2 szoba, 

konyha, kamra és padlás haszonbérbe adandó, 
értekezni lehet Spitzer Sámuel úrral. 

Kiadó: Cherrier János. 

HIRDETÉS. 
KULINYI BERNÁT 194. sz. házában egy 

3 szoba, konyha, éléskamra é3 faszinből álló 
lakás sz.-György naptól kezdve egy vagy több 
évre bérbeadandó. 

UGYANOTT esetleg egy 2 szoba és hozzá 
tartozókból álló kisebb lakás kiadandó 

Hirdetés. 
NAGY ÁRONNAK Mágocson 10 öl akácz 

tűzifája van eladó, — értekezni lehet 2036-ik 
szám alatt. 

Szentesen, nyomatott Cherrier Jánosnál 1874. 

Hirdetés. 
Folyó hó 3-án a városház tanácstermében 

tartott segély-egyleti közgyűlés alkalmával, aszt. 
BALOGH MIHÁLYNAK, a szavazási ivek be-
szedésekor, a teremben lévő iró asztalról egy 
perzsián sapkája elcseréltetett ; kéretik az 
illető, — ki tévedésből tehette azt — fent ne-
vezettnél sajátjával vissza cserélni. 

Felelős szerkesztő: Buday József. 




