
SZENTES, márczius 22 1874. 12-ik szám Negyedik évfolyam. 

S I E N T E S I LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 

Elap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez-
a pénzküldemények a kiadóhivatalhoz intézcndok. 

E l ő f i z e t é s i á r a k : 
Egr«sz évre 4 frt 
Fél évre 2 frt 
Negyed évre 1 frt 

HIRDETÉSI ÁRAK: 
A három hasábra terjedő petitsorért egyszeri hirdetés 
nél 18 kr., a két hasábosért 12 kr., egy hasábosért 

G kr. számíttatik. 

Bélyefrdi.j minden egyes beigtatástól 30 kr. 

Megjelenik e lap hetcnkint vasárnap egy ivón. 

A „Nyibt/'^ben a háromhasábos petitsor igtatási dija 
15 kr. o. é. 

Előfizetési fölhívás 

„SZENTESI LAP" 
VEGYES TARTALMÚ HETILAP 

NEGYEDIK ÉVFOLYAMÁNAK 
MÁSODIK NEGYEDÉRE. 

Egy évnegyed tiint el ismét, s ismét fel-
kérjük előfizetőinket a lapnak további párto-
lására. 

Az uj évnegyeddel egy éve lesz annak, liogy 
e lap a jelenlegi szerkesztőség alatt folytatja pá-
lyáját s követi kitűzött irányát, — a pártfogás, 
melyben a tiszt, közönség mindinkább részesiti, 
mutatja, liogy ennek tetszését s helyeslését meg-
nyerte, kiérdemelte. 

Egy éve már, liogy folytonosan azon re-
ményben ringatjuk magunkat, miszerint városunk 
értelmiségének kitűnőbbjei közreműködésükkel tá-
mogatni fognak ; — hiszen e lap hasábjain nyitva 
áll a tér, hol a közjó előmozdítására irányzott 
eszméiket előadni, — társadalmunk nemesbitését 
czélzó javaslataikat a közönséggel megösmertetni, 
— népünk oktatására s művelődésére Istentől 
nyert szellemi]kincsökből valamit áldozni lehetne; 
— hiu volt reményünk, néhány lelkesbnek ki-
vételével, ezt nem tették, legfölebb egy-egy villo-
gó kard jelent meg a háttérben a „n y i 111 ér" -ben. 

Kecsegtettük magunkat, hogy rendezett ta-

nácsú városunk főbb tisztviselői e helyen talál-
kozni fognak a nagy közönséggel, hogy bemu-
tatva bölcs intézkedéseik hasznos voltát azok-
nak egyes részleteiben, a közvélemény helyben 
hagyását megnyerjék, s fáradozásuknak könyebb. 
gyorsabb, dúsabb sikert biztosítsanak; — szét-
foszlott, ábránd maradt ez is. 

Bizton hittük hogy 6 osztályú gymnaziumi 
tanfolyammal egybekötött polgári iskolánk buzgó 
tanárai, tudományuk csillagait ezen igénytelen, 
de városunk lakosságának minden rétegeiben el-
terjedt lapban, néha-néha ragyogtatni lógják ; — 
hanem bizony olajukból egy csepp sem jutott 
szerény mécsünkbe. 

Kevés számú jó barátinkkal magunkra ma-
radtunk a lefolyt évben, meglehet, hogy jövőre 
szerencsésbek leszünk, hogy örvendhetni fogunk 
találkozásuknak; mindazáltal ha visszavonultsá-
gukban ezentúl is megmaradnak, s támogatásu-
kat jövőben is nélkülöznünk kell, rajta leszünk, 
hogy mint eddig, ugy ezután is m e g á l l has-
s u n k a m a g u n k l á b á n . 

Maradni fogunk a kik voltunk, elveinket 
nem fogjuk változtatni, — magány érdekeknek, 
egyes egyéneknek nem fogunk szolgálni, hanem 
függetlenül azon igyekezni, hogy kötelességünk-
nek 8 feladatunknak — mindig jobban megfe-
leljünk. 

Első sorban városunk érdekeit fogjuk szem 
előtt tartani; figyelemmel fogjuk kisérni a ha-
zai és nagyvilági eseményeket, s mulattató ol-

vasmánynyal szintén fogunk kedveskedni közön-
ségünknek ; melynek szives pártfogásáért ezen-
nel esedezünk. 

Előfizetési dij: 
Egész évre 4 frt. 
Fél évre 2 frt. 
Negyed évre 1 frt. 

A mathesis nem csal. 
A városi közgyűléseket e lap mindig kiváló 

figyelemmel kisérte, ott látható polgári életünk-
nek hű Kinyomata, s bizony legfőbb óhajunk, 
hogy ez mennél nemesebb méltóságteljesebb 
legyen. Megtette e gyűlésekre észrevételeit, kö-
zölte azok egy- egy magasztos vonását, néha egy 
egy szomoritó képét, bizonyára nem azért, hogy 
sértsen, mint némelyek — kik az eléjük tarrott 
tükörben magukra ösmertek — rá fogt ík; ha-
nem — hogy megmutassa az elkerülendőket. 

Legyen szabad egy ennek előtte 11 hónap-
pal tett észrevételt felemlíteni, nagyon idején van. 

A „szentesi lap" mult 1873. év april 20-án 
megjelent 16. száma ezeket hozta: 

* 

Ugyancsak a közgyűlés alkalmával tör-
tént, hogy elnök ur bizonyos tárgyalás alatt 
volt ügy felől csak nyilatkozni óhajtván, enge-
délyt kért, hogy a házszabályoktól eltérve, a 
nélkül, hogy helyét elhagyná, az elnöki székből te. 

1 ÉL 8 & E m r? 

AZ ANGOL BQSZUJA. 
(Beszély E. H. után.) 

(Folytatás.) 
A menyegző napja közelgetett, a házassági szer-

ződés megköttetett; megállapittatott a vagyon t e l j e s 
k ö z ö s s é g e ; Mária mindenbe beleegyezett, Morier 
szerencséje tetőpontját érte, szinte szédelgett annak 
magaslatán; — pompás elvdús élet állt előtte. 

Az oltárhoz vezette menyasszonyát, a gyémántok 
megszáinlálhatlan sokasága fénylett ennek öltönyén; 
melyet csaknem egy millióra becsültek. 

De a templomban állt valaki, kinek láttára Mo-
rier elhalványodott. — Raslingh volt az; sötét arcza, 
fagyos tekintete gúnyosan meredt a vidám nászcso-
portra. Morier reszketett, gonosz sejtelmek fogták el 
szivét. 

Nem merte fölemelni lesütött szemeit ; máskor 
daczolt volna; most, midőn szerencséjének forduló pont 

ján állott, — remegett. 
A szertartás be lett fejezve, Morier Maria de Men 

doza férje volt. 
Az uj házaspár az ünnepi lakomához sietett, a 

fürdői előkelő világból válogatott vendégek sokasága 
követte őket. 

Igaz, hogy Morier lealázó szerepe, melyet e gaz-
dag, de már uem fiatal, sőt rút kreolnő körül játszott, 
a fürdői világ gáncsoskodó élczeinek rég megszokott 
czéliáblája volt; mindazáltal most, midőn óhajtott czél 
ját elérte, nem egy találkozott a fiatal férfiak között, 
ki szívesen cserélt volna vele, ki ő helyette örömmel 

fogta volna meg egyik kezével a kreolnőt, hogy a má-
sikkal annak tömött erszénye után nyúlhasson. 

Mindenki a siker boldogító érzetének viszfényét 
kereste az orvos arczán, midőn ez a feldíszített ter-
mekbe lépett, hol ezután Ő leend az ur; — de meny-
nyire megvoltak lepetve, midőn a diadal mámora, az 
öröm vidámsága helyett a halavány sápadtságot látta 
azon. — Szava hangtalan, járása bizonytalan volt, oly 
emberhez hasonlitott, ki minden lépténél attól tart, hogy 
egy mély örvény nyílik meg előtte. 

Minél közelebb jött czéljához Morier, annál vi-
gyázóbban, annál ovatosabban haladt; fürkészett, szem-
lélt, ügyelt; figyelmét tehát nem kerülte el Mária ma-
gaviselete, ki minél inkább közelgett vala menyegzője, 
annál szelídebb és engedékenyebb lett. Pajkossága el, 
tűnt, s különös félékenység foglalta el lényét, mintha 
roppant válság közeledtét sejtené, melytől remeg. — 
Gépileg mozgott az esketési szertartások alkalmával 
keze remegett vőlegénye kezében, tekintete nyugtala-
nul tévedezett idestova, egyszerre borzadály futotta 
végig a nőt; Morier érezte annak villanyos hatását 
követte szemeivel a nő tekintetét, — és meglátta Ras-
linghot. 

Midőn nejével együtt a diszes vendég koszorú 
üdvözletét, szerencse kivánatait fogadá ; egy idegen 
tolakodott az uj párhoz; magas termete, mogorva ar-
cza, aristocraticus magatartása már magában elég fel 
tünést okozott volna, ha nem áll is annak ruházata a 
fényes társaság öltözetével szemben oly kiálltó ellen-
tétben, — mely mindenkinek szemeit megbotrán-
koztatá. 

Az idegen nyakig begombolt uti kabátban volt, 
saruin meglátszottak a rosz idő nyomai, ugy látszott 
szándékosan hanyagolt el mindent, mit ily ünnepélyes 

alkalmakkor a jó izlés követelni szokott. Ha már fe 
küdt is öltözetében, valami sértő a házinő irányában, 
tokozva lőn ez azáltal, hogy a menyasszonyt tel-
jesen mellőzve, azt nem üdvözölve, az előtt magát nem 
mentegetve, őt mintegy fölsem véve, egyenesen Mori-
erhez fordult. 

Nagyon közel lépett hozzá, — az orvos elsápadt, 
— a teremben síri csend lett, — mindenki legfeszül-
tebb kíváncsisággal várta a dráma kibon) olódását, tuely 
készülőben volt. 

„Megmondtam, hogy viszont látjuk egymást" — 
kezdé Rasling mély, de csengő hangon, mely a terem 
minden zugában elhallatszott; „örvendek, hogy ily bol-
dognak láthatom! — hát ez itt az ön neje?u 

Keserű gúny feküdt hangjában, s tekintetében, 
tnelylyel Morier nejét végig mérte, (oly megvetés ült, 
hogy mindenki várta miszerint a házigazda szolgái 
által a hívatlan vendéget ki fogja dobatni. 

Morier reszketett dühében, de néma maradt, nem 
merte fölemelni szemeit; — a lord a nőhöz fordult. 

„Jó napot Mária, hogyan vagy? megvénültél, el-
csunyáltál, no de azért szép fogást csináltál, derék 
leány vagy!a 

Meglepetés moraja hallatszott a teremben. 
„Mylord!u kiáltott fel Morier ökölre szoritva ke-

zét, „ez az én nőm! hanem — " vendégeihez fordulva 
mondá: „reménylem megfogják bocsájtani a háborgat-
tatást, ha fel világosíthatom önöket; a l o r d — u itt 
ujjával jelentőségtelin homlokára mutatott — „beteg.u 

Az utolsó szót esak suttogva ejtette ki. 
Rasling meghallotta. 
Keresztbe font karokkal végig nézte őt, mintha 

egy perczig gyönyörködni óhajtana halálos ellensége 
zavarán, azután l<angosan szólott: „Kedves orvos ur. 



liesse azt Több képviselő nem csak az enge 
dély megadása mellett nyilatkozott, hanem egy-
szer s mindenkorra engedélyeztetni kívánta, hogy 
az elnök m i n t e l n ö k a tárgyalások s viták-
ban résztvehessen. Az elnök ur ezen tulbuzgó 
engedékenységet szokott tapintatosságával si-
etett ugyan vissza utasítani, de azért az még is 
jelensége maradt annak, hogy vannak képvi-
selőink, kik nem bírnak kellő tájékozottsággal 
az elnök ama nehéz feladatáról, melyszerint 
tiszte, hogy a tárgyalások menetére felügyelve, 
a ki kitérőket a tárgyhoz visszavezérelje, s 
\Vgre a többség nézetéhez képest a határozatot 
párt állás és részre hajlás nélkül kimondja, ha 
az saját egyéni véleményével, vagy meggyőző-
désével homlok egyenest ellenkeznék is. — Ezt 
tudva tudniok kell, hogy midőn az elnök a 
vitatkozásokba elegyedni jónak látja midőn vé-
leményét. nyilvánít ni szándékozik, midőn igy 
saját nézeteit foganatosítani akarja, már akkor 
egyik vagy másik rész mellé állt, egyik vagy 
másik elvm-k diadalra jutását elősegíteni törek-
szik. többé már nem közömbös őre a tanács-
kozásnak, s részre hajlás nélküli határozat ki-
mondására már nem képes; szóval nem lehet 
azon alkalomkor elnök, s ezért kénytelen más-
unk átengedni nem &z*'h't; hanem ha mindjárt 
bel\ én marad is, az elnöki szék képletes kifejezése 
alatt értett e l n ö k s é g é t . 

Reméljük, hogy ezen jó szándékból felhő 
zott észrevételek az illetőknél méltánylást találni 
s jövőre irányul szolgálni fognak. 

* 

Ezt mondta e lap ennek előtte 11 hónap-
pal, hanem biz az irányadó nem lett; azóta nem 
múlik el g> ülés, hogy az elnök ne elegyednék 
a vitatkozásokba, m e g t a r t v a e g y ú t t a l el-
n ö k i s z é k é t , az igaz mindannyiszor a köz-
li) ülés e n g e d e l m é v e l . Magunk részéről nem 
csudáljuk, ha ennek folytán néha az elnök, néha 
a közgyűlés nem épen kellemes helyzetbe jut. 

Eltekintve attól, hogy igen különös, ha az 

elnök, ki a tanácskozás és ügyrend őre (1871. 
XVIII. t. cz. Gl. §.) maga hívja fel a közgyű-
lést a tanácskozás szabályrendelettel megállapí-
tott rendétől, az u. n. házszabálytól való elté-
résre, — holott azon változtatni csak is uj sza-
bályrendelettel lehetne, mely előbb a törvény-
hatósághoz felterjesztendő és csak ennek jóvá-
hagyása után hajtható végre; (1871. XVIII. t. 
cz. 29. §.) — eltekintve ettől, tovább fejtjük az 
idézett észrevételt 

Két — különböző indítvány mellett, saját 
külön vélemény alapján és nézlet pontból vitat-
kozó képviselő b á t r a n küzdhet érveivel egy-
más ellen, küzdhet a meggyőződés lázas hevé-
vel, czáfol fiatja ellenfele nézetét, használhat deduc-
tiot ad absurdum, azaz terelheti oda, hol derült-
ségre ragadja a gyűlést; — ebben semmi meg-
ütközni való nincs, ez az alkotmányos életben 
naponta fordul elő; hasonló küzdött hasonlóval, 
kell hogy egyikök elessék. Ámde ha egy kép-
viselőnek küzdenie kell az elnöki székben ülő 
s a vitába elegyedő elnök ellenében, /ajini sok 
szó és érvelés; melyet ha közönséges képviselő 
ellenében használtatik, tapsvihar s éljenzés ko-
szorúz, bántó érzetet kelt a gyűlés tagjainak 
kebelében csak azért, mert az e l n ö k ellen hasz-
náltatott. — Hát még ha az elnök a kiizdté 
ren elesik! 

Semmi feltűnő sincs abban, ha egy képvi-
selőnek beszédébe valaki például belekiáltja: 
„nem igaz, nem ugy van,M — sokszor történik 
ez az országgyűlésen is; — de már másként 
hangzik az; ha a vitatkozó, és igy pártállást foglalt 
elnök ellen, — ki végre is csak ember, és té-
vedhet — történik! — Pedig megtörténhetik. 

Mi következik ezekből? — Az, ho^ry oly 
képviselő, ki az e l n ö k k e l v i t a t k o z n i kény-
telen, vagy nem fejtheti ki állításának igazsága 
mellett szónoklatának teljes súlyát, lanyhában 
kénytelen védeni a saját meggyőződése szerint 
legszentebb ügyet, pressiot szenved, sértve van 
jogában; - vagy pedig nem viseltetik nagyobb 

kimélettel az elnök, mint bár mely más közön-
séges képviselő irányba, s ekkor elpárolog az 
elnöki méltóság harmata. 

Es ekkor ki fogja azt fentartani! 
A szólót rendre nem utasíthatja az elnök, 

hisz azzal szemben ő is csak vitatkozó, harczos 
ki sebeket kaphat; — nem vonhatja meg at-
tól a szót, mert nagyon inparlamentalis annak 
hallgatást parancsolni, kiv el magunk replikáztunk. 

Ezekből s sok másféléből, mire a tapasz-
talás megtanít, meggyőződtünk, hogy nagyon 
idején van felemlíteni a mit 11 hónap előtt e 
lapban kimutatni igyekeztünk, t. i. azt: hogy 
a vitatkozás mélyébe bocsátkozó képviselő tisztét, é» 
a tanácskozás tárgyilagosságát fentartani hivatott, 
az egyes véleményeken s az összes testületen 
felül álló elnök méltóságát ugyan egy időben 
viselni lehetetlen. 

Ám vitatkozzék az elnök midőn egyéni vé-
leményét másokénál helyesebbnek tartja, s ér-
vényesítse azt; ez po'gári, ez honfiúi kötelesség; 
de ugyan akkor, hogy s em az e l n ö k i mél-
t ó s á g n e c s o r b u l j o n , s e m a k é p v i s e l ő i 
j o g o k ne r ö v i d ü l j e n e k , egyszerű képvise-
lővé kell válnia. 

Ezt megtartva, sok kellemetlen helyzet lesz 
kikerülhető, ez oly bizonyos mint a kétszer kettő; 
mert a mathesis nem csal. Buday. 

Tudósítás 
Szentesváros képviselő-testületének f. márczius hó 

16-án tartott közgyűléséről. 

Udvardi S. interpellálja a polgárnagyot, vál-
jon megtétettek-e a városi tiszti ügyész által a 
kehő törvényes lépések az iránt, hogy ama 800 
frt., mely a városi közpénztárból Babós József-
nek — kinek öröksége a hatvanas években el-
veszett — kárpótlásként nem rég kifizettetett, a 
muladékos tisztviselők által megtéríttessék. — 
Polgárnagynak auia válasza folytán, hogy a vá-
rosi ügyészt e részben történt megbízatásának 
teljesítésére már elnökileg is felhívta: de ez ügy-

mit komédiázunk tovább! — avagy tán nem tudja, 
hogy Mária egykor vig kedélyű kéjhölgy volt Brttsscl-1 
ben? — kérdezze meg öt magát! —mondd meg neki 
Máriai4 

Morier mint a villámtól sújtott állott, a lord 
nyugalma elkábitá őt. — Mária mosolyra kényteté 
ajkait. 

„Mylord!" — mondá, „nem szép, hogy elárult 
engem." 

„Majd jóvá teszem, barna gyermekem !tf viszonzá 
Raslingh, azután mosolygva szólott Morierre mutatva, 
„csókold meg ó't, vagy nyújtsd oda neki illatszeres 
iivegecskédet, mert ugy látom elájul.* 

E/.»-ket mondva elhagyta a termet 
Példáját az egész társaság követte, szavainak 

gaz voltán senki sem kételkedett. Vállat vonitva tá 
vózlak, némelyek mérgelődtek, hogy az orvos előkelő 
urakat merészelt menyegzőjéliez meghívni. 

Nagyon kevesen szánakoztak rajta. „Pénzért nő-
sült" mondák a nők, egy két uracs találkozott, ki es-
küdözött, hogy Morier ösinerte a nő előbbi életét, s 
íiz idegenen pisztolylyal fog boszut venni. 

(Folyt, köv.) 

A TÖRVÉNYTELEN LEÁNY. 
Rómába Orloff Elek oroszországi gróf palotája 

elé egy futár érkezett. 
Katalin a hatalmas czárnő színeinek láttára, mint 

valami varázs ütésre megnyíltak az ajtók, mélyen haj 
longtak az aranypaszamántos sz dgák s a gróf fővadá-
szátiak máskor oly hiiszke arczára a rabszolgai alá-
zatosság ama édes mosolya tilt, melylycl urának ren-
deleteit fogadni szokta az orosz 

A gróf alig titkolhatta meglepetését midőn az 
eléje vezetett tisztet fogadá, egykedvűnek akart lát-
szani akár a legörvendetesb akár a legleverőbli hír 
hallatár.i, az elsőt reményiette ugyan, de ki állhatott 
jót valyon nem az utóbbinak leend-e részese? Átfu-
totta kivrfnesi pillantásokkal a kézhez vett sürgönyt, 
s büszke rideg magatartása, mely Katalin eme kegyen-
czének sajátja volt, visszatért; alig észrevehetőleg mély 

lélekzetet vett, hogy összeszorult szive ismét könnyeb-
bülj ön. 

„Vigye hirüi a kegyelmes czárnőnek" szólt mi-
után a levelet végig olvasta, „hogy parancsa, e hó le-
forgása előtt végre lesz hajtva." 

Majd, mint a ki legsikerültebben rendezte el ügyeit 
félre tette a levelet, s miután még néhány közömbös 
kérdést intézett a sürgönyt hozta tiszthez, egy minden-
ható pártfogó leereszkedő kegyével elboesájtá őt. 

Az if jú ember mélyen meghajtá magát a czárnő 
kegyeneze előtt, — ki most már alig pillantott a tá-
vozó után, bár annak Jöttekor az ajtóig eléje ment 
volt; — néhány perez múlva elhagyta Kómát, hogy 
visszatérjen Livorno kikötőjébe a reá várakozó hajó-
hoz, mely idáig hozta volt őt. 

Miután a futár eltávozott, Orloff gróf mégegyszer 
átolvasta a levelet, azután író asztalának egy rejtett 
fiókjába elzárván azt, puha karszékébe ült s gondol 
kod ni kezdett. 

Nem sokáig elmélkedett e férfiú, kinek izmos 
alakja, sötét elhatározott tekintete, vas kemény jelle-
met árult el ; — csakhamar felkelt, csengetett, s a be 
lépő szolgának parancsul adá, küldje el hozzá a had-
nagyot, Korzinszky bárót. 

E tiszt a grófi udvar személyzetéhez tartozott, a 
gn?f segédje volt, s igy ugyanazon palotában lakott ; 

Í
minélfogva urának nem kellett soká várakoznia el-
jövetelére. 

„Bazil !tf ekkép szólitá meg az ajtóban mély alá-
zattal megjelenőt, „a czárnő nagymunkát bizott reánk, 
— jöszte tanakodjunk. 

E megszólítás, valamint egy h«lyet foglalásra ké-
szittető intés eléggé jelezte Korzinszkynak, hogy a gróf 
riak szüksége van ő reá, és hogy oly.isini forog kér-
désben, melynél minden ravaszságára, vakmerőségére 
Iclkiisraeretlenségére szükség leend. 

Korzinszky a gróf mindenese volt, annak előtte 
a czárnő apródja. Széles e világon reá csak két szónak 
volt hatása, két fogalom, mely körül egész valója 
forgott; — egyiknek neve „k e 1 1 ;u másiknak neve 
„ h a s i o n . " 

A „kell" alatt felsőbbjeinek akaratát értette; haj 
dan a czárnőét, jelenleg Orloffét; ennek csalhatatlan-
ságán kételkedni, másként gondolkodni, mást hinni, 

eretnekségnek látszott előtte. Orloff akarata szent volt 
előtte, ezentúl nem törődött egyébbel, csakhogy mi-
ként hajtsa végre azt. Szivéhez, lelkiismeretéhez soli' 
sem fordult tanácsért, gyermekkorától fogva ugy* ne-
velték, hogy egyéni nézeteit, érzelmeit, fölsőbbjeivel 
szemben soh'se érvényesítse. Az eszközt, melyet a 
tettek kiviteléhez nyújtottak neki, pontosan használta 
az utasítás szerint lelt, legyen az pénz, vagy tőr, mé-
reg, vagy hizelgő csábszavak, mindegy volt előtte. 

A másik fogalom, melyet imádott a „ h a s z o n " 
volt, szoros kapcsolatb an állt az előbbenivel, tetteinek 
ez volt rugója, lelkesedésének ez volt hévmérője. 

Mindezek daczára alapjában mégsem volt rosz 
ember, közönséges gép volt, melyet az említett két 
emeltyű mozgatott, keblében az e m b e r mindez ideig 
nem ébredt öntudatra. 

Orloff nem volt az a férfiú, ki mást valami iránt 
lelkesítsen; ő egyszerűen parancsolt, s neki engedel-
meskedtek. — Öröm vagy bánat soha sem ült arczán, 
az az örök egykedvű nyugalom székhelye volt. — 
érczből gyúrt férfiú, ki az életet ugy veszi a mint jön, 
annak élvcin el nem puhul, s nem remeg hogy vala-
mikor tán nélkülöznie kellend. 

Korzinszky habozás nélkül helyet foglalt, parancs-
noka sokkal magasabban állott, hogysem a szerény 
kérdést eltűrte volna; leült tehát s ezen csaknem bizal-
mas helyzetben várta főnöke akaratának nyilvánulását. 

„Bazil! — a Sebestyén templom közelében egy 
alacsony ház áll, mukkor mutattam neked — " 

Korzinszky igenlőleg intett fejével, annak jeléül, 
hogy visszaemlékezik arra. 

„Jól van!" folytatá amaz, „Erzsébet most ott 
lakik szolganőjével. Miként tudom igen sanyarú hely-
zete van, mióta Radzivil e nagyravágyó ábrándozó 
cserben hagyta őt." 

A gróf gúnyolódva ejtette ki a végszavakat, meg-
nyomta e szót á b r á n d o z ó , szikrázó tekintetében 
gyűlölet, megvetés vegyiiléke, s a dölyf amaz irigy-
sége látszott, mely észrevette, hogy egy másik oly 
czélt tűzött maga elé, melyet elnyerni magunk akar-
nánk, de mely után törekedni nem merészlünk. 

(Folyt, köv.) 



ben, — valamint a kákafoki vízszabályozási tár-
• illatnak Szentesváros által illetéktelenül fizetett 
i Fábián-Sebestyén birtokossága által megtéri-
tendó' költségek beszerzésére nézve, még som mi 
lépések sem tétettek; — a tiszti ügyész megbí-
zatásának haladéktalanul s felelősség terhe mel-
lett leendő teljesítésére komolyan utasíttatott. 

Busch Ferdinánd képviselő kérdi, mily ren-
delet folytán kötelesek a mesterinasok egy hé-
ten háromszor esti 6 órától 8-ig az ismétlő is-
icolának látogatására? — kéri továbbá az ujabb 
intézkedésnek beszüntetését, miután azt egyfe-
lől fölölegesnek látja, másfelől pedig az mind a 
kézműves mesterek, mind azok gazdasszonyaikra 
nézve felette alkalmatlan és terhes. — Felvilá-
gosittatik, hogy az ismétlő iskola látogatásának 
kötelezettsége a n é p n e v e l é s i t ö r v é n y e n 
alapul, egyúttal figyelmeztetik, hogy az amúgy 
is csekély ismeretekkel bíró inasoktól a heten 
kénti néhány tanórát nem sajnálván, az ismétlő 
iskola tanítási idejének netalán czélszerűbb be-
osztására vonatkozó javaslatait a városi iskola-
szék elé terjeszsze. 

Elnök polgármester előterjeszti, hogy a vá-
ros által lovassági laktanyául az államnak még 
1872-ik évben felajánlott serházi épületek meg-
szemlélése végett felsőbb helyről kiküldött ka-
tonai és polgári vegyes helyi bizottság e hó 9-én 
a helyszínén megjelenvén egy — három század 
lovas katonaság I) fogadására szükséges lakta-
nyának felépítésére a költségvetést és tervrajzot 
elkészítette; e g y i i l t a l bemutatja e bizottság jegy-
zőkönyvét; a kö/.gyűlés tudomásul veszi mind-
ezek t s nem épen rózsás remények között egyelőre 
ad acta teszi 

Tájékozásul közöljük mennyibe kerülne a 
bizottság hozzávetőleges kisz imitása szerint e ka-
szárnya. — Tehát a serházi melléképületek mint 
használhatlanok leromboltatván, a megmaradó 
és markotányos helyiségül használandó főépület 
kijavítása és helyre igazítása . . G000 frt. 
Egy uj laktanya és istállók építése 766,650 w 

Téli lovagló iskolára 48,000 , 
Újonnan építendő kórházra 25 betegre 
szánWva. s gyógyszertárra . . . 30,000 „ 
Egy patkoló kovácsműhely re . . 4,000 „ 
Egy 10 beteg lóra számított istállóra 9,800 „ 
Gyanús lovak részére istálló 4 állással 5,800 „ 
Egy lőcsarnok fából 2 állással . . 900 „ 

„ lőszer raktár őrházzal együtt . 1,000 „ 
„ tisztilak épület az egész létszám 

iészére u. m. 1 törstUzt, 3 százados 12 
alantas tiszt, 1 ezred orvos, minden a 
szabály értelmében szükséglendő tar-
tozékaival együtt H 1,000 „ 

Összesen : 1,013 150 
A mi a kaszárnya felépítését illeti a bizott-

mány javaslatba hozza, hogy állami költségen 
éj ittessék fel, ugy azonban, hogy ahhoz Csong-
rádmegye tiszántúli kerületének községei is já-
ruljanak, nevezetesen Szentes, mely már a sör-
házat 11 hold beltelekkel felajánlotta; Szegvár, 
Mindszent, Mágocs, Derekegyháza, Sámson, Fá-
bián-Sebestyén és Te és. A fönemlit tteken kívül 
még azután 100 catastralis holdat tevő gyakor-
lati tér leend szükséges, mely a bizottság véle-
ménye szerint holdankint 8 frt. évi haszonbér 
mellett lenne átengedhető. — (Mindez igen szép, 
hanem kissé költséges; — egyébiránt a cha-
lonsi tábor még sokkal többe kerülhetett.) 

Olvastatott több képviselő azon iditványa. 
h o g y vétessék foganatba a városi közgyűlésnek 
egy régibb határozata, melysz' rint azon magyar-
országi városok, melyek — miként Szentes — 
magukat 1840. év előtt megváltották, s az erre 
vonatkozó törvény értelme szerint a földteher-
inentesitési alapból kárpótlást nem nyertek fel-
hivandók volnának, hogy egy közös kérvénynyel 
járuljanak az országgyűlés elé, a kárpótlást újó-
lag kérelmezendők. Az indítvány véleményes 

jelentés tétel végett a jogügyi szakosztálynak 
kiadatott. (Ez azután korszerű indítvány jelen 
•dobén, midőn a haza a legterhesebb föltételek 
mellett nyerhet csak költsönt, midőn a 2l-es 
bizottság azon töri fejét, hogyan lehetne az orszá-
gos kiadásokat kevesbíteni.) 

Fölvétetett több szentesi lakos és rétbirto-
kos azon kérelme, hogy a kurczapart két ol-
dalán czélba vett faültetés beszüntettessék, mert 
az őket nem csak hogy akadályozza birtokaik 
valóságos területének használatában, hanem az-
által több kevesebb területtől is megfosztatnak. 
Ezzel kapcsolatban felemlittetnek az egyes bir-
tokosok által a Kurcza parton történt foglalá-
sok. — A gazd. szakosztály tehát utasíttatott, 
hogy a Kurczapart mentén elnyúló 4 Öles köz 
lekedési utat a térkép vonalai szerint a városi 
mérnök közreműködése mellett azonnal jelölje 
ki, az illető birtokosodat a netaláni foglalásról 
meggyőzni, s az elfoglalt területeknek a város 
birtokába barátságos uton leendő visszabocsáj-
tására felhívni igyekezzék, a vonakodókat pedig 
a közgyűlésnek bejelentse; addiglan pedig a göd-
rözést s faültetést függessze fel. 

A háztartási szakosztály jelenti, hogy a vá-
rosi gőzfürdőt f. hó 12-én eltartott nyilvános 
árverésen Purjesz Náthánnak mint legtöbbet 
ígérőnek 202 frt. évi haszonbér fizetés mellett 
6 évre adta ki haszonbérbe, — helyben hagya-
tik oly kijelentés mellett, liogy a bérlet ideje 
csakis a fürdő helyiségnél czélba vett igazitások 
tökéletes befejezése után veendi kezdetét. 

Ugyanazon szakosztály jelenti, hogy a gőz-
fürdőnél igényelt ja vitások költségeinek viselése 
Rambovszky József volt bérlőt sem egészben, 
sem részben nem illeti, miután a vizsgálatból 
kiderült, hogy őt szerződéses kötelezettségének 
mulasztásával vádolni egyáltalában nem lehet 

A gőzfürdőnél szükségelt javításokat árlej-
tés utján Koncz György 422 frt. munkadíjért 
vállalván el; a közgyűlés beleegyezését adja. 

Kutas Imre ajánlata, ki a serháznál levő 
hűtőt 100 frtért megvenni szándékozik, elvette-
tik, a hűtő szétbontása s a gőzfürdőnél szük-
ségelt padolásnál leendő felhasználása elrendel 
tetet t. 

Elvettetik a tanácsi javaslat, hogy Farkas 
Gedeon és Csúcs János házaik között létező 
vizvezető árok téglával kirakatassék, mert a köz-
gyűlés ezen, minden jogossági és méltányossági 
alapot nélkülöző költséges építkezésbe a városi 
pénztárak kedvezőtlen anyagi helyzeténél fogva 
bocsájtkozni nem akar. 

— T. Buday József, szerkesztő urnák helyben. 
Iskolaszéki elnök megbízása folytán van szeren-

csém t. uraságodat kérni, méltóztatnék b. lapjának leg-
közelebbi számában közzétenni, hogy a helybeli izr. 
főelemi tanodában a félévi vizsgák f. hó 29. és 30-án 
tartatnak meg, oly rendben, miszerint a 4 osztályéval 
kezdődnek, az 1 sővel végződnek; melyekre a t. szü-
lők és t. iskola barátok tisztelettel meghivatnak, stb. stb. 

Szentes, 1874. márez. 20. 
L e r n e r V i l m o s , 

tanító. 

A p r ó s á g o k . 
A Casino által f. hó 14 én adott banquet meg 

lehetősen látogatott volt. 
* 

* * 

Pompásan sikerült Török Sándor ügyvéd ur 
toasztja, melyben fejtegette, gróf Széchényi István a 
legnagyobb magyarnak eszméi miként jutottak ennek-
előtte 26 évvel diadalra. * 

* * 

Ezt a históriai adatot Horváth Mihály bizonyosan 
fel fogja használni, ha Magyarország általa irt törté-
nelmének ujabb javított kiadására fog készülni. * 

* * 

A Casino helyiségében mártius 15-én délután 
elárverezett 2 mázsa 5 font sulyu ócska újságok 32 
frt. 75 kron keltek el. 

* 
* * 

A históriai adat kedvéért megjegyezzük, hogy 
a vicz-lapokat és képes újságokat nem liczitáltatta el 
a Casino, esak a politikaiakat. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Lapunk mult számában közöltük volt, hogy 

a ref. egyház uj presbyteriumának megválasztására 
vonatkozó szavazati ivek legközelebb szét fognak osz-
tatni, s hogy az e g y h á z i a d ó v a l h á t r a l é k o s o k 
választási jogukat nem gyakorolhatják; — vett felhí-
vás folytán közleményünket, od.i k^ll módosítanunk, 
hogy c s a k azon adóhátralékosok záratnak ki joguk-
nak gyakorlatától, kik 187% évi v tgy még ennél is ré-
gibb hátralékban vannak, ha t. i. addig ezen tartozá-
suknak eleget nem tesznek. Hanem már most mi, kik 
erre vonatkozó kánont nem ösmerünk, szeretnők tudni 
azt, váljon ki a mai szük id»ben legjobb akarata 
mellett sem hozhatja helyre muladékos voltát, s igy 
választói jogától elesik ; eMesz-e annak ama tartozása 
engedve? — mert igen természetes, hogy a kin k 
a jogot nem volt szabad élveznie, az az azon alapúit 
kötelezettségtől is fölmentendő. — Legalább az alkot-
mányos Magyarországban nem fosztják meg az a d ó -
h á t r a l é k o s t szavazatától, de még virilisségétől sem ; 
a bajou egyszerűen az executio segít. 

— Az izraelita hitközség egyházi tanácsának 
megválasztására hátárnapul jövő apri! hó 5-ike van 
kitűzve, felszóllittattunk, hogy emlékezetükbe hozzuk 
az egyház tagoknak, miszerint eme jogukat minél tö-
megesebben gyakorolnák. — Olt nehezen van meg-
szorítás. 

— A szentesi első fakereskedő és gőzmahni tár-
sulat mult vasárnap tartotta meg évi közgyűlését, 
szomorú volt biz az a mennyiben az évi számadás zár-
mérlege nem csekély vesztességet tüntetett elő; — 
ki is mondatott a társulat feloszlása, s meg is válasz-
tatott egy bizottság, mely ennek módozatára nézve a 
legközelebb egybehívandó közgyűlésre javaslatot ter-
jesztene be. — Tudunk eseteket, hol a részvényesek 
illető részvényeiket, melyekre 25 frtot már befizettek, 
korcsmákban pinczérekriek borra való gyanánt, — 
meg másoknak ajándékba is akarták adui, de senki 
sem fo adja el. — Szánandó helyzet. 

Martius 15 én a nagy nap emlékére a helybeli 
48 as népkör helyiségében rendezett valóban magyaros 
zamatu társasvacsora szépen sikerült mintegy 150 
elvtárs gyűlt egybe ez őszinte barátság fűszerezte es-
télynél; volt szivből fakadó hatalmas éljenekkel kisért 
felköszöntés elég, legtöbb természetesen Kossuth Lijos 
nagy hazánkfiáért az emlékezetes nap hőséért mon-
datott, — majd ő Felségeik a magyar királyért s ki-
rálynőért, — továbbá László Imre városunk ország-
gyűlési követéért, Madarász József a liiirgetlenségi 
párt egyéb jelesbjeiért. •— V. J. egyszerű földművelő 
egy önkoszitetto alkalmi költeményt szavalt el, melyet 
Kossuth Lajosnak meg is küldött; a versek költőjük 
egyéniségét s az alkalmi hangulatot tekintve kedves 
hatást idéztek elő, hisz a mi a művészetből hiányzott 
pótolta azt a szivből fakadt meleg érzelem. 

— Valahára színészeink is megjönnek Nviri György 
igazgatása és R.-Borosa Lajos művezetése alatt két 
társulat egyesült; a húsvéti ünnepek alatt kezdik rang 
az előadásokat, vagy a S a j t ó s-téle liizbin, vagy az 
O l v a s ó - k ö r helyiségeiben. 

— (Beküldetett.) Több izben intéztetett a főka-
pitány úrhoz oly kérelem, hogy azon rendőrellenes 
állapoton, midőn a m é s z á r o s e b e k a v á r o s p i a-
c z á n és u t c z á i n s z e r t e b a r a n g o l n a k rendőri 
hatalmánál fogva valamikép segíteni sziveske jék ; de 
a kérelem ez ideig eredményre nem vezetett. — Ugy 
látszik csakugyan halad Szentes, Csongrádinegyének 
már első községévé lett, most talán a fővárost akarja 
utolérni, melynek külső utczáiban, mint nem rég a 
hírlapok kürtölték, az ebek felfaltak egy embert. (On! 
még akkor is nagyon messze leszünk Konstantinápoly-
tól, ott még sokkal több eb csavarog az utczákon, s 
a jólelkű muzulmán még nem is panaszkodik. Siork.) 

— A városi gymn. tanfolyammal összekötött 
polg. iskola muzeumának legújabban ajándékoztak: 
Sós L iszló 2 agyag edényt a bronzkorszakb >1, 3 db. 
agy a g s 4 db. bronz ékszert, ugyanezen korból; — 
Solti György egy barbar agyag edényt, — Horváth 
János és neje Borsos Julianna asszony 1 db. római 
ezüst pénzt az 1-ső századból, 3 db. ezüst pénzt a 
XVI. századból, 30 db. réz pénzt különböző korsza-
kokból s 5 db. bánkjegyet, — Faiábtt Sándor ur 1 
db. XVII századbeli érmet, — Asztalos Balog Mihály 
ur 1 db. érmet, — Kristó Nagy Imre tanuló 1 db. 5 
frankos franczia aranyat, 2 db. ujabbkori ezüst pénzt 
s egy 1802 iki bankjegyet, — Mikecz Pál tanuló 21 
db. XVI. századbeli ezüstpénzt, — Dögei Antal l db. 
római ezüstpénzt az I-ső századbői, 1 db. római réz-
pénzt a IV. századból s 1 db. török érmet, — Hor-
váth Ferencz tanuló 1 db. római s 1 db. ujabbkori 
ezüstpénzt, — Berényi József 3 db. ujabbkori ezüstös 
1 db. rézpénzt, — Kulinyi Mór 4 db. ujabbkori réz-
pénzt s 1 db. régi bankjegyet, — Szánthó Lajos, Sar-
kadi Nagy István, Hönigsfeld Vilmos, Czukor Emil, 
Reis József, Hofler Ferencz, Kulinyi Mór tanulók L—1 
db. ezüst érmet, —• Pap Lajos, Kutas Bálint, Cicatri-
cis Gyula, Halász János tanulók egyenként több da-
rab rézérmet, — Mikecz Ödön s Szeder Ferencz ten-
geri kagylókat, — Mátéfi Kálmán egy moh gyűjte-
ményt. — Ezenkívül még többen ajándékoztak kisebb 
természetrajzi tárgyakat. 

Bár minél többen járulnának szives adományaik 
álta' muzeumunk gyarapításához s ezáltal iskolánk 
emelése s a tudomány fejlesztéséhez! 

— R é s z l e t e s k i m u t a t á s a azon segély adom i-
nyoknak, melyek Csongrádmegyében a cholera-jár 
ványban elhaltak keresetképtelen özvegyei árvái se-
gélyezésére befolytak. Gróf Károlyi István iő nmltga 
10Ó0 frt. Báró Maasburg Sándor 10 frt. Főt szt. Leeb 
Mátyás szentesi apát s plébános 10 ft. Gróf Wenckheim 
Frigyes ő mltga 150 ft. Főtiszt. Csányi János tápéi 



plébános 10 ft. Ifj. Bálint János Szentesről 10 ft. Kohn 
Aduit 10 ft. Kónay Lajos főispán ő mltga 100 ft. Stam-
nier Sándor alispán 25 ft. Abrai Károly főjegyző 1G 
ü Dobosy Lajos, főpénztárnok 12 ft. Solti Károly, t. 
ügyész 12 ft. Horváth Ferencz, árvasz. elnök 20 ft. 
Kádár Henrik, főszára vevő 12 ft. Marsé vszky Imre, 
alszánivevő 9 ft. Szlávik Károly közp. gyára 10 ít. 
Csejtey Antal, aljegyző 8 ft. Babocsay Lajos, szolga-
bíró 15 ft Cseinegi Antal, polgármester 12 ft. Deák 
Sándor in. mérnök 14 ft. Medgyaszay Károly, árvasz. 
ít nök 12 ft. Kristó Nagy István, polgármester 15 ft. 
Schmiedt Mihály, m. u ti biztos 5 ft. Nagy Sándor, ár-
vasz. ülnök 12 ft. Pokoinándy Imre, pénztári ellenőr 
7 ít. Kamocsay László, várnagy 6 ft. Pity István, in. 
levéltárnok 9 frt. Vidovieh Antal, szolgabíró 14 frt. 
Dr. Kéthy János in. főorvos 12 ft. Dr. Kaufman Jó-
zsef j. orvos 7 ft., Beck János 7 ft. Piroska István, 
csendbiztos 7 ft. Eder Jakab 7 ft. Klerara Jusztin 7 
ft. Beke Kálmán, csendbiztos 7 ft. Kókay Pál, aljegyző 
1 ft. Lászlófly László 2 ft. Palásti Kovács Márton 5 ft 
Fekete Farkas 5 ft. Kókay István 5 ft. Szabó Károly 
5 ft. Eladott buza árakból befolyt 50 kr. Ilaátz Jó-
zsef 5 ft. Elekes Pál 2 ft. Sehlésinger Juda 10 ft. Fá-
bián község G ft. Őrgróf Pallavicini Alfons ő nmltga 
1000 ft. Kárász Imre, es. k. kamarás ő mltga 50 ft. 
Liehtenberger Mór és Weisz urak 50 ft. A „szentesi 
segély egylet" Nyíri József megbízottja által 10 frt. 
Főtiszt. Valaszky István horgosi plébános esperes ur 
által horgoson eszközölt gyűjtés eredménye 29 ft. Csany 
község által 5 ft. 40 kr. Mágocs községtől 21 ft. 30 
kr. Derekegyházától 38 ft. Teés községtől 7 ft. G kr. 
Fábián-Sebestyén községtől 13 ft. 68 kr. Mindszent 
községtől 174 ft. 43 kr. Szegvár községtől 129 ft. --
Összesen: 3173 frt. 37 kr. — Kelt Csongrádmegye 
cholera-ügyi bizottságának 1874 január hó 15 én tar-
tott közgyűléséből. — A b r a i K á r o l y , megyei fő-
jegyző, mint a cholera-ügyi bizottság jegyzője. 

Heremag vékája 10—11 frt. 
Szalonna, felsővidékiek által erősen keres-

tetett, mázsája 35 frt. 

Gazdasági és kereskedelmi értesítés. 
Szentes, 1874. márcz. 20-án. 

E havi időjárásunk, li<5 és eső által a leg-
jótékonyabb hatással van fagytól kiszáradt föl-
dünkre. mely az őszi — és nagyobb részt be-
végzése felé közeledő tavaszi vetéseinkre is a 
legjobb befolyással leend, — ugyszinte a be-
következő kerti munkákat is könynviti, fa és 
szőiő ültetéseinkre a legjobb sikert igéri. 

Heti vásáraink gabna üzlete két hónap óta 
majd nem tökéletesen szünetel. A kereskedők a 
magas árak "miatt alig mernek nagyobb véte-
lekbe bocsá jtkozni. 

Buza tartott ára 83 fns. 13 frt. 50—70 
kr. 82 fns. 13 frt. 20 kr. 80—81 fns. 12 frt. 
80 kr.. 13 frt 

Árpa lányba, köble 6 frt. 80 kr. 7 frt. 
Kukoricza csakis helyi fogyasztásra vásá-

roltatik 7 frt. 80 kr. 8 frt. 

Vasúti közlekedés. 
A pont előtti szám az órát, a pont utáni a percet jelenti. 

Szeged—Pest. 
Szegedről indul 1.16 d. u. 1.51 éjjel. 
Félegyházáról indul 3. d. u., 3.13 reggel. 
Ceglédre érkezik 5.8 délután, 5.49 reggel. 
Ceglédről indul 5.23 délután, 5.34 reggel. 
Pestre érkezik 7.49 este, 8.12 reggel. 

Pest —Szeged. 
Pestről indul 6.57 d. u., 7.5 reggel. 
Ceglédre érkezik 9.18 este, 9.21 reggel. 
Ceglédről indul 9.33 este, 9.35 reggel. 
Szegedre érkezik 12.55 éjjel, 1.16 délután. 

Csaba—Szeged — Szabadka—Eszek. 
Csabáról indul 7.47 este, 1.08 délután. 
H. M.-Vásárhelyről indul 10.25 éjjel, 6.16 d. u. 
Szegedre érkezik 12.3 éjjel, 7.13 este. 
Szegedről indul 2.43 reggel, 7 35 este. 
Szabadkáról indul 4. reggel. 
Eszékre érkezik 10.23 délelőtt, 11.20 éjjel. 

Eszék—Szabadka —Szeged— Csaba. 
Eszékről indul 5. délután és 3. reggel. 
Szegedre érkezik 12.13 éijei, 12.5 délután. 
Szegedről indul 2.30 éjjel, 5.15 délután. 
H. M.-Vásárhelyre érkezik 3.32 éjjel, 6.53 d. e. 
Csabára érkezik 9.10 reggel. 1.34 délután. 

Csaba— Arad - Temesvár. 
Csabáról indul 2.1 délután, 3.30 reggel. 
Aradra érkezik 3.42 délután, 6.4 reggel. 
Aradról indul 4.35 délután, 6.23 reggel. 
Temesvárra érkezik 7.1 este, 8.49 reggel. 

Temesvár—Arad— Csaba. 
Temesvárról indul 8.55 reggel, 5.29 délután. 
Aradra érkezik 11.21 dölelőtt, 8.34 este. 
Aradról indul 4.35 délután, 9.4 este. 
Csabáról indul Ceglédre 2.10 d. u , 11.41 éjjel. 

A városi hiresztelési könyvből 1874. 
márczius 22. 

Piti Imre bűséri tanyaföldje épületekkel 
együtt és királysági 3 hold földje eladó, 165. 
szám alatt. 

Ifj. Bartucz Antal egy ökörrői szóló mar-
hajárlatot elvesztvén, melynek bfarán J*E bé-

lyeg van, a ki megtalálta vigye a kapitányi 
hivatalba illő jutalmat kap. 

Pokomándy Gábor 1933. sz. házánál egy 
bolti helyiség ahhoz tartozó szobával április 1-ső 
napjától kiadó. 

Rácz Ferencznek egy másod és egy első 
oszt. földje eladó. 

Rúzs Molnár Mihálynak felsőpárti száraz-
malmi portája, egy 8 öles épülettel együtt eladó. 

Kis János 1397. sz. a. lakos egy két éves 
sárga csődör két hátulsó lábára kesely hódos 
homlokú b. cz. R bélyegű csikóról szóló mar-
hás levelét elvesztvén, a ki megtalálta vigye a 
kapitányi hivatalba, illő jutalmat kap. 

Balogdi Sándor 693. sz. a. lakosnak szent-
lászlói első osztályú földje eladó. 

Bárdos Flórián 467. sz. háza eladó, vagy 
haszonbérbe kiadó. 

Ifjú Sárdi János 685 sz háza eladó, vagy 
haszonbérbe kiadó. 

Veres Sándor 746. sz. háza eladó. 
Panyik-Tóth János 2508. sz. háza eladó. 
Banai Péternek felsőpárti 1310. sz házá-

nál jó minőségű bor akó számra eladó. 
Özv. Sebesi Józsefnének derekegyházi ol-

dalon 10 hold földje kiadó. 
Soós Zsigmond 153. sz házánál 2 szobá-

ból, konyhából álló lakás, egyéb melléképüle-
tekkel együtt kiadó. 

Kalp -Szabó Ferencz ecseri egy kazal buza 
szalmája, 500 kéve nádja s 30 akó bora van 
eladó. 

N y i l t t é r *) 

Binger Gzeczilia 
Nagy-Körös, 

I f j . JLőwy S o m a 
Szentes, 

j e g y e s e k . 

*) Ezen rovatokban közlöttekért nem vállal felelosaéget a Szerk 

H I R D E T E S E K . 

H i r d e t é s . 
Alólirott bátorkodik a t. ez. közönségnek tudtára adni, hogy 

helyben letelepedvén, mindennemű bádogos munkát leggyorsabb 
és legolcsóbb elkészítésére vállalkozni kész, ugyszinte, hogy nála 
kész munkák kaphatók. 

Midőn reménylem, hogy a t. közönség pártolását tőlem meg 
nem vonandja, a t. közönség igényének megfelelni legjobb felada-
tomnak tartom. Frfarimann Lipót, bádogosmester. 

(Lakása Elody János ur előtt, a Purjeszféle házban.) 

• t í f f i rsm 

A es. kir. szabadalmazott s az or-
v o s i t e s t ü l e t á l t a l megvizsgált 
la jónak talált patkány, házi és mezei 
egér, vakond és svábbogárpusztitó 

A R K A N U M 
melyet sokféleképen utánoznak. Valódi minőségben 
kapható: Szentesen G U N d T L I P Ó T kereskedésében 
I. nagy bádog 1 frt., kis bádog 80 kr. Egyes bádog ineg 
rendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik. Ugyanott 
kapható citrom-kcnőcs, egyediili szer a fagyhójagok és tyuk-

» szem ellen, 1 tégely 50 kr. 
f V j o l a t r felkérem szíveskedjék ismét 3 adagot az Kn v a l ó -

b a n k i t ű n ő ..rkánumjából patkányok stb. ellen küldeni. 
1S73. márc. 2-án. 

19 - 2 5 Teljes Tiszt-lettel 
Reuaa herceg • z á m t a r t ó s á g a E r n á t b r u n b a n 

Pokomándy Gábor urnák 1933. sz. 
alatti házában egy bolt és azzal kapcsolatban 
levő szoba — folyó évi april 1-ső napjától 
kezdve haszonbérbe adandó; bővebben ér-
tekezhetni a tulajdonosnál. 3 — 2 

munkáknak pontos, jó és jutányos elkészítésére, va-
lamint régebbieknek czélszerű kijavítására a t. cz. kö-
zönségnek ajánlja, egyúttal számos megrendelésért 
esedezik. 

Reviczky Pál lakatos mester tudatja a t. cz. 
közönséggel, miszerint Csongrádról Szentesre átköl-
tözködvén, Szrenkányi Lajos ur 253. s:ám alatti há-
zánál rendezte be műhelyét, midőn magát ép ugy uj 

Szöllo vessző eladás! 
Alólirtnál 1000 szál finom rendű gyökeres 

és 5000 szál sima veszsző eladó. 
A gyökeresek 100 — 5 frt. 
A sima veszszők 100 — 60 kr. 

Szánthó Jánoi. 
Kurczaparti utcza 9. sz. a 

Kiadó: Cherrier János. Felelős szerkesztő: Buday József. 

SZENTESEN, nyomatott Cherrier Jánosnál 1874. 




