
SZENTES, április 12. 1374. 15-ik szám. Negyedik évfolyam. 

VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 
Elap szellemi részét illető közlemények* szerkesztőséghez^ 

a pénzküldemények a kiadóhivatalhoz intézendők. 
E l ő f i z e t é s i á r a k : 

E J T E S Z évre 4 frt 
Fél évre 2 frt 
Negyed évre 1 frt. 

HIRDETÉSI ÁR AK: 
A három hasábra terjedő petitsorirt 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 egy ivw. 

A r,Nyiktéruben a három hasábos petitsor igtatási dija 
15 kr. o. é. 

Előfizetési fölhívás 
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 
M Á S O D I K N E G Y E D É R E . 

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

Maradni fogunk a kik voltunk, elveinket 
nem fogjuk változtatni, — magány érdekeknek, 
egyes egyéneknek nem fogunk szolgálni, hanem 
függetlenül azon igyekezni, hogy kötelességünk-
nek s 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. 

Ködfátyol képek. 
Talán ismét a Szentesre várt vasutat akarjuk 

bemutatni? — Korántsem, ezt nem köd és fátyol, 
hanem korom fekete éj boritjfc. De a bemuta-
tandó kép némileg még is östze függ azzal. — 
Vasutunk n i n c s , tán nem 18 l e s z ; folyónk 
v o l t , de régóta az sincs. A közlekedést illetőleg 
elvagyunk zárva a világtól. — Volt folyónk a 
Kurcza, a kik látták vissza emlékezhetnek még, 
hogy a Tisza gőzhajói bejöhettek azon a város 
alá; — de szabályozták a Tiszát, s azzal sza-
bályozták e folyamot is, ugy hogy csak a medre 
maradt meg; hol az időnkint összegyülekvő vi-
zek poshadozva, megrontják a levegőt. Más vá-
rosbeliek kalappal is vinnék magukhoz a folya-
mot ha lehetne; nálunk kiszárították, bár volt. 
— De nem kárhoztatjuk annak intézőit, voltak 
hatalmas indokaik. 

Már most azok, kik ezen kiszáradt meder 
mentén háztelkekkel birnak, időnként odább 
odább tolva kerítéseiket, kisebb nagyobb fogla-
lásokat tettek, — s lett a város ezen részén a 
házhelyei vonala a lehető legszabálytalanabb, s 
a mennyire csak elképzelni lehet — görbe. 

A közvagyonból tett ilyféle foglalások, mér-
nökileg felvétettek ugyan, s régibb közgyűlések 
által elhatároztatott, hogy az illető térifoglaló 
nsz. ölenkint fizet a foglalt térért 1 frtot, — 
néhány kevesebb s jobban a város felé eső há-
zaknál egy—egy öl után 2 forintot. 

Szép ez is, csakhogy egy kettőt kivéve 
senki sem fizette be a megszabott dijt, hanem 
használta a foglalt tért tetszése szerint. 

Az ujabb időkben, midőn a város e fajta 
követeléseit behajtani szándékozott, sokan azon 
panasszal állottak elő, hogy voltakép nincs is 
annyi foglalásuk mint mennyiért tőlük a dijt 
követelik; — a panasz azt eredményezte, hogy 
legközelebb a város mondott, része mérnökileg 
újra felméretett s az egyenes vonal is megálla-
pittatott; most már tudva van, ki mennyi tért 
foglalt a közvagyonból, tudva, ki mennyit kap 
még az egyenes vonal kedveért, csak a fizetés 
van még hátra. 

És Szentesváros közgyűlése meg fog ma-
radni most a régente megszabott dijnál? 

Vasúthoz kevés a remény, s ha teljesen 
elfoszlik, utoljára is arra fogunk térni, hogy 
Mindszenttel Szegvárral egyetértve a K u r c z á t 
i s m é t h a j ó z h a t ó v á tegyük. — Többször 
hallottuk már ez eszmét megpendíteni, nem hall-
gattunk rá, — minket a vasút bájolt el. 

Most felemiitettük, mert jó lesz a kurczai 
foglalások dijának megszabása alkalmával meg-
gondolni, hogy jöhet idő — midőn a Kurczá-
ból csatornát készítünk, s azt mit a város ol-
csó pénzen oda enged, drága áron fogja ismét 
kisajátítani. 

* 
* * 

Ha már épen a város egy részének felmé-
retéséről szólottunk, eszme rokonságnál fogva 

A TÖRVÉNYTELEN LEÁNY. 
(Folytatás.) 

Orloff felette komoly volt, midőn Korzinszkyval 
Erzsébettől távozott. „Nem bizik bennem,tf raornaogá 
magában, „már okult, már vigyázóbb !u Társához for-
dult hirtelen. „Mit gondolsz Bazil!" szólott, „képes 
volna-e e nő engemet szeretni ?tf 

E kérdés nagyon meglepő volt, Korzinszky nem 
talált rá feleletet. 

Orloff észrevette társának megütközését. „Mind-
egy,M szólt hevesen; „kell, hogy belém szeressen; — 
— vagy igy, — vagy amúgy — u 

Korzinszky nem volt képes önmagának megma-
gyarázni a gróf felkiáltását; némán lépdelt a gróf 
mellett, keblében a legkülönbözőbb érzelmek zajong-
tak. Részvét, imádat, szerelem. — Mióta a leányt meg-
látta, más ember lett; — ábrándozott. Feláldozta volna 
életét, hogy boldoggá tehesse őt. —• „Tehát a gróf 
szeretné őt?u — gondolá magában, s e gondolat mint 
villám sújtott szivére; — tisztában volt magával — Ő is 
szerette, de nem ön magáért; a leánynak szerencsét, 
önmagának erőt, bajt, szenvedést óhajtott — Szive 
hangosan dobogott. „Vajha boldoggá tehetném! vért, 
boszut, gyilkosságot, mindent ő érette! — sem Orloff, 
sem a czárnő nem volt többé szent előtte, a leány képe 
minden egyébb bálványt kiűzött vala szivéből. — Tel-
jesen megváltozott. 

A gróf haza érve, következő sürgönyt küldé Sz. 
Pétervárra. 

„Legkegyelmesebb, legfelségesebb czárnő! 

„Anyánk és úrnőnk !u 

„Felségednek akaratja teljesülni fog. Minden ugy 
van, mint felséged bölcsessége felösmerte. Reményeket 
táplálnak, terveket forralnak. Azonban mindent ugy 
intéztem, hogy egy hónap alatt elfojthassam az egészet 
feltűnés nélkül. Egypár hadi hajó kívánatos volna előre 
nem látható esetekre nézve; s a siker kétségtelen.* 

Maradok végleheletemig felségednek leghívebb s 
legalázatosabb szolgája. 

Ezzel alá jegyzé nevét és czímjeit. 
Orloff gróf még sem hajthatta végre művét min 

den feltűnés nélkül. — Az elhunyt czárnő törvényte-
len leányának ujabb fellépése nem sokára közbeszéd 
tárgya lett Rómában, s különbféle gyanitásokra adott 
alkalmat. 

A gróf naponta meglátogatta Erzsébetet, — tár-
saságokban azonban csak ritkán volt látható, — még 
Paduli marquisnot is elhanyagolta. Erzsébetről senki-
vel sem beszélgetett, ha valahol felemlítették rögtön 
megszakitá, s másra forditá a beszélgetést. A máskor 
oly nyugott s a kényelmet annyira szerető férfin, ter-
mészetével ellenkező lázas hévvel munkálkodott vala-
min, mi mindenki előtt talány maradt, s mit sokan 
gyanús szemekkel kisértek. Találkoztak egyesek, kik 
suttogák: hogy Erzsébetet elárulni, s a czárnőnek ki-
szolgáltatni szándékozik, voltak kik más fondorlatait 
emlegették; mindez nagyon egyezett Orloff elzárkó 
zott jellemével. Voltak oly ellenségei, kik nem mulasz-
tották el Erzsébetet figyelmeztetni, s a gróf iránt gya-
nút kelteni annak szivében. 

Orloff azonban nem volt az az ember, ki egy 
hamar meghátrált volna. 

Egy napon megjelent Erzsébetnél, • felkérte őt 
négy szem közötti beszélgetésre. 

„Rágalmaztak engem ön előtt" mondá, „s a m1 

legszomoritóbb, ön hitelt ád ellenségeimnek, bármily 
nevetségesek is hireik.M 

Erzsébet elpirult. 
„Nem hiszek nekika válaszolt, „de a ki oly el-

hagyatottau áll, mint magam, remegni kénytelen.tf 

„Azt hiszi ön, hogy a czárné dühöng ön ellen, 
hogy ön miatt töprenkedik ?u szólt mosolyogva, „ak-
kor nem ösmeri Katalint; — magas eszméinek él ő 
8 sokkal inkább biztonságban tudja magát, hogy sem 
a bukás lehetőségéről csak álmodoznék is; — azután 
ha ugy lenne is, ha gondolkodnák is önről, — én 
árulnám el önt? — én? ki ön iránt « 

Itt elnémult, mintha többet mondott volna, mint 
mennyit az ildora megenged. 

Erzsébet, ki Orloffot ily nyiltan hallá felemlíteni 
a róla szállongó rágalmakat, kevéssé volt ravasz, hogy 
sem kételkedett volna a grófban; szégyenlé magát, 
hogy balgatak beszédekre ügyelt s rövid gyanújával 
a grófot megsértette; mennyire ámult azonban, midőn 
a gróf szemeit a szenvedély kifejezésével látta magára 
függesztve, midőn e férfiút oly szomorúan oly lever-
ten látta maga előtt, — azon férfiút, kinek sötét te-
kintetétől ez ideig remegett vala. 

„Különös sorsom vana szólt Orloff látva önvi-
seletének hatását, „mindenben szerencsétlen vagyok, 
a kinek javát óhajtom, az is megszokott gyűlölni; — 
és mért? — mert nem hordom szivemet nyelvemen, 
8 nem tudok édesdeden fecsegni mint más; szívtelen-
nek tartanak, mert képtelen vagyok a hízelgésre; — 
oh pedig érzelmem annál mélyebb, 8 annál fájdalma-
sabban érzem, ha szivemet sebesitik. 

Erzsébet elérzékenyült, a vas férnu homlokán 
az izadság nagy cseppei gyöngyöztek. 



említsük tel a szépészeti bizottságot is Gondol-
juk hogy van, hisz kell lennie, mert nem tör-
ténik városunkban építkezés, melynek terve előbb 
megnem vizsgáltatnék, vagy melyhez hozzá fogni 
szabad lenne mielőtt az utczai vonal ki ne je-
löltetnék; csakhogy a bizottság sok emberből 
áll, kiknek mindegyikének más az ideája, s időn-
ként változván a tagok, változnak azok az ideák 
is. Innen van, ha ez évben egy uj ház épitése 
alkalmával a bízottság az utcza vonalát kissé 
külebb rukkoltatni látja jónak; jövő évben azon, 
már más tagokból álló bizottság, egy második 
ház ép;ttetésekor, ugyanazon utczának vonalát 
kissé beljebb czurukkoltatni fogja az 3 eszmény-
képe igy testesüihetvén csak meg. Azért van 
azután Szentes és Bécs közt annyiban hasonla-
tosság. hogy ennek belvárosában is találunk oly 
utczákra, mint nálunk a Bogár-köz vagy a ser 
korcsma utcza sat. — E bajon egy rendszeres 
terv segithetne csak egyedül, no de ez sok költ-
ségbe kerül és a rendesen épitett és szépített 
Szentes még a jövő ködében fekszik és fátyola 
takarja! 

Hanem azért egy bajon még is lehetne se-
gíteni. Ha ugyanis senkinek sem szabad kerí-
tését. a kijelölt vonalon tul csak egy fél hü-
velyknyivel is előbbre tenni, akkor azon ház-
tulajdonosok. kik a boltjaik előtt létező lépcső-
setekkel ktt három sukkot is elfoglalnak a jár 
dából, eme visszaélésükben csakugyan meggá-
tolandók volnának. — De rég várakoznak már 
Szentesen ennek megtörténtére, de sokszor em-
Jitették már fel. 

Tán ez az óhaj is csak akkor teljesülhet, 
ha ama költséges terv elkészülend. 

* 
* * 

Ugyan ki vádolhatná lakostársainkat^ hogy 
nem igyekeznek haladni a korral? — törekszünk 
azon minden erőnkből, — nem, nen. minden 
erőnkből, inert ha felül haladja is erőnket az, 
hogy magunk építsünk magunknak vasutat, avagy 
csak a rozzant nagy vendéglőt is kiemeljük po-
r ból; de az bizonyára nem haladná túl tehet-
ségünket ha egy t á v i r d á t egy t e l e g r a f o t 
szereznénk városunknak. Ha az ujabb kor ta-
lálmányai közül sok másnak nem élvezzük is 

hasznát, de összefogva Csongrád városával t á v -
i r d á t mégis csak létesithetnénk, mennyire emelné 
az kereskedelmünket az illetők mondhatnák meg ; 
mi azt gondoljuk, hogy a közönségre háromló 
haszo 1, nem sok idő multán, kifizetné azon né-
hány mértföldnyi drótot, melyet Félegyházától 
Szentesig huznunk kellene, s talán néhány ezer 
oszlop is kikerülne szegénységünkből. 

* 
• * 

Végre, hogy el ne felejtsük, mint hajdanta 
Cató Carthágot. bemutatjuk azon már nagyon 
sokszor felmutatott képet, a városi kisdedovodát, 
sűrű köd és fátyol borítja azt. Mióta a nőegy-
let ápoló karjai ellankadtak, nincs senki, a ki 
dajkálná azt. - Most még ködfátyol képben 
látjuk, nemsokára szemfödél alatt. 

Levelek a világ folyásáról. 
XXVI. 

Szerkesztő barátom! 
Míg a h o n a t y á k a húsvéti pihenésnek ad-

ták magukat, addig a h o n f i a k gyűléseztek; ér-
tem a népgyűlést, mely húsvét másod napján 
tartatott Pesten az önálló magyarbank ügyében. 
Igaz, hogy nem nagyon sokan gyűltek össze, — 
hiába! bele un az ember mindig ugyanazon egy 
dolgot magasztalni, követelni stb. ha eredményt 
neu; lát; — no de azért összegyűltek és elfo-
gadtak két feliratot, egyet az országgyűléshez, 
másikat Ghyczy pénzügyministerhez; — most 
hát csak várja várjatok! 

Nem mindenki pihent az ünnepek alatt, kü-
lönösen nem az uj ministerek azok rettentően 
tanulmányozták hivatalukat ; vo't. ministertanács 
elég, s kisütötték, hogy a 2l-es bizottság, ille-
tőleg a 9-es bizottság munkálata, mely nem tu-
dom hány hétig készült, nem nyújt eléggé biz-
tos alapot arra nézve, hogy rendbe jöjjenek a 
pénzügyi állapotok, hanem ha czélt akar érni, 
akkor a maga esze után s a maga lábán kell 
haladni a kórmánvnak. Helyesen van, csak jó 
csinálják majd tapsolunk! — Azt mondjak mind 
nem elég az, mit a bizottság ajánlt, az üdvös-
ségre; az hogy a vármegyék maguk viseljék költ-
ségeiket, hogy a beruházások csökkentessenek, 

imind szép, de nem sok megtakarítás; — luxus 
adó ez is jó lesz, behoz valamit, hanem azon 
felül még egy ideiglenes jövedelmi adó lesz ki-
látásban, ezt két évig fogják szedni, a szegényebb 
osztálv nnii fog általa érintetni, csak a vagyo-

nosabb polgárok, s ezeknek sem fogja erejüket 
tul haladni. — Hallja barátom uram, nekem ez 
igen tetszik. Már sokszor elgondoltam, barátom 
uram rosz vinkot iszik, én pedig a legfionmabb 
borc, miért fizetjük mégis egyformán az accist? 
az én mindennapi itczém után egy két krajczárral 
többet lehetne róni. — Lássa! nincs már maga 
az a budapesti tanár, ki magát jobban megadóz-
tatni kérte; íme ketten vagyunk már! 

A mi az országgyűlést illeti, ennek april 
15-én lesz első ülése, várakozik is rá több rend-
beli törvényjavaslat megvitatás, megfontolás vé-
gett; s nemsokára amaz is eléje terjesztetik, mely 
a követek megválasztására vonatkozik. — Mint 
hallatszik sokkal különb lenne, mint az melyet 
egypár év előtt Tóth Vilmo3 volt minister ter-
jesztett elő, s melyet hosszúságúkról hires dic-
tiokkal vertek agyon. — Az a törvényjavaslat, 
mely az országgyűlés idő tartamát három évről 
öt évre fogja emelni, csak később fog sorba ke-
rülni, ha a jelenlegi kórmány keményebben vetette 
meg hátát. Hát az állam és egyház közötti vi-
szonyt szabályozandó tjavislat? — ez, ez még 
nem született meg: mint hallom az ennek elké-
szítésére kiküldött b^sottság megfogja várni míg 
Deák Ferencz ez ügyben mondott hires beszé-
dének évfordulója lesz, azután egy évi nem len-
dítés után, arról fog gondolkozni, lenditsen-e a 
második évben valamit. Hjah! barátom uram! 
hosszú betegség ez. századok óta megrögzött baj, 
nem csuda ha az orvosok fontolgatva állanak a 
beteg ágy mellett, s nem mernek nyúlni ahhoz 
— miről megvagyon írva, hogy még a pokol 
kapui sem bírnak vele. 

Múltkor olvastam a „Hon"-ban, hogy va-
lamennyi bizottság között legszorgalillatosabban 
dolgozik a ház gazdasági bizottsága, mely a kép-
viselőház havi költségvetését szokta készíteni. — 
No még csak azt kellett volna hozzá tennie, hogy 
annak tárgyalására legjobban szoktak sietni a 
követ urak ! 

Azt tudja barátom uram, hogy az uj mi-
nister urak, követi állomásukról annak rendi 
szerint lemondtak, s igy újságolhatom, hogy 
G h y c z y t Komárom városa újból szándékozik 
megválasztani, B a r t a l t az ő Kővár vidéke szin-
tén, csak B i t t ó uram ellenébe léptetnek fel 
egy ellenzéki jelöltet Duna-szerdalielyen. 

Ejnye! de szokatlan dolog lenne az Ma-
gyarországban, ha egyszer oly ministeriink lenne 
a ki még nem is követ. 

Mennyi jót jövendelnek meg a Delegácziok-
ról, már azt is rebesgetik, hogy a magyar de-
legátusok a hadsereg létszámának apasztását 

det. „uiost már tudom azt, mit tudni vágytam, — ön 
szeret engem.u 

A nő felkaczagott; de nevetése nagyon erőlte-
tett volt; — pirulását sem tudta elrejteni. 

„Nem sokára visszatérek, akkor ismét meglátjuk 
egymást, s ön másként fog ítélni rólam." E szavakat 
suttogva mondotta Orloff, felkelt és távozott 

„Gonoszba töri fejét" szólt a nő magában, s bor-
zadály futotta át idegeit, nyugtalan lett a dráma ki-
fejlése miatt, melyben — mint tudta megszűnt lenni 
a főszereplő. 

Közte és a gróf között nagy ür tátongott, reme-
gett Erzsébetért, a nő egy nőt látott ez iszonya fér-
tiu között, s ösztönszerűleg megborzadt. 

Orloff menyasszonyával Pisába utazott, hogy ott 
oltárhoz vezesse. Korzinszky követte urát. — A me-
nyegző az uj pár rangjához méltóan a legnagyobb 
pompával lett megtartva. Nagyszerű és diszes palotá-
ban volt lakásuk, az ifjú grófné rendelkezésére szá-
mos eselécl állt, kik lestek óhajaira, hogy azokat tel-
jesítsék. — Homlokán a boldogság sugara fénylett. 

Gyanútlan adta át magát férjének, kinek mind 
e srerencsét köszönhette. 

Orloff időközben számos sürgönyt vett és küldött. 
Hogy valami nagy dolgon mőködik, ezt a fiatal Bazil 
észrevette, de ő nem gondolt rosszat. — O is osito-
zott a boldogságban. Mindennap láthatta Erzsébetet, 
s képe mindég mélyebbre véste magát lelkébe, egy 
egy derült pillantása mindannyiszor ujabb menyor-
szágot nyitott meg az ábrándozónak. 

„Az ő szerencséjén te is munkálkodtál, neked 
is köszönhet ő valamit." Gondolá magában s e gon-
dolat boldoggá tette őt. 

„Erzsébet!" szólt Orloff egy napon „egy kis ki-
rándulás Livornóba a tengerpartjára í em tetszenék 
neked? sok vidám örömat Ígérhetek abból * 

„A te akaratod az enyim is" válaszolt az moso-
lyogva s gyengéden megfogta férje kezét. 

Elutaztak Livornóba. (Folyt, köv.) 

„Azt véltem m gifjadom, boldoggá leendek !" só-
hajtozott a gróf, „szivem megüdűlt, midőn önt meglát-
tam, — de a sors nem akarja, hogy agy legyen . . . " 

Ezzel felkelt mintha távozni akarna. 
Orloff egész lénye megváltozott. Erzsébetben kü-

lönös indulatok ébredtek, kezeit kitérj észté, hogy visz 
sza tartsa őt; — először történt életében, liogv sze-
relemről szólottak előtte, — s szivének oly nagy szük-
sége volt arra. 

Ámde Orloff az ő terveinél nem a leányzó pilla-
natnyi megindulására, hanem az árvának ön odaadó 
szivére számolt. — Oly felindulást színlelve, melynek 
nem bir urává lenni, elsietett. 

„Elment! — többé nem tér vissza!" ez volt E r -
zsébet első gondolata, — „vissza riasztám őt , kell, 
hogy újra meglássam !" ez volt a második. 

„Mily nemes!" szólt önmagához fájdalmában, 
„szemrehányás nélkül távozott tőlem, ki oly mélyen 
megsértém őt, ki a rágalmaknak kész fület nyiték, ki 
gyanakodni kezdék, és gyűlölettel viseltetni azon fér-
fiú iránt, — ki a nyomorból felemelt . . . . pedig ő 
szeret!" 

Volt-e valaha nő, ki önmagának ezt bevallva elé 
gűlten s büszkén nem mosolygott volna?! 

Az öreg nevelőnő, kinek a fennebbieket elmondá 
s ki érdekből viseltetett Orloff iránti hajlandósággal, 
azon tanácsot adá neki, hogy levélben bocsánatért 
esdve, ujabb találkozásra kérje fel őt. 

Erzsébet kissé ingadozott, még egy belső sugal-
lat az ellenkezőt tanácsolta, de a „nő" ébredező ér-
zelme diadalmaskodott a l e á n y z ó felett, — ő irt. 

Másnap Orloff* grof jegyese volt 

Az eljegyzés hire sok beszédre szolgáltatott al-
kalmat Rómában. Találgatták indokait, de kimagya-
rázni azokat senki sem volt képes. Hogy szerelem 
birta volna O'loffot e lépésre, azt nem hitte senki. 
Hiúságból uralkodási viszketegbol tette volna? — él-

ei :VJ vjl t , H ^ y n . N fényes pályáját koczkáztatná, s 

ily könnyelműség nem volt megegyeztethető jellemé-
vel. De leginkább azok lettek tévútra vezetve, kik 
Orloffot Erzsébet előtt gyanúsították vala. Hiszen ha 
nejévé választotta, lehetetlen hogy rosz szándékkal 
viseltetnék irányába, önnön magát nem fogja vele 
együtt bajba keverni. 

Mig igy tanakodtak, fejüket törték, Orloff sehol 
sem mutatkozott, senkit meg nem látogatott, sőt el-
utazásra készült. 

Legrosszabb helyzetben volt Paduli marquisnő. 
Sértette büszkeségét, hogy az, ki nyíltan bevallott 
kedvese volt, ez ujabb lépése által őt a világ gány 
tárgyává tette. — De ez még nem volt elég; szen-
vedélyén, mely az ő hálójába kerítette Orloffot, nem 
tudott többé uralkodni; most érezte csak hogy több 
mint hiúság volt az mi keblében felébredt. Minél me-
legebben dobogott szive azon férfiúért, kit eleinte nem 
értett, s ki felett diadalmaskodni vélt, annál keserűbb 
volt a fájdalom, melylyel a hidegen visszautasított 
szerelem magát emésztette. 

Épen a boszúról gondolkozott, midőn ajtaján ko-
pogtattak, s Orloff gróf belépett. 

„Azért jöttein szép asszonyom," szólott „hogy 
Isten hozzádw-at mondjak önnek, minthogy rövid időre 
elutazom." 

„Es hogy viszont szerencse kivánataimat fogadja, 
nemde?" válaszolt a marquisnő csípősen. 

Orloff álmélkodva pillantott reá. 
„Vagy úgy!" kiáltott fel, mintha csak most jutna 

eszébe az, mire a marquisnő czélzott, „nem megmon-
dottam-e, hogy féltékenynyé teendem?" 

„Fél tékenynyé?! gróf ur, a jelen körülmények 
között e szavak felette sértők." Elfordult. Mindeddig 
üléssel sem kínálta volt meg a grófot, ez maga vett 
egy széket közelebb tolta leült, de egy szót sem szólt 
csak szemeit legeltette a szép nőn. 

A marquisnő ugy tett, mintha Orloffot figyelemre 
•em méltatná, könyvet vett elő s olvasni kezdett. 

„Agatha!" szólt a gróf megtörve a hosszú csen-



akarnák kivivni; — majd meglássuk, — én pró-
féta nem vagyok, hanem ha valami jól sikerül 
majd értesitem. 

Hanem bezzeg a bécsi „német egylet- tyüh 
teringette! ez azután megmutatta miként tud 
lármázni, egy minapi gyűlésen ugyan megadta 
nekünk magyaroknak; pártjukra állott az erdé-
lyi szász atyafiaknak, s arról vádol minket meny-
nyire üldözzük és nyomorgatjuk a magyar ko-
rona területén lakó németeket; felhozta, hogy 
mar a telegrafnál, a postánál, a vasútnál is be-
hozzuk a magyar nyelvet, mindent magyarítani 
sietünk; hejh pedig — mondja továbbá — azóta 
sülyedünk. mert a mi jó rajtunk volt, azt mind 
a német czivilizaczionak köszönhetjük! Termé-
szetes, hogy az egész gyűlés helybeiiagyta a 
dorgáló határozatot, csak egy ember akadt a 
dühönczök közepette, (ide is írom a nevét .Tre-
bic8tfJ ki felszólalt mellettünk, s kimutatta, hogy 
a magyarok sokkal alkotmányosabb érzelműek, 
hogysem bármely nemzetet is elnyomni töre-
kednének ; köszönjék meg — mondá — a ma-
gyarok türelmetlenségének, hogy az erdélyi szá-
szok és más németek ép a magyarok között 
gazdagodtak meg. 

Szép az osztrák püspökök nyilatkozatuk is, 
35 főpap irta alá : azok meg azt állítják, hogy 
ha az államot emanczipálják az egyház gyám-
sága alól, felbomlik a társadalmi rend; akkor 
ehet csak boldog egy állam, ha az egyház ural-
kodik fölötte, különben trónt és oltárt romba 
lönt a korszellem ! — Gondolom ép annyira ijedtek 
neg Ausztriában az öreg urak e nyilatkozatától 
nint nn a bécsi némegy-egylet rezolucziójától. 

Múltkor meg írtam volt. liogy Vilmos porosz 
irály egészséges, most meg arról értesítem, hogy 
lismark a nagy beteg; szomorkodnak is nagy 
Németországban, hol vesznek más olyan vas 
Mubert ha megtalálna halni. — Apri 1-én volt 
>0 éves, még elélhet, s szép vénséget is érhet. 
— Kütönben szükség is van reá, mert porosz 
országban nio*t folyik a heves küzdelem egy-
ház és állam között. De nem féltem őt, lássa a 
kormány, melynek élén ő áll, most tárgyaltat 
i birodalmi gyűlésen egy törvényjavaslatot, mely-
ben a hadsereg létszámát béke idején 401 ezer 
főben kívánja megállapítani, a birodalmi gyűlés 
.azonban csak 384 ezret akar megszavazni; — 
Ive meny a tusa s Bismark ugy nyilatkozott: 
vagy ő lép vissza, vagy f loszlatja a német or-
szággyűlést. — A ki igy beszél, az nem akar 
még meg hal ni! 

Franciaországról csak annyit kell monda-
nom, hogy akárhány választás történik mind-
annyiszor diadalmaskodnak a republ.canusok, 
s igy a A ő pártjuk mindinkább szaporodik a 
nemzetgyűlésen; — hanem meglepte a fran-
cziákat most az, hogy l i o c l i e f o r t a komu-
ne-lázadásnak egy híres szereplője több társá-
val Uj-Kaledoniaból hová száműzve volt meg-
szökött Ausztráliába. — Innen Európába akar 
jönni 8 Londonban lapot kiadni Ha feléleszti 
egykori újságát a „Lámpást/ melylyel III. Na-
poleou császárságát megvilágitá, mit fog ah-
hoz szólani Mac Mahon - és mit fog szólani 
Chambord gróf, ki ismét kezd mozogni. 

No hanem a spanyolok csakugyan meg 
verték egy párszor a Karlistákat; — lesz-e kö-
szönet benne nem tudom, hanem azt irják on-
nan, lio^y Serannó a spanyol köztársaság leg-
főbb embere és a republicanus csapatok vezére, 
szép alattomban ki akar békülni a Karlisták 
kai, velük egyesülni s azután üon Alfonzot Iza-
bella fiát kiáltani ki királynak. — Püf neked 
respublica. — No majd meglátjuk; sok minden-
denféle történt már a nap alatt s Serrano ré 
gébben Izabella kegyencze volt. 

Ázsiáról is írok valamit. Kelet indiában 
uralkodik az éhhalál, a tatárok pedig kivándo-
rolni készülnek Krimből az orosz boldogság elől. 

Pajzán. 

S z í n h á z . 
Vasárnap april 5 én: „A márvány hölgyek két 

«zer év előtt, a djvat hölgyek két ezer év utáu." 
Hétfőn april ö án: „Parlagi Jancsi, a magyar fa-

lusi gazda Pesten." 
Kedd april 7-én: „Szökött katona." 
Csütörtök april 9 : „Ördög vagy a párisi vak leány.u 

Szerkesztő barátom! 
Valahára megjelentek színészeink, s én is elő 

kerestem régi ráspolyomat, s elmentem critizálni. — 
Sokan voltunk első nap, alig fértünk Thalia templomába, 
csendes óhajokat bocsájtottunk a magasba, jönne hamar 
a tavasz, hogy a művészet papjai szabadban mutat-

hatnák be áldozataikat. — Kambovszky arénájában. — 
Azonban téijünk a dologra, először is régiség búvár 
lettem. Két ezer év előtti „márvány hölgyeket" szem-
lélni ritka szerencse. Sok szobrot láttam életemben, 
különösen a bécsi világkiállításon, de azok nem voltak 
krinolinban, mint ezek, melyeket vasárnap láttunk, meg-
lehet azért tetszettek nekem amazok sokkal jobban. 

De ha megnehezteltem arra a költőre, ki ebben 
a kétezer év előtti görög darabban épen nem tünteti 
fel a görög erkölcsöket; kibékítettek a „divathölgyek." 
Az első szakasz valótlanságait helyre ütötték színészeink 
a második rész (árasztó szerepeinek hü előadásával. 
Különösen Marco az énekesnő (Biróné) nemcsak Itaphael 
festőt (Nyiry Lajost) hódította meg a színfalak között, 
hanem soknak megnyerte tetszését a néző téren is. 

Második nap már otthonosabbak voltak színészeink, 
az igaz, hogy magyar darab volt, s ezt jobban is meg-
bírja a magyar publikum emészteni, egypár jó magyar 
nóta, s azután mindjárt megjön a kedvüuk, meg is 
mutattuk, hogy jól éreztük magunkat ez előadáson, 
megtapsoltuk Vidor Máté a vén-preceptornak (R.-Boross) 
ötleteit, és a kedves Báródy öreg urat (Nyiry György); 
hallottam sóhajtozni hátam mögött lakos társamat, bár-
csak ő neki is olyan derék ipa volna; na gondoltam 
magamban, ennek se kötöttek ám a nyakába oly ta-
karos menyecskét, mint Széppatakyné (Biróné) volt 
amaz estén. Megvoltunk elégedve, s azért — no mit 
is ád a publikum egyebet köszönetül — kihívtuk az 
említetteket és megéljeneztük őket. 

S hogy a publikum a darabot csakugyan nem 
fizeti egyébbel, mint éljennel, ebből pedig meg nem 
él a színész, az bebizonyult a harmadik napon, mi-
dőn a „Szökött katonátu azt a kedves jó régi dara-
bot üres terem előtt kellett játszani. 

A negyedik napon láthatta a közönség, hogy 
daczára az előtte való este sován jövedelmének meg 
nem csökkent a társulat buzgósága; azóta is töreked-
tek, hogy az igényeknek még jobban megfelelhesse-
nek, — ujabb tagokkal szaporodott a társulat, — s 
már Páczi János zenekarát is megnyerte, mely most 
vasárnaptői kezdve kisérni fogja zenéjével a dalokat 
és a felvonások között mulattatni a közönséget. 

A kezdet nehézségei levolnának küzdve, kecseg-
tethet a remény, hogy színészeink a várakozásnak 
megfognak felelni; nincs tehát egyéb hátra, minthogy 
pártfogásával ajándékozza meg őket a közönség. — 
En pedig majd ott leszek a ráspolylyal, ha barátom 
kívánja. Orpheus. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Figyelmeztetjük a városi közönséget az ismétlő 

iskolába já ró összes iparos tanonezoknak nyilvános 
vizsgájára, mely ma, vagyis april 12-én délután 2 óra-
kor a Kurczán túl levő tanhelyiség nagytermében fog 
megtartatni. 

— A jövedelmi adót kivető bizottság tegnap meg-
kezdette az illetőkkel a tárgyalásokat, s azokat e héten 
át folytatni fogja, azon sorrendben mint az lapunk 
mult számában is közölve volt; ne mulasszák el az 
érdeklettek a megjelenést, nehogy mulasztásuk folytán 
túlságosan megróvatassanak; — mert azt tudhatják a 
mult évek tapasztalataiból, hogy a mit eskü helyett 
adott honpolgári becsület szavunkra a bevallási ivbe 
irtunk, az nem ér semmit, ham m az határoz, a mit a 
bizottság előtt mások reánk vallanak. 

— A lapunkban közlött „az angol boszűja" czi-
mű beszélyt jövő számunkban ismét folytatni fogjuk. 

— Mult lapunkban közöltük ama elterjedt volt 
hirt, hogy Balogh Dániel ur a megürült főszámvevői 
állomásra pályázni készül; — Balogh D. ur most egy 
„deinentit" küldö't be, melyben kijelenti, hogy „i 1 y e s m i 
szándékában soha sem volt;" — nem közölhettük 
nyilatkozatát, mert oly hangon volt irva, hogy egy a 
közműveltség terjesztésére hivatott lap, olvasó közön-
ségét i l y e s m i v e l meg nem botránkoztathatja. 

— Hajmeresztő eset történt Hód Mező-Vásárhe-
lyen, Szabó nazarénus 1 y2 éves ritka szépségű gyer-
mekét az „Urnaku engesztelő áldozatul lemészárolta. 
A dolognak hire menvén, a városi rendőrség beszol-
gáltatta a bűufcnyitő törvényszéknek. A tényállás ko 
vetkező: Héttő reggelén midőn Szabó fölébredt, ki 
nyilatkoztatja feleségének, hogy neki megjelent a 
„szentlélek44 és meghagyta neki: a nazarénusok bű-
neit az által megengesztelni, hogy az „Umak" vérál-
dozatot hoz: megbízta nejét, hogy azonnal két tanút 
hívjon a szükséges imádságok elmondására A leg-
borzasztóbbat még nem is sejtő nő csak amar elő-
hívta a rajongónak atyját és nővérét; reggeli 9 órá-
tól déli 12 óráig zsolozsmákat zengedeztek és most 

jtudatá Szabó, hogy másfél éves gyermekét követeli 
az „Ur" áldozatul. A megrémült nők lebeszélni ipar 
kodtak a rajongót borzadalmas tettéről, és a gyer-
mek helyett bárányt vagy tyúkot ajánltak; Szabó 
megmaradt elhatározásánál, elővette a gondosan meg-
köszörült baltát, lefekteté a szegény gyermeket az 
asztalra és több ügyetlen vágással elválasztá a fejét 
a testtől! Elfogatásánál azt nyilvánította Szabó, hogy 
meg van győződve, miszerint az „Ur"-nak tetsző ál-
dzzatot hozott, mert különben visszatartotta volna kar-
ját még mielőtt a halálos vágást végrehajtotta, a mint 
ez Ábrahámmal történt, mikor fiát Jehovának fel akarta 
áldozni. Hód-Mező Vásárhelyen a nazarénusok egyháza 
több ezer hívőből áll, van templomjuk és papjuk. 

— Uj-Pesten kedden virradóra borzasztó esemény 
történt. Merda József házbirtokos és tejárus takarékos-
sága által meglehetős vagyonosságra tett szert. Első 
neje 8 évi házasság után a mult évben meghalt, három 
gyermeket hagyva hátra az apa gondjaira. Merda azon-
ban gazdaságánál nem nélkülözheté a nő kezeit, fél év 
előtt megnősült. A husz éves nő azonban nem birt 

azon tulajdonokkat, miket a 40 év felé járó férfi tőle 
követelt. A házi boldogság már együtt létük első hi-
tében meg volt zavarva. A nő nem akart dolgozui: 
a gyermekeknek valódi mostoha anyja volt, s mint a 
szomszédok mondják, nem cs. k a gyermekekkel, de 
a férjjel is nagyon roszul bánt. Merda szivét ez annyira 
eltölté keserűséggel, hogy ezt kiönteni és tanácsot kérni 
elment a plébánoshoz. Merda válást sürgetett, de a 
pap erről természetesen lebeszélte. Vigaszt nem nyer-
hetve, Merda búskomoran ment haza. Neje visszament 
ezalatt szüléihez s nevetve mondogatá, hogy bár mit 
tesz is férje, inig valamije lesz, köteles lesz őt eltar-
tani. Ez nagy benyomást tett Merdára s hétfőn délután 
mindig csak azon panaszkodott, hogy az egyház e te-
kintetben nem tud kivezető utat mutatni. Az emberek 
pedig nevettek s azt mondogatták, hogy Merda bolond. 
Hétfőn este Merda szokása ellenére korcsmába ment 
s ivott nagyokat és gyakran, min egészen el nem ázott 
8 miudig házi bajáról beszélt. Reggel 3 óra lehetett, 
mikor haza botorkált. Azon törte részeg fejét, hogy 
mint vigye véghez, hogy se neki, se feleségének ne 
legyen semmije. Szobájába lépve, hét éves alvó gyer-
mekét pillantá meg, kiment a konyhába s egy nagy 
késsel jött vissza, melyet a gyermek mellébe szúrt. 
A gyermek többé nem ébredt föl. Ekkor kiment az 
istállóba s hét tehenét, lovát s két sertését megs^o.li-
léivé, ez utóbbiakat egy tehénnel leoldva, az utczára 
iizé, hogy legyen miből a temetést kifizetni. Ezután a 
szénát meggyujtá, egy csomó égő szénát pedig azon 
ágy alá dugott, melyben a két kisebbik gyermek aludt. 
A ház nem sokára lángokban állt. Midőn az emberek 
a tett színhelyére jöttek, Merda egy pisztolylyal agyon 
akarta magát lőni, de ez csütörtököt mondott, erre a 
nagy késsel kétszer mellbe és egyszer hasba szúrta 
magát s erre összerogyott. A ház egészen leégett s 
reggel, a hat tehén és az elégett gyermekek szenes 
csontjait megtalálták. Merda a kórhazba szállíttatott s 
felgyógyulásához kevés a remény. 

— A városi gyrnn. tanfolyammal összekötött polg. 
iskola muzeumának legújabban ajándékoztak: tek. 
Bécsi Sándor ur Szegvárról egy nagy róm >i hamv-
vedret, — aszt. Balogh Mihály ur egy szép dámvad 
agancsot, — Búzás János ur 2 db. régi magyar pénzt, 
— Falábu Sándor ur 4 réz érmet, több darab bank-
jegyet s 2 kövült kagylót, — Kölber Mihály ur 2 ki-
tömött állatot,— Purjesz Dávid ur 1 db. ezüst érmet, 
— Bornstein Ferencz 1 kis hamvvedret, — Goldstein 
Vilmos 2 db. érmet, — Neuman Dávid 3 db. ezüst 
pénzt s egy bankjegyet, — Lőwy Zsigm md 1 1800 i 
bankjegyet, — Pap Antal 2 ezüst s 10 rézpénzt, — 
Kohn Ede 7 db. rézpénzt, — Pap Lajos és Sulcz 
Lajos több darab bankjegyet, — Földvári Nagy Imre 
urnadarabokat s egy bankjegyet, — Mattesz Mihály, 
Purjesz Tivadar, Fischer Mór, Feiler József, Kristó 
Nagy Imre, Fekete Ferdinánd, Dómján Dezső tanulók 
1 — 1 darab érmet. 

A városi hiresztelési könyvből 1874. 
április 12, 

A helybeli evang. pap Balassa János ur felsőrJti 
4 részlet here kaszálója — a f. 1874. egész évre ha-
szonbérbe adandó. — A hereföld Laini István szom-
szédságában van. Alkut lehet tenni Balassa Jánossal. 

Egy darab varró és fésülködő asztal és egy da-
rab iró eszköz hévmérővel f. hó 7-én d. u. kihúzatott 
Izabella név alatt és megnyerte Tóth Mari Szegváron. 

Halász Dánielnek a felsőréten egy kazal szal-
mája eladó, értekezhetni 54. szám alatt. 

Sajtos Mihály házánál több helyiségek vannak 
haszonbérbe kiadók. 

Dömsödi Albert 1456 sz. a. lakosnak kajányi 
VB-ad telek tanyaföldje kedvező feltételekkel eladó. 

I Böszörményi György örököseinek alsó réti 8 részlet 
földjük és 2530. számú házuk eladandó. 

Balog Antalnak Pönköcz háton lévő másfél hold 
hereföldje eladó, a derekegyházi oldalon lévő 20 hold 
haszonbéres földje pedig, melyben 14 hold buza vetés 
van, alhaszonbérbe kiadandó. 

Kristó Nagy Pál házához a csordajárási bérlők 
— ma d. u. 2 órára értekezlet végett minél nagyobb 
számmal megjelenni szíveskedjenek. 

Ugyancsak az alsó esordajárási csőszháznál a 
társaságnak egy boglya jó gyepszénája van el*dó, — 
a venni szándékozók holnap dél előtt 10 órára a 
helyszínére ezennel meghivatnak. 

Bagó Ferencz víztői lakos tudatja a közönséggel, 
hogy folyó év szt.-György napjára, vagy pedig május 
1-én 40000 kéve, szegni és verésbe való nádja lesz a 
Tiszán eladó, — a venni szándékozók addig is Tóth 
Mihály 917 ik számú házánál értekezhetnek. 

N y i l t t é r *) 

Füchsl 
Szentes, 

iiermann 5 

elén 

üonas 
Szabadka, 

ajánlják magukat rokonaik és ismerő-
seiknek, mint j e g y e sek . 

*) Ezen rovatban kttzlöttekért nem vállal felelősséget * 



H I R D E T É S E K . 

Hirdetés. 
Van szerencsém értesíteni a n. é. közön-

séget, miszerint a kurczaparti utczában levő la-
kásomon, nemkülönben az özv. Göczl Mózesné 
házában lévő raktáromban a legjobb minőségű 
k u k s ó s szappan főzéshez e r ő s l ú g jutányos 
áron kapható. __ _ 

Konn Mór, 
szappanos-mester. 

Hirdetmény. 
A Szentesváros tulajdonát képező Kurcza 

vizébeni halászati jog haszonvétele e f. évi ap-
ril 24-től 1875-ik april 24-ig, vagyis egy évi 

időre, — e f. é. april 20-án d. e. 9 órakor alól-
irt gazdászati tanácsnok hivatalos szobájában; — 

Továbbá — szinte a Szentesváros tulajdo-
nát képező sáp-, bürkös-,' mentő-, kuczori, tőkei 
hosszú s keskeny gátak mellékei, és a város szé-
lén — a vásárhelyi ut felé eső nagyvölgy — 
laposi és a kiséri liba legelők, — valamint a 
Kurcza meder kiszáradt részei; — a Kurcza-
partján elnyúló s karók által kijelölt 4 öles széles 
ut hozzá adásával, s mindezeken a sertésekkel 
való — legeltetést kivéve — csupán csakis ka-
szálás, 8 kárt nem okozó jószágokkali legeltetési 
használatra a helyszínén kimutatandó részletek-
ben ; nem különben a teési 30 öles útból kima-
radt. s szinte csak Szentesváros tulajdonát ké-
pező 300 nsz. öl terület, — s mindezek is a f. 
évi april 24-től az 1875-ik évi april 24-ig, vagy-
is egy évi időre, — e f. évi april 21-én és kö-
vetkező napjain azonnali készpénz fizetés és ta-
nácsi jóváhagyás mellett a legtöbbet ígérőnek 
haszonbérbe ki fogván adatni. 

Az árverés april 2I-én d. e. 8 órakor kez-
detét veszi a sápi gátnál és e napon folytatta-
tik: a két liba legelő, bürkös, mentő, kuézori, 
tőkei hosszú gáton, Horváth Ferencz tőkei ta-
nyájáig; nemkülönben az úgynevezett keskeny 
gátnál a bökény csárdáig éa a 300 nsz. öl teési 
földnél; april 22-én pedig wrinte d. e. 8 órakor 
a Kurczának a város felőli részén, az alsó réti 
szegvári határnál kezdve és ezen oldalon folytatva a 
teési határig; april 23-án pedig szinte reggeli 8 
órakor a Kurcza túlsó részén — az alsó réten — 
a szegvári határnál kezdve ezen oldalon szinte 
a teési határig. 

Mindezekre nézve a bérleti feltételek addig 
alólirt tanácsnoknál megtudhatók. 

Szentes, 1874. april 10. 

2 — 1 

Remess János, 
tanácsnok. 

i^k.gy. Pályázati hirdetmény! 
Szentesváros hatóságánál Boriszlávszky Leó 

főszámvevő lemondása folytán üresedésbe jött, 
s évi 700 frttal javadalmazott városi főszám ve-
vői állomás jővén üresedésbe: felhívatnak mind-
azok, kik fent jelzett állomásra pályázni kíván-
nak. s erre az 1871. évi 18. t. cz. 38. és 76. 
§ ában előirt képességgel bírnak, hogy a fent lii-
vatolt törvény 78. §. 4. p. értelmébeni ajánló iratai-
kat a városi polgármesteri hivatalhoz f. évi má-
jus 1-ső napjáig benyújtani el ne mulasszák. 

Kelt Szentesváros képviselő testületének 
1874. évi april 2-án tartott közgyűléséből. 

Jegyzette: 
(3-1) Cicatriois Pál, 

főjegyző. 

Tisztelettel van szerencsém tudatni a n. é. 
közönséggel, miszerint nállam igen jó kerti és 
hegyi borok V4 akótól kezdve, — jutányos 
árak mellett kaphatók. A r a d y Lajos . 

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

bestyén községben a p Szentesi Laptt f. évi 9. 10. 
és 11. számában közzétett pályázati hirdetmény 
szerint megüresedett jegyzői állomás a f. é. márc 
21. megkisérlett választás alkalmával pál)ázók 
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 gyűlések megtartására alkalmatos hivata-
los szobát köteleztetik tartani — a pályázati ha-
tár idő t. 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. 
Vidovich Antal, szolgabiró. 

) 

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

A R K . A N Ö M 
melyet sokféleképen utánoznak. V a l ó d i m i n ő s é g b e n 
kapható: Szentesen ÜUN8T LIPÓT kereskedésében 
I. nagy bádog 1 frt., kis bádog 80 kr. Egyes bádog meg-
rendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik. Ugyanott 
kapható citrom-kenőcs, egyedüli szer a lagyhójagok és tyúk-
szem ellen, 1 tégely 50 kr. 
I ' j o l a e felkérem szíveskedjék ismét 3 adagot as ön v a l ó -
b a n k i t ű n ő ..rkánumjából patkányok stb. ellsn küldeni. 

1873. márc. 2-án. 
11—25 Teljes Tisst lettel 

B«nss h e r o . g sx&mtartósága E rns tb runbaa 

H i r d e t é s . 

Hirdetmény. 
Szentesváros tanácsának határozata folytán 

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

Melyre lAzve 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. 

A szentesi első fakereskedesi és gőzmalmi 
részvénytársaság 18 74-ik f. évi april 12-én 
délután 2 órakor a r e f o r m , i s k o l a r a j z -
t e r m é b e n 

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

Az elnökség. 

392 és 393 Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. járásbíróság részéről köz-

hírré tétetik, miszerint Benedek Bernát ellen 
Diamant Ignácz részére 2000 frt. s járulékai, 
— valamint Kohn Adolf részére 3C00 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. 

W7 
1873 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-
tmokei tulajdonához tartozó s a szentesi 1033. számú 
jkben A 1403. r. sz. alatt bejegyzett s6000 frtra 
hei-sült ház és 427 nsz. öl udvartér, 

2) saját tulajdonához tartozó s a szentesi 10242. 
sz. tjkben A 'alatt bejegyzett ,2009/a r. sz. s 5986 
írt. 80 krra becsült 20m o / ,«oo hold mucsiháti legelő 

3) 12050/a r. sz. 3384 frtra becsült l l , M% 0o hold 
mucsiháti szántó, 

4) '*"9/a r. sz. s 2318 frt. és 40 krra becsült 
8,0/i6o« hold mucsiháti szántó, 

5) 12052/a r. sz. s 1318 f r t és 40 krra becsült 
4 1 4 8 0 / i9oo hold mucsiháti szántó, 

G) a szentesi 5752. tjkben A alatt bejegy-
zett "W1/b r. sz. s 1656 frtra becsült 5i20%flüo hold mu-
csiháti szántó és legelő, 

7) a szentesi 7110 sz. tjkben A alatt bejegy-
zett s 2709 frtra becsült 1200í/ft r. sz. hold mu-
csiháti szántó, 

8) a szentesi 8087. sz. tjkben A alatt be-
jegyzett ,2<M,/a hr. sz. s 1028 frt. 96 krra becsült 3"V16ü0 
hold mucsiháti legelő, 

9) a szontesi 3236. sz. tjkben A alatt be-
jegyzett 12049. r. sz. s 2469 frt. 60 krra becsült 
8#ad/uoo hold mucsiháti szántó, 

10) a szentesi 6663, 6662, 8598, sz. tjkben A 
— alatt bejegyzett ,2042/a. 2. a. lM42/a. 1. 1204®/b , ,042/a.2.b 

hr. sz. összesen 1880/I6OŰ holdat tevő 8 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 10,0%0o hold 
mucsiháti szántó, 

12) a szentesi 9508. sz. tjkben A alatt be-
jegyzett 12°"/a r. sz. s 3939 frt. 4 krra becsült 13,088/ieoo 
hold mucsiháti szántó, 

13) a szentesi 7524. sz. tjkben A alatt be-
jegyzett 12053. r. sz. 4992 frt. 92 krra becsült 1710ö4/i6oo 
hold kaszálló, 

14) a szentesi 7838. sz. tjkben A alatt be-
jegyzett 12007. r. sz. 2973/i.oo hold s 751 frt. 14 krra 
becsült mucsiháti szántó, 

15) s a szentesi 9507. sz. tjkben A alatt be-
jegyzett 3339/b. r. sz. 3™/li0o hold B 2200 frtra becsült 
szöllo és ház, közárverésen eladatása 1 M 7 /i873 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 tüzetett ki, feltételekül pe-
dig a következők allajíittattak 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 10o/0-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 % részét 6 hó-

nap alatt, harmadik 1/4 részét 9 hónap alatt, s negye-
dik % részét egy év alatt mindenkor az árveréstől 
számítva járó 6°/0 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. 

1) A bűséri ármentesitő társulat szabályozási 
költségbe kirovott összegből még hátra levő fizetés, 
mely 1600 nsz. öles holdanként 9 frt. 33% krt tészen, 
a törvény szerint a birtokot terhelvén, vevő kötele® 
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 
e 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, bir. végrehajtó. 

K i a d ó : Cherrier Jánes. 

SZENTESEN, nyomatott Chvrrior Jánosnál 1874. 
Felelős szerkesztő: Bnday József. 




