
SZENTES, április 5. 1874. 14-ik szám ITegyedik évfolyam. 

S Z E M E S I LAP 
VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 

H I R D E T É S I ÁR AK: 
A három hasábra terjedő petitsorért egyszeri hirdetés-
nél 18 kr. , a két hasábosért 12 kr., egy hasábosért 

6 kr. számíttatik. 

Bélyegdij minden egyes beigtatástól 30 kr. 

Megjelenik e lap hetenkint vasárnap egy iv®n. 

A „ATt/i7/tár"ben a háromhasábos petitsor igtafcási dija 
15 kr. o. é. 

Elmélkedésül az ünnepekre. 
Mult alkalomkor a városi szegények elha-

nyagolt ügyét szellőztettük egy kissé; kértük a 
város atváit, a város képviselőit, hogy testületük 
kebeléből egy bizottságot kiküldeni kegyeskedje-
nek, hisz a baj mielőbb orvoslást igényel. 

E héten a képviselő-testületnek volt egy 
gyűlése, biz azon az ügy nem lett megpendítve. 

Az igaz. a ritkaságok közé volna számítandó, 
ha reményeink, melyek talán némelykor tulvér-
mesek, ily hamar teljesülnének. 

A csendesen álló víz sima tükrére hajított 
kő, hullámzást idéz elő, először csak kis körben 
és lassanként mindig szélesebb és szélesebb kö-
rökben ; — meglehet tehát, hogy a mit meg-
pendítettünk most érlelődik csak. 

Ha valahol a városban eldől egy rozzant 
kerités, annak helyre állítása végett, néha két 
küldöttség is menesztetik a helyszínére, s ha 
kérdésbe jön két czollal bellebb vagy kivülebb 
helyeztessék e az; három közgyűlésen is hosszant 
megvitattatik. 

Hogy a liba vásár áthelyeztessék más helyre, 
mult évben eziiánt kemény interpellátiók tétet-
tek, egyik városi lelkész ékesszólásának ismert 
egész hevességét használta fel az ellen-vélemé 
nyen lévő képviselők ellenében, mert hát az a 
vásár az általa lakott utczának túlsó sarkán volt. 

Azonban majd felkerül ez az ügy is; hogy 

valami jól sikerüljön nem szabad azt elhamar-
kodni. 

Magunk teljesítjük tisztünket, felszólalunk, 
— nem szabad visssa riadnunk, ha imitt amott 
megneheztelnek is reánk. — Teszünk a mit te-
hetünk. 

Aurum et argentum non est mihi, quod 
autem habeo hoc tíbi do. 

(Aranyom ezüstöm nincsen nekem, de a mim 
van oda adom) 

Felszólaltunk a szegények ügyében, felszó-
laltunk, még pedig nem egyszer, az annyira 
szükségesnek tapasztalt k i s d e d o v o d a ügyében. 

Van összefüggés a kettő között. 
Midőn a cholera árvák számára gyűjtése-

ket rendező bizottság által egybeszedett ado-
mányok felosztása tárgyal tátott, igen sok eset 
fordult elő, hogy a három négy gyermekkel 
biró özvegy s a j á t s z e m é l y e s z á m á r a utal-
ványoztatott a havi k é t f o r i n t azért, mert 
az g y e r m e k e i m i a t t m u n k á r a n e m me-
h e t . — 

Hány szegény asszony segélyezetik a Dó-
sai-féle alapítványból és a szegények pénztárá-
ból hasonló czimen! 

Maga is elszokik a munkától, s a közjó 
hány munkás kéztől fosztatik meg ! 

Nem az volna-e rendeltetése a kisdedovo-
dának, hogy a szegény napszámosné g y e r m e -

keit gondos kezekre bizhatná azon idő alatt, 
mig munkája után lát? 

E l a p szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez-
a pénzküldemények a kiadóhivatalhoz intézendők. 

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

„SZENTESI LAP" 
V E G Y E S T A R T A L M Ú H E T I L A P 

NEGYEDIK ÉVFOLYAMÁNAK 
MÁSODIK NEGYEDÉRE. 

Egy évnegyed tünt el ismét, s ismét fel-
kérjük előfizetőinket a lapnak további pártolására. 

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

Első sorban városunk érdekeit fogjuk szem 
előtt f 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. 

w É. m & z m 
A. TÖRVÉNYTELEN LEÁNY. 

(Folytatás.) 

Orloff tehát Paduli mar quisnő bevallott imádója 
lett. — 

Most miután Korzinszkyt kellő utasításokkal el-
látta, s kegyteljeaen elbocsájtá, szintén a marquisnőhöz 
indult. 

Agatha meg volt lepetve midőn kapuja előtt meg-
állott a gróf hintaja. Látogatása ily korai időben szo 
katlan volt. 

A szép nő, hogy a grófot mindinkább hálójába 
bonyolítsa csak a nap bizonyos órájában fogadá el 
el őt. 

Ez igen ügyes rendszabály volt, jó hasznát le-
het majd venni ha féltékenynyé találna lenni; — meg-
lehet azonban, hogy csak azért használta, hogy a gró-
fot még egy ideig kó/látok között tart: assa. 

Elég az hozzá, mindeddig szigorúan ragaszkodott 
e rendszabályhoz; s még a gróf sem szegte azt meg 
ez ideig. 

Már már elakarta utasítani az idő előtt érkezőt, 
midőn azon gondolat támadt, hogy hiszen ugy is unal-
mas és hosszú a nap, s épen a korai látogás ad neki 
alkalmat és jogot arra, hogy a grófot kissé boszantsa. 

Mennél nyersebb egy férfiú jelleme, annál köny-
nyebben hajlik meg a nő uralom, vágya előtt. Ez volt 
az mi Orloffot a marquisnő bilincseibe verte. 

Nem a szerelem, hanem az érdek kényteté a gró-
fot, hogy a nőhöz közeledjék; — ezt pedig a különcé-
i g és az újdonság ingere birta arra, hogy a hálóját 

összébb vonja a gróf felett; legalább szive zajosabban 
dobogott a grófért, hogy sem a grófé ő érette. 

„Oh jaj , már ily korán jön!" e szavakkal fogadá 
a grófot borzadást színlelve, „a déli nap s az éjszaki 
szél nem illik össze.a 

„Ernyőt állítsak közénk?" kérdé a gróf egy szép 
hímzéssel diszitett kályha ellenzőt ragadván meg. 

„Igen! — vagy inkább nem! — Ön oly ügyetlen 
még össze töri,* szólt a marquisnő gyorsan, látva, 
hogy a gróf nem épen kíméletesen kezdi emelgetni az 
ellenzőt. 

„Igen is, nem is, — vajha az asszonyok tudnák, 
hogy voltakép mit is akarjanak." 

„Na önnek megint kedélyes napja van, — hán t 
inasát verte már ma meg?" 

„Az nem tartozik ide! — Agatha! ha ön tudná 
mily kecses a mikor mosolyog, — bizonyára azon 
igyekeznék, hogy szeretetre méltóbb legyen." 

Orloff e beszélgetés alatt közelebb tolta székét 
s megfogta a nő kezét, „kénytelen leszek önt kissé 
féltékennyé tenni" folytatá, „hogy szivélyesb legyen 
irántam." 

A marquisnő meglepetve nézett reá, — nagyon 
helyesen Ítélte volt meg őt, s ezt annyira nyiltan ki 
mondá, hogy nem tudott arra mit válaszolni. 

Mint a villám ébredt fel benne a gondolat, hogy 
elcsábíthatják tőle a grófot, hogy a diadal, mely után 
vágyódott, melyre oly büszke lenne, melyért — mint 
hitte — megirigyelni fogják, még másé lehet. 

Orloff észrevette a nő gondolatait. 
„Agatha képes lenne ön féltékenynyé lenni ?" 

oly hévvel szólt minőt benne a nő még nem tapasztalt soha. 
„Igen" suttogá — azonban látra e szavának ha-

tását gyorsan hozzá tevé: „mi római nők féltékenyek 

vagyunk, ha nem szeretünk is, merő büszkeségből, — 
s megboszuljuk magunkat azon, ki kegyeinket kevésre 
becsüli." 

„Ezt szeretem én! az orosz nő mindig érzékies. 
A büszkeséget leginkább kedvelem a nő piperei kö-
zül." — 

„Gróf! — büszkeségünk mi nálunk több mint 
pipere" viszonzá a marquisnő sértetten. 

„Fim!" morgott a gróf vállat vonva. 
A marquisnő hosszasan tekintett reá mintha bel-

sejét fürkészni akarná; azonban Orloffnak e^y arcz 
izma sem mozdult meg. 

„Ön valóban eredeti férfiú!" kiáltott fel s kezét 
nyujtá. 

E felkiáltással bcvallá szerelmét. 
Orloff a puha kezet nem eme'te ajkaihoz, gyen-

géden megszoritá s a gyűrűket vizsgálta azon. 
„Értéktelen gyémántok" szólott „jobbakat kül-

dendek, hogy válogathasson." 
„Tehát éppen nincs önnek szive?" suttogá a 

marquisnő akaratlanul. 
„Meglehet inasomnál van," válaszolt Orloff szo-

kott komoly hangján. 
„Pompás!" kaczagott fel Agatha, „ez adomát el-

beszélni fogom, az egész város nevetni fog rajta." 
„Magam is ugy hiszem" mormogá a gróf magá-

ban, azután hangosan folytatá: „Agatha ön végtelen 
szép mikor nevet." 

A marquisnő visszadőlt karszékébe, mig lángoló 
tekintete érdeklődéssel tapadt e különcz emberre, ad-
dig ennek ideje s alkalma volt a szép, az ifjú nő bá-
jos alakját csodálhatni. A nap sugarai piros selyem 
függönyökön át hatoltak n szobába, s halavány rózsás 
fénnyel világiták meg a nő hófehér öltönyét, mely oly 



A szegények segélyezésére rendelkezésű nkre 
álló csekély iorrások egy felől apasztatnak, más-
felől a közvagyonosodás, melynek főalapja a 
munkásság támadtatik meg. 

És a kettős baj enyhítésére szolgáló esz-
közök egyike a kisdedovoda. 

Ennek nem létében, gyermek és anya ott-
hon tengődik a néhány alamizsna filléren test-
ben és lélekben elsatnyulván. 

Ezt felállítva, sok munkás kézzel gazda-
gítjuk a társadalmat, és meggátoljuk, hogy sok 
gonosznak magva a gyermeki fogékony kebelbe el 
ne hintessék. 

Sok igen tisztelt képviselőt ösmerünk, kik 
lelkiismeretes hűséggel őrködnek a község va-
gyona felett, megforgatván a filléreket is, mi-
előtt azok kiadásába egyeznének, — nem akar-
juk hinni, hogy közömbösök maradnának ott. 
hol igen sok kártól meglehet óvni a társadalmat. 

Már kétszer is felszólaltunk felhiva képvi-
selőinket, hogy álljanak a dolog élére, tárgyal-
ják valahára a nőegylet ez ügyben három év 
előtt beadott kérvényét; — teszük ezt harmad-
szor is. 

Gutta cavat lapidera! 
A szentesi nőegyletre, mely az ovoda fel-

állítását tűzte ki czeljául ne várakozzanak, ed-
dig azt hittük, hogy csak pihen, ébresztő da-
lokat zengettünk neki, nem mozduit, — aligha 
meg nem halt. 

Eljött a tavasz, eljött a munka ideje, na-
gyon itt vagyon az idő, hogy a szegény mun-
kásnak gyermekeiről gondoskodjunk. 

Nem akarjuk hinni, hogy a közönség jólé-
tét szivükön hordozó atyáink, sikertelenül hagy-
nák elhangzani harmadik felszólalásunkat. 

Nagyon szomorú volna, ha az az eszme, 
melyet múltkor egy valaki buzdító szavainkra 
feleletül adott szélesben volna elterjedve, — az 
tudn' illik : 

Ha ovodát állítunk, hol veszünk majd liba 
pásztort? — 

Ünnepi elmélkedésül irtuk e sorokat; — a 
feltámadt üdvözítő emlékének szenteljük e na-

bűvös kecsesei simult annak gömbölyded tagjaihoz. 
Tüzes szemei csupa életetet lehellettek, s varázs hata-
lommal vonzották a grófot; ámde ez nem borult lába 
ihoz, miként más cselekedett volna; ülve maradt, de 
a vér agyába szállt, s minél tovább vizsgálta o bóditó 
látványt néma figyelemmel, annál pirosabbak lettek 
orczái. — 

„Bírnom kell őtu gondolá magában, s szeme na-
gyon is érthetőleg iejezte ki e gondolatot. 

„Oh ha felhevíteni tudnám, szerelmemben meg 
őrülnék," gondolá a marquisnő. 

E perezben egy ujabb látogatást jelentettek be 
t a bizalmas együttlétnek, vége szakadt. 

Korzinszky ez alatt a czárné leányánál volt, sze-
gényes lakban találta őt, szegényesen öltözötten, s látta 
a nélkülözés s szükségnek könyeit, a szerencsétlen vi-
gasz s remény nélküli leány arczán. 

Hajdanában boldog gyermek kort élt; később 
Radzivil buzgalma folytán pontos nevelésben részesült, 
szemei előtt fellebbentetett a születését fedezte homály, 
ebből folyó igényeinek becsét méltányolni tanulta, de 
épen ez által lett sok szomorúságnak keserű magva 
szivébe hintve. Beavatva lett a lengyel berezeg nagyra 
látó terveibe, s meghiusulni látta azokat, ugyanannak 
határozatlansága miatt. Vagyona fel lett emésztve, s 
ő ki a rejtekből elő vonszoltatott a világosságra, ime 
most magára hagyatva támasz nélkül állt a roppant 
űrben; — senki sem törődött vele, csak egykori ne-
velőnője maradt hű, ez pótolta az anya helyét ez volt 
egyúttal egyetlen szolgálója, ki a köznapi munkákat 
végezé. 

Kéz munkával volt elfoglalva a két nő, midőn 
kopogtatás hallatszott ajtajukon ; meglepedten 6Őt ijed-
ten ugrottak fel helyeikről, látva a belépő egyeuruhás 
tisztet. 

Korzinszky nem kovésbé volt meglepetve, sok-
szor látta már életében a nyomort, de maga még nem 
érezte. Azután nem «s gondolkozott a nyomor fölöft, 
az orosz előbbkelő külömbséget szokott tenni ön ma-
ga s a paraszt között. Szükség, betegség, nyomor, pi-

pokat, 6 vajha feltámadna közöttünk az ő szel-
leme, s mi is cselekednénk az ő példája szerint. 

Ő sokat foglalkozott a szegényekkel, hogy 
vigaszt hozzon nekik, az ő evangelioma a sze 
gényeknek hirdettetett; — szerette a kiidedeket 
s maga körül gyüjté őket; — gondolkozzunk 
mi is ez ünnepekben a városi Bzegények elha-
nyagolt ügyéről, és az oly nehezen létesülni tudó 
ovodának mielőbbi feltámasztásáról. 

Ne mondhassák felőlünk, hogy Szentesen 
betű szerint teljesült be a feltámadási process;o 
alkalmakor használt ének, melyszerint Jézus: 

Feltámadt, nincsen itt! 

Yasuti ügyünk. 
Valamikor olvastuk egy ismeret-terjesztő lap-

ban, hogy Amerikában a „ p a c i f i c * vasút fe-
lépítéséhez, — mely Amerikát egyik végétől a 
másikig át futja — épen csak annyi időt igé-
nyeltek, mint a mennyit a budai gőzsikló felépí-
téséhez, mely egy két perez alatt a hegytövétől 
fel a várba emeli az utasokat. 

Ez Amerikában történt, — s nem tudjuk 
igaz-e; — a magyar fontolva halad; azért jön 
mindenben leghátul. 

Evek előtt az alföld-fiumei vasutvonalt 
Szarvason és Szentesen át szándékozták vezetni, 
a két város sokáig fontolgatta hozzájáruljon-e a 
tervezethez, — elesett attól. 

Vasúti bizottságunk legközelebb mult va-
sárnap mártius 29-én i s m é t tanácskozott, mult 
decz. 30-án volt utolsó ülése; évnegyedes szü-
netekben okoskodunk a felett, miként haladhat-
nánk g ő z e r ő v e l . 

E tanácskozmány tárgyát H.-M -Vásárhely 
szabad kir. város köztörvényhatósági bizottságá-
nak ez évi jan. 9-én hozott fontolgató határo-
zata képezte, melyben következő felvilágosítások 
s kimutatások beterjesztését kivínja. 

1-ör. Tétettek-e s minő ajánlatok a magas 
kórmány részéről arra nézve, hogy a szolnok-
vásárhelyi vonalnak Tiszaföldvártól Szolnokig 
nyúló részét s a Tiszán tervelt vasúti hidat is 
átvenni s kiépíttetni Ígérkezett? Ha igen. 

2-or. Ugyanezen vasútvonalnak Tiszaföld-
vártól H.-M.-Vásárhelyig nyúló részére, — ha 
nem — ugy az egész Szolnok vásárhelyi vo-
nalt illetőleg, ennek egy a lehetőleg legponto-

szok, paraszt, ez nála egy és ugyanazon fogalom, nem 
tudja elképzelni az elsoroltakat külön, csak együvé 
foglalva; s megszogta, hogy ezeket együtt lássa s fe-
lette álmélkodnék, ha másként találná. Azért nem is 
képes szive a részvétre. — Itt azonban uri ranghoz 
tartozó nőket látott szűkölködni, nyomorogni olyano-
kat, kik előtt meghaj >lni kényteleu volt; azért volt 
meglepetve, azért hatott ez szivére. 

„Császári fenségnek" szólítsa őt? e szó nem 
akart ajkaira jönni, „asszonyomnak" nevezze? — nem 
lehet; életében először akadt fenn a czím miatt. 

Végre még is csak elhebegte küldetésének czélját. 
A nők ugy fogadták mint az ég küldöttét, mint 

valami angyalt, ki eljött, hogy letörölje könveiketj — 
örömük leírhatatlan volt. 

Midőn Korzinszky elhagyta a házat, különös ér-
zelem kelt szivében, mintha valamit talált volna uii 
őt szükségképen boldoggá teendi, a mi őt felemelni 
fogja, — megnem tudta magának magyarázni ez ér-
zelmet, s ez nem távozott tőle. 

A császári leány másnap már más lakba költö-
zött által, melyet Orloff rendeztetett számára; — egy 
szolga sereg állt készen intésére, s mindenfelől bőség 
övedzte körül. 

Erzsébet ösmerte a pompát, ösmerte a szüköl-
ködést, a változás nem volt előtte valami uj, nem 
adta magát át ujjongó örömnek; hanem a helyett büsz-
keség s remény dagasztá keblét, s várva várta, 
hogy megláthassa azt, ki Radzivil szerepét újból fel 
készült venni, s bátor volt fogni ahhoz, minek kivite 
léhez emez gyenge volt. 

S Orloff nem késett a megjelenéssel. 
Különös volt e két egyén találkozása, kik közül 

egyik sem tudta, mily viszony fog közöttük kifejlődni. 
Erzsébet egy 1G éves leányzó ábrándjait táplálta, egy 
szép fiatal bátorlelkű lovagot várt, ki nemes feladatául 
tűzte ki magának az özvegyek és árvák védelmét, s 
ki érte soronpóba szálni küzdeni kész. Megborzadt 
midőn a sötét komor férfiút látta maga előtt, Kinek te-
kintető nem bizalmat gerjesztő, hanem lesújtó s vészt 
jósló volt; — meg.nentőjének keblére borulni szándéko-

sabb és részletesebb tervelése s költségvetése 
— és végre 

3-or. Hogy a kamat biztositási százalék a 
közbeneső területek aránya szerint leendő ujabb 
kiszámitása és felosztása eszközöltessék. 

Ha a statistikai és műszaki adatokat meg-
kapja, azután fogja majd magát érdemleges ha-
tározat hozatalára elhatározni H.-M,-Vásárhely 
szabadkirályi város bizottsága; mert ez ügy 
iránti b u z g a l m a és é r d e k e l t s é g e mi t . s em 
s z á l l t a l á . 

Fogjátok a túzokot, süssétek meg, majd 
akkor megmondom, hogy méltóztatom veletek 
enni, hisz étvágyam mitsem szállt alább. 

Ismerik olvasóink Kerkápolyi volt minisz-
ternek mult évben többször kijelentett igéretét, 
hogy ha az érdekelt városok kifogástalan alak-
ban biztosítván az építési költségik 5°/0 kama-
tai 10 évre a kórmányt e vasút építése iránt 
f e l k é r i k ; ő befolyásos közreműködésével azon 
leend, hogy kérelmük az állam részéről teljesít-
tessék ; — mert hát a Szolnokig lenyúló állam 
vaspályára nézve előnyös volna, ha ez uj vo-
nal által az aranykalászos alfölddel összeköt-
tetnék. 

Az igaz, hogy vékony vigasztalás, a bekö-
vetkezett Krach és azóta történt változások után, 
— beszéltünk erről e lap ez évi első számában, 
aem akarjuk ismételni. 

Hanem Vásárhely feíedi, hogy az érdekelt 
városok k é r e l m e z n i akarnak a kórmány tói, 
felajánlva anyagi hozzájárulásokat. 

Az ő logikája szerint, adjon a kórmány 
előbb biztositást arról, liogv a kérelmet t.eljesi-
tendi, azután fogja elhatározni, tulajdonkép mit 
is fog felajánlani. 

A második pontra nézve azt felelte a vas-
úti vegyes bizottság, hogy a l e g p o n t o s a b b 
s l e g r é s z l e t e s e b b tervezetek s költségveté-
sek előállítására igényelt tetemes pénzösszeggel 
nem rendelkezik, ez m íjd a vállalkozó consort.ium 
teendője lesz; ha az érdekolt községek ez előle-
letes műszaki munkák költségeinek viselésébe 
bocsájtkoznának. megeshetik, hogy majdan vál-
lalkozó consortium nem akadván, önnön ma-
gunknak legkisebb számítással 20 ezer frtra te-
hető kárt okoznának. 

Itt más véleményben vagyunk, ha Szol-
noktól kezdve Vásárhelyig az érdekelt községek 
viselnék az előmunkálatok költségét, nem olyan 
nagyon sok esnék egyre egyre; — s ha e munká -
latok bemutathatók volnának, tán az államot is 

zott, most remegett előtte s nehéz, lelket fojtó sejtel 
mek szorongatták őt. 

Orloff észrevette a hatást, melyet előidézett, meg-
vető gunymosoly jött ajakára, de uralkodott ön ma-

gán, s arczán egy jóakaró barátnak szívélyes voná-
násait igyekezett feltüntetni. 

„Tekintsen engem leghívebb barátjának legalá-
zatosabb szolgájának" szólott, s tiszteletteljesen nyujtá 
odf kezét miközben térdét meghajtá a leányzó 
előtt. — E hódolat sokkal kissebb benyomást tett 
Erzsébetre mint a mennyire meglepte a jelenlevőket. 

Korzinszky, ki a gróffal együtt jött volt, megüt-
között ugyan azon, de sokkal teltebb volt szive, szeme 
sokkal inkább csüngött a halavány leányzón, hogy-
sem a felett többet elmélkedni képes lett volna. — 
Az öreg nevelőnő boldog mosolyra olvadozott, hisz 
lelke előtt szemlélte már védenczét, gyémánt koro-
názta fürtökkel. 

Erzsébet ki akarta fejezni háláját, oh de ez nem 
volt oly könnyű, mint a minőnek képzelte; tul árado-
zott szive néma maradt, titkos sejtelem bénította nyel-
vét, mint ha érezné, hogy nyomorában maradva sok-
kal boldogabb lett volna. 

„El kell, foglalnia azon rangot, mely önt illeti," 
szólt Orloff „kövessen vakon engem és tanácsomat, 
ne ijedjen vissza; meglehet véres lesz az ut, melyen 
hal adni togunk, de bizton fogom ezélhoz vezetni." 

Mialatt ezeket mondá, fürkés ző szemeit kemé-
nyen szegezte reá: „igen igen!" tevé hozzá, „a világ 
első koronája kárpótolni fogja önt, s a fény, mely 
kőrnyil veendi, feledtetni fogja a nyomort, melyet szen-
vedett." 

Némán hallgatia őt Erzsébét; orczája, mely előbb 
halavány volt kipirult, — rövid megfontolás után azon 
ban homlokának derűje ipmét elkomorult. 

„Gróf!" mondá „nem volna-e jobb felhagyni 
azon tervekkel, melyek annyira veszélyesek. 

„Nincs bizalma bennem?" kérdé Orlofl összerán-
czolt homlokkal. 

„Oh igen, bízom önben, de nem bízom szeren-
csémben," felelt határozottan. (.Folyt, köv.) 



könnyebben lehetne megnyerni; ha pedig ez 
nem vállalkozik, ez előmunkálatok nélkül más 
építtető consortiumot még talán keresni sem lehet. 

Szeghő a szajol-vásárhelyi vonal előmun-
kálatait saját zsebéből készíttette; tudjuk, hogy 

csak azért nem akadt vállalkozója, mert túlsá-
gos hasznot akart azok eladásából; addig alku-
dozott még a Krach az ő reményeit is meg-
semmisítette. 

A mit egy magános ember reszkirozni me-
részelt, azt annyi gazdag alföldi város nem tudná 
áldozatul hozni akkor, midőn bizonyára nem az 
a szándékuk, hogy mennél drágábban eladják, 
hanem, hogy m:nél előbb vasutat nyerhessenek. 

Hanem hát a magyar embernek természete 
a fillérkedés midőn jövőjéről van szó! 

Fdlérkedik Vásárhely is midőn a kamat-
bjztositási perczenteK ujabb kiszámítását és fe-
losztását követeli, ő neki sok a 22°/0, menny ti 
a sokkal kissebb K. Sz -Márton is elvállalt, sok 
még akkor is midőn Szentes 34 száztólit biz-
tosit, neki — azt mondja — elég a 16°/0-tóli is. 

Szépen mondja a vasuti-bizottság jkönyve: 
„Szentesváros és vidéke első izben az ál-

lami vaspálya igazgatóságának egy Félegvház-
tól Orosházáig, majd később a hamburgi-angol-
német banknak az általa Szolnoktól Temesvárig 
építendő vonalból, Öcsödtől Szentesig vezettetni 
ajánlott vasúti szárnyvonal építése iránti aján-
lataikat az okból nem fogadta el, mert a szol-
nok-vásárheiyi vonalra nézve szomszéd) uval, kü-
lönösen pedig Vásárhely városával keletkezett 
étdekeltségi társas viszonyát és szomszédi ba-
rátságát megakasztani nem akarta; mely jó in-
dulatu öntartása által azon kellemetlen helyzetbe 
jutott, mikép H -M.-Vásárhely város közönsége 
által ezen vasúti ügyben követett hosszadalmas 
eljárása következtében egyelőre háttérbe szorul-
tak abbeli előnyei, melyeket a kórmány körök-
ben beállott változás, és az országos pénzügyi 
viszonyokba bekövetkezett kedvezőtlen helyzet 
folytán tetemes utánjárással alig lehet már pó-
tolnia ; ama anyagi károsodására pedig, hogy a 
vasuti-vonal építése már e f. év tavaszán kez-
detét nem vehette, teljesen pótolhatatlan." 

A bizottság kimondta „ultimátumát" ha 
Vásárhely, még soká késedelmeskedik, az érde-
kelt városok vele minden további érintkezést meg-
szakítván, vasúti közlekedési érdeküknek másutt 
fogják keresni biztosítását. 

Bizony ideje is lesz már. 
J ó lenne a Csongrád-orosházi vonalról vég-

kép meg nem feledkezni. 
Az „első f rdélyi vasút" társasága, hogy 

pályáját Aradtól Orosházig nyújtani szándéko-
zik, tán tudni íogja vasúti bizottságunk is, va-
lamint ösmeri az államvaspálya érdekeltségét, 
gondolkozzék kissé felette. 

Ha húzzak halasztjuk bizony még megér-
jük hogy a Fornét-Szeghő-féle társulat, az idők 
jobbra fordultával talál egy pénzes vállalkozót, 
— s vissza-tér fink ahhoz, kire „anathemát4 

mondottunk. 
Az sem volna baj. — — 
Az előadottakból láthatják olvasóink, hogy 

vasúti ügyünk nem előre haladt, hanem vissza 
hanyatlott. — 

Levelek a világ folyásáról. 
XXV. 

Szerkesztő barátom! 
A ki elől jár, jó példát mutasson. Bekövetkezett 

a húsvéti ünnep, s nincs széles e világon oly ország-
gyűlés vagy parlament, mely valaha ünnep rontó lett 
volna. Lelkiismeretesen megtartják azt, sőt vallasi tü 
relmük bizonyságául a különbféle felekezetekéit is; az 
az a nyugoti egyházhoz tartozó honatyák megtartják 
a keleti egyházhoz tartozók ünnepeit is, melyek ren 
desen kissé később esnek; — emezek viszont amazo-
kéit, s igy hosszabb a vákáczió. — Beh szerettük volna 
ha ez lett volna a gyakorlat akkor, mikor mi éltük a 
d e á k k o r t , — de a mi professoraink másként intéz-
kedtek. — Azért hozom csak fel, hogy meggyőzzem 
barátom uramat arról, miszerint nehéz a v i l á g f o l y á -
s á r ó l irni, midőn annak intézői vákáezióznak, s vi 
lág rendítő dolgok nem történnek. 

De azért irok barátom uramnak, ne panaszkod-
jék, hogy elnémultam m i n t a Rómába repült harangok, 
s nem akadt tavaszt hirdető gólya nagy Szentes vá-
rosában, ki helyettem kelepeljen; — tudora buzgó ta-
náraik is pihenve élvezik a vakácziót. 

No tehát barátom uram! mint raultkor megírtam, 
szerencsésen tul estünk minden bajon, meg alakúit a 

ministeriura, most hát minden rózsás reményekben rin-
gatja magát, kivéve a hitetleneket és desperatusokat, 
ha az újságokat olvassuk, teli vannak azok minden-
féle jóslatokkal, ki kisebb, ki nagyobb reformokkal 
biztatgat bennünket, már t. i. a mint minden lap a 
maga saját s z e m , v a g y n a g y i t ó ü v e g é n nézi 

Eszembe jut itt az egyszeri kis fiu, ki midőn a 
tanitó neki a „microscopiumot" (nagyitó üveget) mu-
tatta, azt kérdezte: „ugye bár, há ez alá egy krajezárt 
teszünk, látni fogunk egy két garasost?" 

Kérdezték tőlem, mit gondolok, Ghyczy Kálmán, 
ki mult évben a pesti redoutban tartott népgyűlés al-
kalmával, az önálló magyarbank ügyében az ország-
gyűléshez intézett feliratot benyújtás és támogatás vé 
gett elfogadta, váljon most miután minister lett, íel fogja-e 
állítani a a bankot? — Azt feleltem a kíváncsinak, 
hogy nem értek a politikához: hanem azt hallottam, 
hogy a 21-es bizottság javasolta, hogy az idén egy 
ujabb 55 millió frtos költsön vétessék fel. 

Hanem a 21 én bizottságról emlékezve, lehet-
len, hogy fel ne említsem anuak a megyékre vonat-
kozó javaslatát. Tudja barátom! a mostani megyék $ 
maguk területén befolyt egyenes állami adónak job-
badán 15 porczentjét néhutt 20, sőt 30 perczentjét is 
felemésztették, holott közigazgatási teendőik annyira 
leapadtak már, hogy nem állanak arányban a rájuk 
fordított költséggel. Azt javasolta tehát a bizottság, 
hogy a megyék hatásköre kissé bővíttessék és ép 
ugy mint hajdanában maguk vetnék ki az ön fentar-
tásukra szükségelt adót, de ennek nem szabadna több-
nek lenni a megye adójának 20 perczentjénél. Ez a 
rendes adóból le fogna engedtetni. — A mely megye 
azután a maga házi adajából nem tud meg élni, az 
olvadjon be más törvényhatóság ba. — No lássa, ugy a 
megyék kikerekitésére vonatkozó ministeri hires ja-
vaslat fölöslegessé lesz, s a megyék ön maguk fog-
ják baj és zúgolódás nélkül megkezdeni rendezésüket. 

Hát azt tudja-e barátom! hogy a török átok, azaz 
hogy a magyar soha egyet ne értsen, most virágzik 
talán legjobban? Annyi már az oiszágban a párt, 
hogy az ujjainkon el sem lehet számlálni. Hallgassa 

csak; jobbról balfvlé sorolom elé. Van Konservativ 
párt, Lónyai, vagy vacsora párt, — Deák párt, — 
Középpárt (ez ugyan még nem a közepe); — balkö-
zéppárt; — baloldal; — egyesült közjogi ellenzék; 
— 48-as párt; azután nemzettsé^i párt; — s még eh-
hez a szászok pártja. (Hát ezek nem tartoznak a nem-
zetiségekhez? 

Azután mindezen pártoknak meg van a külön 
közlönyük, külön újságuk, minden apostolnak a maga 
külön evangeliuma, ösmerje ki magát a magyar, vál-
jon melyik felekezethez tartozzék. — Ez már a ku-
rucz világnál is kuruezabb, akkor legalább csak kuruez 
és labancz között kellett különbséget tenni; no a mi 
időnkben is jobb volt, a ki nem tartozott hozzánk, azt 
mondtuk rá: swarczgelb, és punctuin. 

Már most kandikáljunk kissé kifelé is. Ausztri-
ában ugy látszik jobb rendben van a széna, hogysem 
mi lálunk, ezt onnan következtetem, mert az ő ország 
gyűlésükön legtöbbszőr a papokkal, az egyházi dol-
gokkal foglalkoznak, no meg a jezsuitákkal is. — A 
hálátlan világ! év századokon keresztül, szerették, ölel 
ték keblükre szorították (még pedig ugyancsak) a né-
peket, s ezek most vissza akarják lökni őket. 

Vilmos császár ki a télen át betegeskedett még 
is csak egészségben érte el mult hónap végén 78-ik 
születése napját; s öregsége daczára ugyancsak ka-
tonás ember; most is azzal vigasztalta a nála tisztel-
gőket, hogy főtörekvése lesz a hadsereget mentül job-
ban kiművelni, hogy fentarthassa az európai békét. — 
Csend! rend! — mert itt az ágyú s a mirelősz. 

Es Franeziaországban? — három szóval megle-
het mondani minők az ottani állapotok; Mac Mahon 
kezdi belátni, hogy jobb lesz ha kissé republicanuso-
sabbb lesz az elnöki széken, hogysem eddig volt. 

Spanyolországból az a hír, hogy a köztársasá-
giak megmerték volna a Karlistákat, de én ugyan még 
nem esküszöm meg arra, mert a mint ott szokás, jövő 
levelemben épen az ellenkezőkről kell tudósítanom ba-
rátom uramat. — Esmost boldog ünnepeket kívánva, 
maradok a ki voltam, s ki sem fél-jobb, sem fél balt 
nera csinál, barátja P a j z á n . 

*—• A városi közÍ8kolaiszék elnöksége megbizá 
sából — alólirt mint az ismétlő iskolák ez idő szerint 
való igazgatója — tudatja a t. cz. városi közönséggel 
hogy az összes iparos tanonezok nyilvános vizsgája a 
Kurezán tul levő tanhelyiség nagy termében 1874. évi 
április hó 12 ik napján, dél után 2 órakor leend meg-
tartva. Z o ó J á n o s . 

Helyi és vegyes liirek. 
— Szentesváros képviselő testülete f. hó 2 án tar-

tott közgyűlésen eltárgyalt számos ügyek közül álta-
lános érdekű nem igen volt, többnyire magán folya-
modványok, s egyes lakosok ügyeiben kiküldött bi-
zottságok jelentései voltak sorrenden. Említésre méltó 
a magas kormánynak leirata Szentesváros azon folya-
modványára, melyben az alföldön fölállítani szándé-
kolt két dohánygyár egyikét kérelmezte. — Dohány-
gyárt nem kapunk, mert nincsen pénz; — előre is 
tudtuk, hogy az leend a válasz. 

— Ugyan e gyűlésen tárgyaltatott Buday Jó-
zsef pénztárnok nyilatkozata a közgyűlés mult évi 
ama végzésére, melyben megkérdeztetett pénztárnoki 
hivataláról, avagy a „Szentesi Lap u szerkesztőségéről 
akar-e inkább lemondani. — Egyhangúlag tudom isul 
vétetett. 

— Boryszla vszky L^ó városi főszámvevő le-
mondását a közgyűlés elfogadta; mint kire jár az 
ekép megürült állomásra Balog Dániel ur akar pá-
lyázni, s az irányadó köröket a maga részére már 
meg is nyerte. 

— Nyiri György színtársulata e héten, részint 
Szegedről, részint Pécsről megérkezett. Előadásait a 
Sajtos Mihály-féle házban fogja tartani, Húsvét vasá r-
napján előadatik: „ M á r v á n y h ö l g y e k " vagy „két-
ezer év előtt a nők és kétezer év után a divathöl-
gyek " Hétfőn: „ P a r l a g i J a n c s i " vagy „a magyar 
falusi gazda;" a czim szerepet Lanczy Pál a szegedi 
színpad volt jó hangú énekese játszandja. 

— A c h o l e r á b a n e l h a l t a k ö z v e g y e i é s 
á r v á i f e l s e g é l é s é r e az 5 - í k g y ü j tő - k « rü l öt-
b e n S o n n e n f e l d S á m u e l u r i v é n a d a k o z t a k : 
Trencsényiné 10 kr. Busi Pál 10 kr. Kormos András 
20 kr. Somodi István 50 kr. Bazsáné 4 kr. ifj. Vajda 
István 40 kr. Szánthó Dániel 50 kr. Vas Juliánná 1 
frt. Moretzkiné 50 kr. Ugrai István 10 kr. Molnár 
Sándor 50 kr. Tihanyi Pal 20 kr. Székely Fereucz 
20 kr. Páhi Jánosné 1 frt. Kúti János 1 frt. Csák Jfl-
zsef 50 kr. és egy véka csöves kukoricza, Erdei De-
meter 30 kr. Molnár István 10 kr. Balog István 30 
kr. Debreczeni Sándor 20 kr. Kecsk.-Szabó Sándor 
10 kr. Virágos Lajos 30 kr. özv. Nagy Józsefné 40 
kr. Vajda Sándor 20 kr. Vas István 10 kr. Kelenczés 
György 10 kr. özv. Somodi Jánosné 20 kr. Vasvári 
János 20 kr. Vasvári András féi réka árpa, Szilágyi 
Sándor 50 kr. Tót János 10 kr. Kanász Sándor 10 
kr. B.-Szilágyi Sándor 1 frt. Kis György 40 kr. Kis 
György né 10 kr. Lövi Háni 20 kr. Sebesi József 40 
kr. Reisz Jakab 20 kr. összesen 12 frt. 14 kr. egy 
véka csöves kukoricza és Jél véka árpa. 

A I I . g y ü j t ő - k e r ü l e t b e n i f j . F r i e d J ó -
zse f u r i v é n u j a b b a n a d a k o z t a k : Dr. Pollák 
Sándor 5 frt. ifj. Zsoldos Ferencz 50 frt. Debrecze-
nyi József 5 frt. Ráez László 4 frt. II. kerületben be-
gyűlt összesen 138 frt. 50 kr. 

— A szentesi takarékpénztár üzlet kimutatása 1874. 
mártius havában. Tartozik: Multhavi pénzmaradvány 
22943 ft. 09 kr. Visszleszám más pénzintézetektől 44440 
ft. Betétekből 16195 f t 25 kr. Elhelyezésből 38584 tt. 
91 kr. Betétkamat térítésből 11 ft. Előlegezési kama-
tokból 503 ft. 95 kr. Leszámitási kamatokból 4124 ft. 
12 kr. Késedelmi kamatokból l ft. Előlegezési vissza 
fizetésekből 960 ft. Leszámítolási visszafizetésekből 20899 
ft. 97 kr. Könyvecske dijakból 11 f't. Kezelési dijuk-
ból 885 frt. 7 J kr. Őrzési dijakból 40 kr. Részv.' át-
irat dijakból 19 ft. Pénzbev. és beszedési dijakból 1 
ft. 16 kr. Váltó igtatási dijakból 58 ft. 16 kr, Állam 
illetékből 11 ft. 89 kr. Összesen : 149430 ft. 60 kr. Követel: 
Előlegezésre (zálogokra) 1500 ft. Leszámítolásra (vál-
tókr.) 44737 ft. 25 kr. Betétek visszafizetéseire 49779 
ft. 17 kr. Betétek után kifizetett kamatokra 160 ft. 71 
kr. Visszleszám. más pénzintézeteknek 26401 tt. 73 
Visszleszám. kamatba más pénzintézeteknek 748 frt. 
39 kr. Elhelyezés más pénzintézeteknél 9227 ft. 61 
kr. Tisztség és szolga fizetésre 264 ft. 99 kr. Folvó 
költségekre 24 ft. 35 kr. Igazgató- és tiszti jutalékul 
895 tt. 84 kr. Jótékonyezélokra 166 ft. Állam illetékbe. 
5 ft. 43 kr, Osztalékul 1871. évre 7 ft. 80 kr. „ 1827 
évre 20 ft. „ 1873. évre 720 ft. Tartozási egyenleg 
14771 tt. 53 kr. Összesen: 149430 tt. 60 kr. Szentes, 
1874. mártius 31. Hőnigh János, könyvezető. 

— Egy plébános szerelmi históriájáról értesitik 
Győrből az „Egyetértés" t. Szalo Teréz pázraándi ha-
jadon 1872-ben Rózsa József révfalusi plébánoshoz sza-
kácsnénak szegődött. A lány fiatal és szép volt. A 
plébános ígérettel kezdte ostromolni, hogy a gyermek-
ről gondoskodni fog, s még ezer frtot fizet neki. Ez 
sem használt. A plébános erőszakot használt. Ez idő 
óta mint házas felek éltek, minek nemsokára gyümölcse 
is lett. A gyermek rövididő múlva meghalt. A píébános a 
szakácsnén tul akart adni. Ez örömest elment volna, de 
kérte az 1000 frtot. Miután ezt a pap nem akarta kifizetni, 
verekedéssel akart segíteni. Ez sem használt. Ilás mód-
hoz kellett nyúlni. Vermes Déno* szolgabíró barátja 
lévén a plébánosnak, ez reá ijesztett a lányra, hogy 
Révfaluból rögtön távozzék, A lány máshová szegő-
dött, de mert a szolgabíró parancsának nem engedel-
meskedett, egy nap éjfél idejében pandúrokkal erő-
szakkal elvitette s a megyeházban egy kamrába zár-
ták. Most azután Szaló Teréz a févíalusi plébános el-
len atyasági pört folytat, Vermes Dénes győri szolga-
bíró ellen, pedig a hivatalos hatalommal való vissza-
élés miatt a fenyitő-törvényszéknél a jelentés meg-
történt. — Igen gyönvörű dolog. Vájjon mi lesz 
a vége ? „M. U." * 



A városi hiresztelési könyvből 1874. ' \ j ' ^ 
április 5, 

Szentesvárosa jövedelem adókötelezetteknek 1874 
évre kivetendő adójuk tárgyalására nézve: 

April hó 1 l-én. Ácsok, kőművesek, faragók,arany-
művesek, borbélyok, bábák, csipeszek, asztalosok. 

April hó 12-én vasárnap lévén tárgyalás nem 
tartatik. 

April hó 13-án. Csizmadiák, bádogosok, festők, 
fényképészek, fésűsök, esztergályos, gombkötő, üveges, 
lakatosok, halászok és halászati bérlők. 

Április hó 14-én. Mészárosok, borjú és juh bus 
vágók, sertéskereskedők, mindennemű kofák, kupe-
ezek, házalók, gyógyszerészek, kalaposok, késesek, 
könyvkötő, nyomdász, köszörűs, köteles, kéményseprő, 
órások, pékek, mézes bábosok. 

April 15 én. Szűcsök, szabók és szűrszabók, szap-
panos, szitások, kárpitosok, vatta készitő, rézműves és 
rézöntő. 

April hó 16-án. Kovácsok, bognárak, talicska 

készítők, takácsok, wijgyártók, ny<rge«ek, földbérlők, 
hangászok. 
* April hó 17-én. Bormérők, vendéglősök, bordély 
házak, sörcsarnokok, városi kissebb haszonvételek, k«-
jeskedők, szatócsok, pintérek, malomtulajdonosok és 
mo[nárok* 

April hó 13-án, Fakereskedők, részvénytársula-
tok, az együttesen kezelt fakereskedés, gőzfűrész és 
gőzmalom, téglaégető, bőrkereskedők, gabona keres-
kedők, hajhászok, tímárok, intézetek és magánosok 
tisztviselői, szolgái tőke pénzesek és csődtömeg gondnok. 

April 19. és 20. részint a vasárnapi ünnep, ré-
szint a bekövetkezendő országos vásár miatt tárgya-
lások nem tartatnak. 

April 21-én. Orvosok, ügyvédek, postamesterek, 
lelkészek, tanítók, kántorok, egyházi gondnokok, sach-
ter, városi tisztviselők és szolgák megadóztatása. 

Dömsödi Albert kajányi % tanyafolje eladó. 
Antal Jánosnak a Vekerlaposon 3 hold luezernája 

nyári használatra kiadandó. 
Vigh Mária félegyházi lakosnak Szentesen a nagy-

nyomáson, a besenyői halom szomszédságában lévő 
1-ső oszt. háziföldje eladó, alkut lehet tenni Jakó Mi-
hály megbizottuál, kis Görgős utcza 327. szám alatt. 

Zugi Sarkadi Mihálynak 120 hold kistőkei földje 
egészben vagy részletenkint eladandó. 

B a l o g Antal 2016. sz. házánál 600 kéve nádja eladó. 
Kristó N. Imre tudatja a t. közönséggel, hogy a Tere 

halom melletti ecseri legelőjére lovat vállal, a kik haj 
tatni szándékoznak nálla jelentkezzenek. 

H i r d e t é s . 
A szentesi első fakereskedési és gőzmalmi rész-

vénytársaság 18 74-ik évi april 12-én déiután 2 
órakor tul a kurczán a p o l g á r i i s k o l a r a j z -
t e r m é b e n 

rendkívüli közgyűlést 
tartand, melyre a t. részvényesek ezennel meg-
hivatnak. 

Az elnökség. 

h i r d e t e s e k . 

H I R D E T É S . 
M I H N M M I N f t I I M H 

Sterháck György 
fodrász és hajművész 

tisztelettel értesiti a t. cz. közönséget, hogy nála 
mindenféle természetes és diszhajak elárusittat-
nak, valamint külömbféle hajmunkák tetszés sze-
rinti megrendelés folytán a legpontossabban, leg-
izletessebben és legjutányosabb áron elkészít-
tetnek; nem különben elvállal kifésült nó'i ha-
jakból készülendő műveket, továbbá a hajak 
festését és fodrozását is. — Ugyancsak ő nála 
amerikai „ c h a m p o n " nevű s a fejkorpa eltá-
volításéra szolgáló folyadék van eladó, melynek 
biztos sikerű hatásáért jótállást vállal. 

Midőn a tisztelt közönséget mindezekről 
tudósítja, számos megrendelés és látgotásért ese-
dezik. Lakása a Szűcs Dániel házában, a főtér 
közelében. 

P Á L Y Á Z A T . 
Csongrádmegyében kebelezett Fábián - Se-

bestvén községben a „Szentesi Lap" f. évi 9. 10. 
és 11. számában közzétett pályázati hirdetmény 
szerint megüresedett jegyzői állomás a f. é. márc. 
21. megkisérlett választás alkalmával pályázók 
hiányában be nem töltethetvén, — azon hozzá 
adással, hogy a fent h»vatolt lapokban elősorolt 
fizetéseken tul, még 100 frtnyi lakbér oly fel-
tételhez kötve szavaztatott meg, hogy a jegyző 
községi gyűlé«ek megtartására alkalmatos hivata-
los szobát köteleztetik tartani — a pályázati ha-
tár időt. é. april 27-ig elhalasztatott, mely napon a 
választás megfogván tartatni; felhívatnak pályázni 
óhajtók, hogy a fent hivatolt hirdetményben fog-
lalt föltételekkel összhangzó kérvényeiket az ujabb 
választási határidőt megelőzőleg ezen szolgabí-
rói hivatalhoz nyújtsák be. 

Kelt Szegvárt, 1874. márczius 24. 
V idov ich A n t a l , szolgabíró. 

Hirdetmény. 
Szentesváros tanácsának határozata folytán 

5152. db házszám táblának plélibőli készítése ren-
deltetvén el, ezen munkálat zárt ajánlat utján a 
f. é. april 16. d e 10 órakor tanácsi jóváhagyás 
mellett lészen kiadandó. 

Melyre nézve a vállalkozni kívánók oly értesí-
téssel hivatnak, hogy zárt ajánlataikat 150 ft. óvó 
pénzzel ellátva, a fent jelzett napnak d. e. 9 
óráig a tanácsteremben alólirotthoz nyújtsák be, 
— hol, ugyanott a feltételek is megtekinthetők. 

Kelt Szentesen, 1874. mártius 30. 
Győri József, tanácsnok. 

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 János. 
Kurczaparti utcza 9. sz. a. 

H i r d e t é s . 
^Tutsák János és társa szentesi kereske-

dők, a t. cz. közönség becses figyelmét föl-
hívni bátorkodnak, azon finom fehér „ h e g y -
aljai" aszt-di borra; mely náluk, a maga ere-
deti termelő tisztaságában, akó számra 12 frtért; 
fél-akó számra 6 frtért; fertály-akó számra 3 
frtért mindenkor kapható. 

392 *s 393 Árverési hirdetmény. 
p. 874. 

A szentesi kir. járásbíróság részéről köz-
hírré tétetik, miszerint Benedek Bernát ellen 
Diamant Ignács részére 2000 frt. s járulékai, 
— valamint Kohn Adolf részére 3COO frt. s já-
rulékai erejéig lefoglalt ingóságok; jelesül: bolt-
beli rőfös és egyéb Kereskedelmi czikkek Mind-
szent községben Benedek Bernát-féle házban f. 
évi april 15. 16. napjain d. e. 9 órakor a leg-
többet ígérőknek készpénz fizetés mellett nyil-
vános árverés utján el fognak adatni. 

Kelt a kir. járásbíróságnál Szentesen 1874. 
márcz. 19. Temesváry Antal, kir. albiró. 

1967 Hirdetmény. 
A szentesi kir járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint Piti Antal-
nak önkéntes kérelme folytán a következő ingatlan 
javak u. m. 

1) a fele részben saját, másik fele részben gyer-
mekei tulajdonához tartozó s a szentesi 1033. számú 
tjkben A 1403. r. sz. alatt bejegyzett s 6000 frtra 
becsült ház és 427 nsz. öl udvartér, 

2) sápít tulajdonához tartozó s a szentesi 10242. 
sz. tjkben A alatt bejegyzett l2009/a r. sz. s 5986 
frt. 80 krra becsült 20,2éo/uóo hold mucsiháti legelő, 

3) 12050/a r. sz. 3384 frtra becsült lll20%eoo hold 
muesiháti szántó, 

4) i m s / a r. sz. s 2318 frt. és 40 krra becsült 
8 W / I «OÖ hold mucsiháti szántó, 

5) 12ü52/a r. sz. s 1318 frt. és 40 krra becsült 
4u8ö'i«oo hold mucsiháti szántó, 

6J a szentesi 5752. tjkben A — a l a t t hejegv-
zett 1205 l/b r. sz. s 1656 frtra becsült 5 I 2 0 % 6 O Ö hold mu-
csiháti szántó és legein, 

7) a szentesi 7110 sz. tjkben A -I— alatt bejegy-
zett s 2709 frtra becsült 12002/a r. sz. hold mu-
csiháti szántó, 

8) a szentesi 8087. sz. tjkben A alatt be-
jegyzett 1201 Va hr. sz. s 1028 frt. 96 krra becsült 3922/tco«> 
hold mucsiháti legelő, 

9) a szontesi 3236. sz. tjkben A alatt be-
jegyzett 12049. r. BZ. s 2469 frt. 60 krra becsült 
8920/'IÖOD hold mucsiháti szántó, 

10) a szentesi 6663, 6662, 8598, sz. tjkben A 
- - alatt bejegyzett ,l042/a. 2. a. l2042/a. 1. t20"/b t l042 'a.2.b. 

hr. sz. összesen 1880/ieoo holdat tevő s tartozékával 
együtt 5198 frt. 40 krra becsült mucsiháti legelő, 

11) a szentesi 8819. sz. tjkben A alatt be-
jegyzett 12054. r. sz. s 2916 frtra becsült 10,0rt/t«oo hold 
mucsiháti szántó, 

12) a szentesi 9508. sz. tjkben A alatt be-
jegyzett ,20"/a r. sz. s 3939 frt. 4 krra becsült 1 3 ! 0 , 9 / I 6 O O 

hold mucsiháti szántó, 
13) a szentesi 7524. sz. tjkben A alatt be-

jegyzett 12053. r. sz. 4992 frt. 92 krra becsült 17 t 0 9Wi 
hold kaszálló, 

14) a szentesi 7838. sz. tjkben A —[— alatt be-
jegyzett 12007. r. sz. 2®73/»6OO hold s 751 frt. 14 krra 
becsült mucsiháti szántó, 

15) s a szentesi 9307. sz. tjkben A — ' a l a t t be-
jegyzett' 3339/b. r. sz. 3«yU00 hold s 2200 frtra becsült 
szöllo és ház, közárverésen eladatása t9C7/i97s sz vég-
zésével elrendeltetett, s az árverés helyéül a telek-
könyvi hivatal, s miután az első árverés nem sikerült 
második határ időül, a midőn a javak becsáron alól is el 
fognak adatni, — 1874. évi april hó 27-ik s követke-
ző napjainak d. e. 9 órája tűzetett ki, feltételekül pe-
dig a következők allapitta'tak meg: 

1) Kikiáltási ár mindenik részletnél a becsérték. 
2) A birtok részletek külön külön árvereztetnek, 

kivévén a 10 ik t. alatt egybe foglaltakat, melyek a 
rajtok levő tanya épülettel együtt. 

3) Árverezők tartoznak a becsár 10%-toliát mint 
bánat pénzt minden egyes birtok után kikiáltáskor 
előlegesen a kiküldött végrehajtó kezéhez letenni. 

4) Tartozik vevő a vétel ár V4 részét bánatpénz 
beszámításával 30 nap alatt, második y4 részét 6 hó-

nap alatt, harmadik % részét 9 h onap alatt, s negye-
dik % részét egy év alatt mindenkor az árveréstől 
számítva járó 6% kamataival együtt lefizetni és pe-
dig az első részletet a bir. kiküldött kezéhez, a töb-
bit e hatóság későbbi utalványozásához képest. 

5) Az árverésen vett birtok átíratására vonat-
kozó költséget és százalékot vevő viselendi. 

6) A megvett fekvőségek vevőknek azonnal tett-
leges birtokába bocsájtatnak, a körülmények szerint 
azokat művelte feles szántókkal; mint feles munkálat 
alattiak, a telekkönyvi átirás azonban csak a vétel ár 
teljes lefizetésének igazolásáyal fog megengedtetni. 

7) A bűséri ármentesitő társulat szabályozási 
költségbe kirovott összegből még hátra levő fizetés, 
mely 1600 nsz. öles holdanként 9 frt. 331/* krt tészen, 
a törvény szerint a birtokot terhelvén, vevő köteles 
erre nézve a társulat részére eleget tenni. 

8) A megszabott fizetési határidők meg nem tar-
tása esetében vevő kárára uj árverés fog kitűzetni. 

Melyek a venni szándékozók meghívása és tájé-
kozása végett, midőn köztudomásra hozattak, egyszers-
mind felszóllittatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem 
o hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, 
hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képvi-
seltetésük végett a hatóság székhelyén megbízottat 
rendeljenek és azok nevét, lakását az eladásig jelent-
sék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gond-
nok által fognak képviseltetni. 

Kelt Szentesen, 1874. martius 26-án. 

Ónody Károly, bír. végrehajtó. 

Kiadó: Cherrier János. Felelős szerkesztő: Buday József. 

SZENTESEN, nyomatott Cherrier Jánosnál 1874. 




