
SZENTES, május 10. 1874. 19-ik szám. Negyedik évfolyam* 

SZENTESI 
V E G Y E S T A R T A L M U H E T I L A P . 

Elap 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 : 
Egész évre 4 frt 
Fél évre 2 frt 
Kegyed évre . . 1 frt. 

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

6 kr. számíttatik. 

Bélyeordij minden egyes beigtatástól 30 kr. 

Megjelenik e lap betcnkint vasárnap egy íven. 

A „Afyi7rt«*uben a háromhasábos petitsor igtatási díjá 
15 kr. o. é. 

Közteher viselés. 
Emlékezni fognak e lapok olvasói, hogy a 

I l ik dragonyos ezred parancsnoksága az iránt 
kereste meg Csongrádmegye közönségét, hogy 
a nyári időn át Horgos és Kis-Telek községekbe 
egy-egy zászlóalj katonaságot szállásolhasson be. 
A megye közgyűlése, f. évi febr. 14-én a meg-
keresvényre azon határozatot hozta, hogy azon 
egy-egy zászlóalj katonaság nem Horgos és Kis-
Telek községekbe, hanem Mágocs és Derekegy-
háza községekbe szállásoltassék be, mint a mely 
községek, ezen közös tehernek viselésében ez 
ideig még nem osztakoztak. Ezen határozatból 
kifolyólag, utasíttatott az alispán, a határozat 
érvényre emelkedésére szükséges intézkedéseket 
megtenni. 

Mágocs es Derekegyhrfza terhelőnek talál-
ván magukra nézve a megyének határozatát, 
annak feloldatása iránt felfolyamodtak. Szintén 
a katonai parancsnokság, megingadtatva látván 
azon meggyökeresedett tudatát, mely szerint neki 
csak a Lajtha túlsó partján parancsolnak, az 
innenső parton parton pedig vagy 6', vagy ő 
érette parancsoluak: felnézette Mágocs és De-
rekegyházát s e felnézés után átírt a megye kö 
zönségének, hogy ezen két község oly kicsiny, 
mel) be egy-egy zászlóalj katonaságot elhelyezni 
nem lehet s ebből az következik, hogy ő Hor-
gos és Kis-Telekre szállásolandja be magát. 

Összeérkezvén szép idő rendben az érdekel-
tek panaszai, azokat a megye alispánja egyszerű 
cooiitiva mellett — a nélkül, hogy akár a két 
község, akár a katonaság állításainak czáfolatába 
bocsátkoznék — felküldé a belügyi miniszté-
riumhoz, honnan az összes iratok, illetékes el-
intézés végett a honv. ministeriumhoz tétetvén 
át, ez a következő intézménynyel oldá lel a 
megye határozatát: 

're™ Magyar kir. honv. mmister. Csongrád-
vármegye közönségének. Folyó évi márczius 4-én 
5(9. sz. a. a magy. kir. belüjryiminlsteriuTihoz 
felterjesztett, s ez átóbbi által f. évi márt 11-én 
10163. sz. a. kelt átirattal illetékes elintézés vé-
gett hozzám áttett jelentésére válaszolom ft 
gye-közönségének, hogy a 11 dragonyos ezreci 
elhelyezése tárgyában a közgyűlés f. évi febr. 
14-én 6 sz. a. hozott hat irozatát, hogy t. i. a 
nevezett ezred két századának nyári elhelyezé 
sére kijelölt Mágocs és Derekegy háza egy-egy 
század által elfoglaltassanak, az ezred részéről 
pedig e czélra kijelöltetni kért Florgos és Kis-Te-
lek e teherviselés alól felmentessenek, — helyben 
nem hagyhatom, mert eltekintve attól, hogy a 
megye közönsége nincs hivatva határozatilag állo 
másokat jetölni ki a katonaságnak, melynek el-
fogadására nézve, ennek is beleegyezése kíván-
tatik. melv ha megtagadtatnék, a megye határo-
zata teljesítetlen maradna és a szolgálat érdeke c<ak 
szenvedne. A 1870. XLIL t. cz. IV. fej. 58 
szakaszának 1) pontja értei/ne szerint a katona 
elszállásolási ügyekben egyenesen az alispán ha-1 
tásköréhez tartozik, az illető ezred parancsnok-
sággal egyetértőleg az elszállásolásra nézve szük-
séges intézkedéseket megtenni. Ez esetre nézve 
meg kell jegyeznem, mikép a 1 1-ik drag ezred-
nek a megye közönségéhez intézett átiratából 
kitűnik, hogy Mágocs és Derekegyhíza közsé-
gek egy-egy század befogadására nem lévén elég 
nagyok, a beszállásolás csak is ugy eszközöl-
tethetnék, ha az ahhoz tartozó puszták szintén 
a katonatartás terhében részesittetnének. Minthogy 
pedig az ily módon foganatosított beszállásolás 
a katonai szolgálat, fegyelem és kiképeztetés 
érdekének meg nem felel, felhívom a megye 
közönségét, hogy az alispán a fentebb idézett t. c.58 
szakaszának a) és d) pontjai szerint eljárván és tekin-
tettel arra, hogy a nyári elhelyezés amúgy is rövidebb 
ideig tart, mint a téli elhelyezés, mert a csapatok össz-
pontosítások alkalmával többnyire más-más hová 
rendeltetnek, — a 11-ik drag. ezred két száza-
dának nyári elhelyezésére kért Horgos és Kis-
Telek községeknek megszállása ellen nehézsége 
ket ne gördítsen, hanem az intézkedéseket ugy 
tegye meg, hogy a nevezett ezred nyári elhe-

lyezése e rendeletem értelme szerint minél előbb 
életbe l^ptettessék. Kelt Budapesten, 1874. évi 
april 4-en. A honvédelmi minister Szende Béla s.k. 

A megye közönséget azon hitározat tiöaifc 
dalában — melyet ezj l , egész terjedelmében 
köfclött miniszteri intízvény feloldott — vezé-
relte az igazság és méltányosság tisztelete, mely-
lyel összeférhetlen, hogy Kis-Telek, melyre már 
annyiszor aránytalanul sulyosodott a katona-
tartás terhe, s Horgos, mely az elmúlt téli tél 
éve/i át is tartott egy század lovas katonát még 
a fél éven át is nyomorgattassék *) midőn van-
nak a megye területén — ha tetszik — kebe-
lén oly községek, melyek még ezen közteher 
viselésében soha nem részesültek. — Vezérelte 
azon tudat és tiszta meggyőződés, mely szerint 
— nem lévén még törvény, meiy a fentorgó 

ügyre vonatkoznék — törvény hiányában, a 
megye lakosságát egyetemlegesen és egyformán 
érdeklőleg csak is a megye közönsége határoz 
hat, nem pedig az alispán, ki mint e g y e s em-
b e r , esetleg egyes községek javára és a töb-
biek kárára, ezen közösen viselendő teher ará-
nyosítása körül a legnagyobb tévedéseket kö-
vethetné el. 

A megye az 1870. évi 42. törv. czikk 1. 
és 2. §. értelmében saját belügyben, ily fontos 
közérdekű ügyben intézkedett; — hozott hatá-
rozatát ugyanazon törvény 58. §-ának Íj pontja 
alapján feloldá a ministerium. — Az is, emez 
is ugyanazon törvényre hivatkozva, ugyaüazon 
törvényből más más következtetést vont. 

A törvény magyarázója maga a törvény-
hozó testület az országgyűlés. 

Midőn f. évi május 5-én ezen ügy a köz-
gyűlése elé bocsájtatott, az nem egyébért tör-

*) Horgosról, a község vég kimerültségei miatt a 
katonaság legközelebb Csongrádra tétetett át, de mint 
a megyei közgyűlésen alispán úrtól hallottuk a jövő 
téli félévben is Kis-Tekken maradni s Horgodra vissza 
fog szállásoltatni. 

A TÖRVÉNYTELEN LEÁNY. 
(Vége.) 

Mindenki tudta a városban mi történt Orloffah 
A búskomorság, mely arczán honolt, a fájdalom, mely 
szivét dúlta, bűnös tetteinek érdemlett büntetése volt, 
— igy vélekedett mindenki. A gróf visszavonult a vi-
lágtól; magányában lelkiismeretének gyötrölmsi még 
inkább sorvasztották Őt. 

Idő multával különös hír terjedt el Rómában; 
szt. Péter templomának énekesei közé egy ifjú véte-
tetett föl, ki Signora Cidánihoz feltűnő módon hason-
lított ; — a városban először suttogni, majd mind nyíl-
tabban beszélni kezdették, hogy Angiolino farsangi 
tréfát űzött Orloffal. 

Róma nevetett, Orloff habzott dühében ; megbo-
szulnia magát lehetetlen volt. Angiolino nem volt elér 
hető, az ál-Ciadini pedig a pápai énekesek közé tar-
tozott, s azon félférfiak egyik remek példánya volt, 
kiket gyönyörű hangjuk miatt sokkal többre szoktak 
beesülni, hogy sem magas védnökeik őket a büntető 
igazság ellenébe ne védelmeznék. 

Lehetlen lerajzolnunk Orloff érzelmeit, midőn meg 
győződött, hogy nevetségessé tétetett. As egykor vai 
erejű férfiú, a dölyfös gróf meg volt törve, árnyékként 
bolyongott, de azért büszkesége nem engedte, hogy 
Rómát elhagyja, mi ugy tünt volna fel, mintha mene-
külni akarna a világ gúnya elől, — azon világ elől, 
melyet annyira gyűlölt, annyira megvetett. 

Remetévé vált terjedelmes palotájában, csak ak-
kor találkozott az emberekkel, midőn a czárnő szol-
gálata őt arra kényszerité, s ekkor is éreznie kelle-
tett, mint irtóztak ezek tőle. 

Lelki kínok között tölté éjjeleit; — egy ily ál 
matlan éjszakán, midőn ágyán hánykolódnék gyötrel-
mei miatt, mint valami varázs ütésre szétoszlott a sö-
tétség, fény tölté be lakát, s ennek sugarai között 
Erzsébet alakját szemlélte maga előtt fájdalom dúlta 
arczczal, könyező szemekkel. 

Orloff felsikoltott a kísérteties alak láttára. 
Hóhérok léptek elő, megragadák a nőt; korbá 

csaiknak súlyos ütései felhangzottak, jajkiáltásai éles 
tőrként hatottak a gróf szivére. 

„Átok reád! átok reád! ki nőd gyilkosa levél;a 

Idörgé egy tompa hang, s midőn Orloff szemei mere 
ven bámultak a borzasztó látványra, ez egy pillanat 

alatt eltűnt s Laura bájos alakja lebegett szemei előtt; 
ismét egy pillanat s a bűvös alak pajkos ifjúvá változott, 
ki gúny-hahotával üdvözlé őt. 

Orloff vére lázasan lüktetett, agyveleje forrott, 
nehéz sóhajok keltek kebléből, kezeit tördelte, haját 
tépte; — bár merre tekintett, irtózatot gerjesztő rém 
képeket látott. 

nMár most gyilkold meg Őt, há ugy tetszik !tí szólt 
egy dörgő hang. 

„Hadd éljen !tf volt a válasz. 
Korzinszky oda dobta tőrét lábai elé. 
E borzalmas éjt követő reggelen Orloff palotá-

jának összes cselédségét megkötözve találták. Maga a 
gróf megőrült volt. 

Egy tőrt tartott kezében, melynek pengéjére e 
három név volt vésve: „Agatha, Erzsébet, Laura." 

A tudákos hír azt regélte, hogy e tőr igy apá-
czának megrendelésére készült. 

Angiolino felől többé mit som hallottak Rómá-
ban; azonban csapatjának egyik tagját a közeli erdő-
ben holtan találták; önnön magát lőtte volt meg. 

Felesleges említenünk, hogy ez öngyilkos Kor-
zinszky volt; megelégelte vala az életet. 



tént, minthogy tudomásul vegye a megye kö 
zönsége azt, hogy már jóval előbb intézkedett 
ez ügyben a megye alispánja, nem a megye 
határozata, hanem azon intézmény szerint, mely-
lyel a megye határozata a minister által fel-
oldatott. 

A megye közgyűlése a bevégzett tényben 
megnyugodott, hisz bár mit határozott, bár mit 
tett volna is, hiába tette volna. De azért saját 
meggyőződése szerinti jogának megóvása czél-
jábólmégis az országgyűléshez árulhatott volna, 
— miként az a közgyűlésen indítványba ugyan 
tétetett, de el nem fogadtatott. 

A mit a megye bizottsága nem tett, teheti 
azt a megye lakossága, teheti azt mind köz-
ség, melyeket közösérdek köt a katona beszál-
lásolási ügynek a méltányosság és osztó igaz-
ság révpartjába való vezérléséhez; járuljanak 
Ők a magyar törvényhozó testülethez kérelmük-
kel, hogy az ezen ügyre vonatkozó rég készülő 
törvény valahára megszülemljék, hogy felderül-
jön a homály, kétségbe vonhatlan legyen a jog 
és hogy legyen igazs;íg és méltányosság. 

Tudósítás 
Szentesváros képviselő-testületének f. májas hó 4-én 

tartott közgyűléséről. 

Rég nem gyűltek össze a képviselő urak 
oly szép számmal, 124 volt jelen; egy tisztvi-
selő volt megválasztandó, ily eset pedig fel-
költi az érdekeltséget. 

A mult gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése 
után Udvardi S. képviselő ur kérdést intézett a 
városi ügyészhez a Babós árvák elveszett s a 
közpénztárból kifizetett pénzösszegnek a volt tiszt-
viselők által leendő megtérítése, — a Fábián-
Sebestyén pusztai ártér után a kákafoki társu-
latnak fizetett ármentesitési költségeknek vissza 
követelése, — s végre a város régibb követelé-
seinek behajtására nézve minő lépések tétette* 
eddigelé? A tiszti ügyész válaszolja, hogy a ré-
gibb követelések hquidálására kiküldött bizottság 
munkálatát még csak e mai gyűlésre terjesztett** 
be: — a Babós árváknak és a kákaíoki társulat-1 
link kifizetett összegek behajtását pedig az okon 
nem kezdette még meg, mert a Dósai alapitvány-
beli tartozások behajtása a tanács által szoros 
kötelességévé tétel vén, ezen munkálat minden hiva-
talos idejét annyira igénybe veszi, hogy egyéb 
keresetek megindítása ez idő szerint lehetetlenné 
vált. — Interpelláló s a közgyűlés a feleleten 
megnyugszik. 

Az üresedésbe jött főszámvevői állomásra 
Albertényi Antal, Rába Dénes, Ammer Antal s 
Boryszlávszky Leó lemondott volt főszámvevő 
kellő számú képviselők által jelűitekül ajánltat-
nak. — Ezek közül Ammer Antal nem bocsáj-
tatik pályázatra, mert az 1871. évi 18. t. cz. 76. §. 
a) pontja szerint községi elöljáróvá nem válasz-
tathatik, ki községi képviselő nem lehet; rende-
zett tanácsú városban pedig képviselővé csak az 
választathatik, ki országgyűlési képviselő válasz-
tásra jogosítva van; — nevezett Ammer Antal 
pedig nem bir e kellékkel. 

Szavazás alkalmával Boryszlávszky Leó 20, 
Rába Dénes 33, Albertényi Antal 71 szavazatot 
nyervén, ez utóbbi törvényesen megválasztott fő-
számvevőnek kijelentetvén, a hivatali esküt a köz-
gyűlés szine előtt le is tette. — A választás el-
len Juhász János képviselő óvását jelentette ki, 
mert szerinte Albertényi sem bir azon kellékek-
kel, melyek Anmier Antalnál hiányzanak. | 

A helybeli közkórház kezelésére vonatkozó 
szabályrendelet a közgyűlés által is megerősít-
tetvén jóváhagyás iránt a megyei köztörvény-
hatósághoz felterjesztetett. 

A háztartási és pénzügyi szakosztály a város 
régibb követeléseire nézve jelenti: hogy a városi 
közpénztárnál 4036 ft., a 73 kr. a váltságipénz-
tárnál 6529 ft., 87 kr. tűnik ki behajthatlannak, 
e régibb tartozások leirathatásának megállapit-
li atása végett, azok kimutatásának 250 példányban 
kinyom a tása és a városi képviselő-testület összes 
tagjai közt leendő kiosztása, oly czélból rendel-
tetik el, hogy azoknak bármely tétele ellen min-
den közgyűlési tag netaláni észrevételeit a ki-
osztás napjától számítandó 30 nap alatt a köz-
g) "léshez beadhassa ; mely határidő eltelte után, 

ha oly észrevételek, melyek eme tartozások be-
vehetése lehetőségét elő tüntetik, be nem ad \t-
nak, a tartozások leiratása el fog rendeltetni. — 
A mennyiben pedig Csongrádmegye törvényha-
tósága a városi házipénztár 1874. évi költség-
vetésében 55,903 ft. 40 krban kitüntetett fede-
zetlen kiadás helyett 44,582 ft. 43 krt állapított 
meg, s igy az előbbi összeg után minden állami 
egyenes adóforint után 45 f/2 krban megállapí-
tott kirovást 36 y2 krra leszallitotta; a pénztár 
kiadásainak fedezésére azonban a behajthatlan 
követelések nem szolgálhatnak, határozatba ment, 
hogy a megyei köztörvényhatáság újból Elké-
ressék, miszerint az adófrtok után 451 |, krban meg-
állapított kirovást helyben hagyni méltóztassék. 

Olvastatott a városi tanácsnak, az egyesek-
nek kiosztott külső árterek és egyéb tereknek 
birtososaik nevére helyszínelés utján telekkönyvi-
leg leendő bekebeleztetése iránt beterjesztett ja-
vaslata, mely a közgyűlés által elfogadtatván, a 
helyszínelés eszközöltetése iránt a helybeli kir 
járásbíróság mint telekkönyvi hatóság fel fog 
kéretni; egyúttal utasíttatott a gazdászati szak-
osztály. hogy a város területén létező minden 
szárazmalom s egyéb üres térek részletes kimu-
tatását a legközelebbi közgyűlésre terjessze be, 
hogy azok eladutása elrendeltethessék. 

Tárgyaltatott a helyben alakult lövész egy-
let kérvénye, melyben lövölde helyiségül a Szé-
chényi-kert napkelet felőli részében a Kurczapart 
mentén délfelől éjszaknak 80 öl hosszú, 10 öl 
széles földterületet kér átengedtetni; — azon vi-
lágos kikötés mellett, hogy ha a város az áten-
gedett hely felett bír mikor is rendelkezni ki-
várnia, azt a lövész-egvlet minden követelés nél-
kül azonnal vissza adni köteles, — a kérvény-
nek hely adatott. 

Csongrádmegye 
közt ör vényhat óságának f. május hó 5-én s következő 
napjain méltóságos R ü I Í A Y L A J O S főispán nr el-

nöklete alatt megtar tot t közgyűléséről. 

A l i s p á n i j e l e n t é s mult évi október hó 
20-án tartott rendes közgyűlés ideje óta, a me-
gyében felmerült fontosabb események s intéz-
kedések felől. 

I ) k ö z e g é s z s é g e t i l l e t ő l e g : ez e le-
folyt időszak alatt, a mult évi lélekrázó szeren-
csétlenségekhez képest átalában véve kedvezőbb 
alakot öltött a felnőttekre nézve, — de ann íl 
szomorúbb volt a kisdedeket illetőleg. — E'.OK 
közt ugyanis a már mult évben mutatkozott hó 
lyagos-himlő, — különösen Csongrádon — oly 
pusztításokat vitt véghez, hogy a cholera-járvány-
ban elhunytak számát is túlszárnyalta. 

Kisebb mértékben mutatkozott a tiszáninneni 
és tiszántúli járás községeiben, legcsekélyebb 
mérvben pedig Szentesen, a hol csakis a tanyák 
közt merültek fel a járvány okozta halálesetek. 
Oku ezen itt felemlített, kedvező állapotnak rész-
ben abban rejlik, hogy a járvány a beállott eny-
hébb időjárás közepette mutatkozott, a midőn 
már az oltást sikerrel lehett alkalmazni, — a mi 
is oly buzgalommal teljesíttetett, hogy ott ez 
ideig 640 egyén oltatott be, — mig ellenben a 
megye többi járásaiban a himlő oltás nem sike-
rülvén, de a szülők által is elhanyagoltatván, a 
járvány nagyobb terjedelmet ért el. 

A himlőben elhaltak száma összesen 305., 
ebből Csongrádon 191., t'száninneni járásban 72., 
tiszántúli járásban 42., az egész megyében a 
beoltottak száma 1680. 

A felnőttekre nézve a felmerült kór állapot 
leginkább lobbos jellegű, hurutos és csúzos bán-
talmakra szorítkozott, itt ott váltóláz és typhussal 
egyetemben. — Ezekre nézve tehát a halálozás 
normális s szokott évszaki volt. 

Öngyilkossági eset az egész megyében 3 
volt, Csongrádon; és a mennyiben rögtön egy-
mást követve merültek fel, a kedély hangulatot 
ott egy kissé megzavarták. 

Be nem számitható életveszély két esetben I 
merült fel, egy a horgosi határban f. évi márc. 
hó 3-án, midőn a Horgosról Szegedre elindult, 
vonat, köztudomásilag egy zavart elméjű egyént 
elütött, ki is néhány óra multával meghalt. A 
második pedig Mindszenten, hol szinte egy elme-
beteg a ludasba fúlva — hunyt el. 

A hasznos háziállatok közt semminemű jár-
vány vagy ragályos nyavalya n«;m uralkodott 
A ragályos betegségek elterjedéséuek meggátlá-
sát czélzó kórmányi intézkedés, melyszerint a lege-
lőre hajtandó marhák egészségi állapota megvizsgá-

landój már teljesíttetett, illetőleg teljesítésben van 
A népmozgalom az egész megyében folyó 

év január 1-től, april 26-ig: 
Szentesen szül. 373 megh. 220 egybekelt 186. 
Csongrádon „ 271 „ 442 , 72. 
Tiszáninneni „ 434 „ 439 „ 153. 
Tiszántúli „ 296 „ 266 „ 54. 
Összesen „ 1374 „ 1367 „ 465. 

IL) A k ö z b i n t o n s á g : az egész megyé-
ben (eltekintve kisebb elszórva felmerült lopási 
eseteket) kielégitő, sőt egészen jónak mondható. 

Pontosabb eset csakis a kisteleki pósfca kül-
demény kirablása volt a mult év utolsó napja-
iban — ez is azonban a könrpöczi idegen ha-
tóság területén kö vettetett e1, s mégis a rablás-
ról értesült Kisteleken állomásozó csendlegények 
— daczára annak, hogy a csendbiztos, Sipka-
Kovács János futóbetyár felkeresésével sikeresen 
elfoglalva T e m e s m e g y é b e n távol volt, a tette-
seket bár idegen területen elfogták, ugy az el-
rablott 800 forint is vissza szereztetett 

Ezen gyo»*s s körülteKintő siker eljárásért 
Íj mtos József és Mészáros Mátyás csendl^gények 
a megye közönség elismerésére tették magukat 
méltóvá *) — 

Tűz eset e megyében összesen 7 volt, mind-
annyi ugv constatiroztatott, hogy írondatlariság-
ból származott, ezekből kettő volt Csongrádon 
és pedi£ a város belsejében, hogy ezen veszély 
nagyobb dimensiót nem nyert, egyedül a Csong-
rád ón sikerült és minta szerüleg alakított tűz-
oltó-egylet tagjai készséges oltásának lehet kö-
szönni. Szentesen három eset volt, Szegvárt kettő 
ezek közül egy a tanyák közt ütött ki, mely 
azonban, tekintve az ott elégett igavonó jószág és 
takarmány folytán, jelentékenynek mondható 

I I I ) K ö z g a z d á s z a t ] ' és t e r rn á s i vi-
s z o n y a i n k : A hosszasan tartó hideg száraz 
téli fagy és ezzel időközönként dúló viharok és 
szelek, a vetések állapotára nézve oly rosz hatás-
sal voltak, hogy az őszi repezét kivéve, mely 
mindenütt ki fagyott, a kötött és jól művelt föl-
dekben középszerű termésnél jobbat várni nem 
lehet; a homokon pedig egyáltalában rosz ter-
mésnek lehet elébe nézni. A tavaszi vetések eső 
hiánya miatt csak itt ott keltek ki, legnagyobb 
része még a földben van. A kaszállók és lege-
lők igen silányak, sőt az előhaladott időt tt-kiütve 
aggodalom keltők. A szöllo é* gyümölcsfákban 
a f. évi april 29-ki fagy sok kárt okozott, a 
laposabb és réti földekben pjdig azt tökéllete-
sen tönkre tette. 

IV) A k ö z o k t a t á s t i l l e t ő l e g : Szentes-
ről erre vonatkozó jelentést uem nyervén, az itteni 
állapotokra nézve tünetesen uem uyilatkozhatom. 

Csongrádon a felvett tanköteles gyermekek 
létszáma 1800, ebből az oktatást hallgatja 1608, 
a m. kir. állami tanod i képezdében, és a képez-
dével kapcsolatos gyakorlati iskolában vau 123 
hallgató, az izraelita felekezeti iskoláb m 84 ezen 
adatokból kétségtelenül kitűnik, hogy Csongrádon 
a népnevelési ügy, mely a szellemi képzettség, 
vagyoni jóllét és megelégedésnek első lő-kút-
forrása jó kezekben van letéve. 

A tiszántúli járásban és pedi^: Szegvárott 
összeiratott tanköteles gyermek 33 S, iskolába 
jár 466, a 78 többlet onnan mutatkozik, mert 
a szülők kisebb gyermekeket is feladván isko-
lába, azok a rend s létszámba vettek fel. Ezen 
tanköteles gyermekek befogadására van egy belső 
fitanoda, egy belső leány tanoda, egy külső ve-
gyes iskola, egy pedig ai úgynevezett LJj-falu-
ban — Mindenik iskola a szükséges szerelvé-
nvekkel el van látva. 

j 
Mindszent községében a folyó tanévre ösz-

szeiratotc tankötelesek létszáma 1532, ezekből is-
kolába jár 1181, az elmaradottak létszáma 3s l . 
Ezen feltűnő iskola kerülésnek okát az illetők, 
a gyermekek által teljesíttetni szokott kenyér 
keresettel igazolják. Esen községben 4 belső és 
6 tanyai iskola tartatik fenn közköltségen a 
szükséges szerelvényekkel ellátva. 

Teés községben az összeirt tanköteles gyer-
mekek száma 40, tényleg iskolába jár 35, itt 
azonban még csak ideiglenes iskola létezik, a 
további szervezése a község szervezésétől felté-
telezetetik. Ugyan ez áll Fábián községre nézve 
is, hol 65 tanköteles létezik, az iskola építése 
azonban csak tervezetben van. 

*) A megyei bizottság elhatározta, hogy a ministe-
rium felkéressék annak engedélyezésére, hogy a két 
csend legénynek fejenként 50 frt. jutalomkép, a rab-
lék üldözésére szánt alapból kiadathassék. 



Mágoes községnek 4 iskolája van, hol 302 
tanköteles közül 243 jár tényleg iskolában Az 
elmaradottak, a nagy távolság és ruha hiánya 
miatt rum látogathatják az iskolákat, Ezen is-
kolák a tulajdonos grót költségén tartatnak fenn, 
s „rom. catli.- felekezet jellegűek. 

Derekegyházán három iskola létezik 73 tan-
kötelessel, látogatja pedig 80, a mutatkozó több-
let 7 onnan származik, hogy ezek a szomszédos 
tanyákból járnak fel iskolába. 

Sámson községben a tankötelesek létszáma 
196, tényleg iskolába jár 156, az elmaradott 40 
ruha hiány miatt nélkülözi az oktatás áldásait. 

A tiszáninneni járásban az összeirt tankö-
telesek létszámáról tüzetes adatok nem jelentet-
tek ugyan még be, annyit azonban az illető já-
rási szolgabin) jelez, hogy az iskolák a tankö-
teles gyermekek által az előbbi évekhez arány-
lag nagyobb számban látogattatnak, és hogy a 
tanítók tanképessége és erkölcsi magaviselete ellen 
a lefolyt időszak alatt panasz nem fordult elő. 

(Folytatása következik.) 

Nyilatkozatok. *) 
Tudomásomra esett, hogy a Bajezer Józsid el 

len, igaz fiogv felperességem alatt indított, de még 
1873. január 13 án D. Mészáros Ferencz úrra átruhá 
zott girás per az én nevem alatt fejeztetett be Soos 
Pál ügyvéd ur által, s a közönség engeui kárhoztat 
még ma is, mint felperes végrehajtatót. 

Saját igazság érzetem követeli, hogy a közönsé-
get ez űgy állásáról felvilágosítsam, mely is ennyi-
ből áll: 

Bajezer József 1871. mrfjus 29 én két bárányo-
mat kertjében megfogott i a néll-ül, hogy az okozott 
kárt kimutatta, velem közölte volna, avagy a bárá-
nyok hollétéről értesített volna — visszatartotta. En 
ezen eljárást jogtalanságnak híve, bárányaimnak kia-
datása eszközléséért néhai D. Mészáros Antalhoz fo-
lyamodtam azon kijelentéssel, hogy azon esetre leszek 
hajlandó megbízást adni, ha a perlekedés költséggel 
nem jár. A kért előleg csekélységével biztosított meg-
hízottam, hogy a további költségeskedéstol megkímél. 
Bárányaim kél hónap múlva vissza is adattak, a mi-
dőn megbízottamtól azon értesítést nyertein, hogy még 
girás per is van folyamatban, a melyhez, ha magamat 
a költaégokbeni elmarasztalástól meg akarom kimélni 
-— ujabb előlegre, végrehajtási kiadásokra van szük-
ség. Ennek folytán én többször előlegeztem, ugy hníry 
összes kiadásaim mintegy 100 frtra rúgtak, a midőn 
D.-Mészáros Antal meghalt és testvére D.-Mészáros 
Ferencz ur felszólított, hogy ruháznám át reá girás 
perbeli követeléseimet, ő minden addig tett kiadásai 
mat 100 frtban megtéríti. 

Az átruházást 1873. januárius 13 áa megtettem 
oly kijeit ntéssel, hogy én Bajezer Józsefen nyerész-
kedni nem kívánok, a perről részemről lemondok, a 
telperességet, ha neki ugy tetszik saját neve- alatt foly-
tassa, de s e ni m i e s e t r e m e g n e m e n g e d i ; m, hogy 
miután én, csupán perre tett kiadásaim visszatérítésé-
vel is megelégszem, a p e r t o v á b b is n e v e m a l a t t 
f o l y t a t t a s s é k . 

E kijelentésem folytán, előttem saját neve alatt 
állított is ki egy meghatalmazást D.-Mészáros Ferencz 
ur Soós Pái ur ügyvéd ur nevére és azt előttem Soós 
l'ál ur át is vette, a melyek után legkevésbé sem két-
kedhettem, hog> még továbbra is az én nevem alatt 
folytattassék oly per, a melyet magaménak többé nem 
ismertem, a melyről mint túlzott követelésről, költsé-
geim visszatérítésével ép azért mondtam le, mert ne-
vemet oly követeléshezczimill nem akartam adni, amely-
nek jogosságáról magam sem voltam meggyőződve. *#) 

Ezek után valóban megütköztem a sz ntesi hír-
lapban tett közlemény után, hogy nevem felhasznál-
tatott oly követelés végrehajtásához, a melyre a per 
tulajdonos saját nevét restelte oda adni, — megüt-
köztem, hogy egy ügyvéd, mint uz éii megbízottam 
szerepelt a biróság előtt, k i t s o h a ez ü g y b e n m e g 
nem bíztam. 

Miként történhetett ez meg, képzelni sem bírám. 
Es most már Ítéljen a közönség, — Ítélje meg, 

kit illet mint felperest a vád, azt e ki lemondott a fel-
perességről csak azért, hogy a perre tett kiadásait 
visszakaphassa, vagy azt, ki nevem alatt üzérkedett, 
e ki megbízásom nélkül, mint megbízot tam 
v e t t e el B a j e z e r J ó z s e f h á z á t , mit én soha nem 
tettem volna 

Ezzel tartoztam önmagamnak és az igazságnak. 
Szentes, 1874. május 6. 

Magyar Mózes m. k. 

A „két bárány mint jövedelmez 60 nap alatt 800 
frtot, ezt megmutatta Szentesen két prócátoru ezimű 
közleménye a „Szentesi lap" mult számának, a kine-
vezett ügygondnokra vonatkozólag nagy részben rága-
lom, amennyiben a dologban csak annyi igaz, hogy a 
hozott makacssági ítélet jogerőre emelkedése és a fo-
ganatosított végrehajtás után alperes nejének kérelme-
zése folytán, alperes védjéül ügygonduok neveztetett 

# ) Kézséggel adtunk helyet a felek önvédelmének, 
de meg kell vallanunk, hogy az ügy igy megvilágítva 
még botránkoztatóbb. Szerk. 

**) Olvasd Máté evangeliuma XXVII Részének 24. 
versét. Szerk. 

ki a szentesi kir. járásbíróság áltil, ki alperes egész-
ségi állapotáról kiállított orvosi bizonylat alapján, nem 
mint a „Szentesi lapu hivatkozott közleménye mondja 
egyszerű folyamodás, hanem a nagyméltóságú curiához 
az egész eljárás megsemmisítése végett, kellőleg indo-
kolt semmiségi panaszt ndoit be, mely azonban a nél-
kül, hogy valamit eredményezett volna, visszautasittatott 
az okon, mivel ugy a megbízás, mint a headottt semmi 
ségi panasz nem a törvényszabta időben alkalmaztatott. 

Ezután a kinevezett ügygondnok perujjitási ke 
resetet indított felperes ellen, és pedig nem két év múlva, 
hanem a megbízatáskor azonnal, melyet azonb »n, mert 
az alperes neje a peres iratokat a kinevezett ügygond-
noktól el vette, mondván: mikép neki igazsága van, 
tehát ő nem költ bélyegre, s nem hiszi, hogy felperes 
valaha kielégítést nyerhetne ezen igaztalan kereset-b- n. 

A kinevezett ügygondnok iparkodott ugyan fel-
világosítani az alperest, a per komoly kimeneteléről, 
de az annak hitelt nem adott. 

Ezen időtől fogva az ügygondnok megbízása vissza 
vonva lévén, — az előre haladt végrehajtási ügyben 
éppen semmit nem tehetett ***) 

A hivatkozott közlemény többi része, nevezetesen, 
hogy as ügygondnok egyszerű folyamodással akarta az 
ügyet beállittatni, hogy a felperes által ajánlott egyes-
séget vissza utasította, hogy felperessel összejátszott: 
hogy két évig semmit sem tett ez ügyben ; hogy szán-
dékos rossz akarattal mulasztott el minden lépést: — 
becsület-rabló rágalom. A * ü g y g o n d n o k . 

Helyi és vegyes hírek. 
— Az e héten lefolyt megyei közgyűlésen Rónay 

Lajos főispáu ur megemlékezvén mindazon megyei ce-
lebritásokról, kik a mult évi ci olera járvány alkalmá-
val magukat kitüntetvén, részint érdemkeresztekkel 
jutalmaztattak, részint legmagasabb elismerésben ré-
szesültek : városunk főorvosát Dr. Pollák Sándor urat, 
ugyanazon szomorú időkben szerzett érdemeiért tisz-
teletbeli megyei főorvo&nak nevezte ki. 

A helybeli ref. egyház újonnan megalakult pres-
byteriuma a mult vasárnapi egyházi gyűlésen ilj. Bartha 
János urat választotta meg egyhangú felkiálítással fő-
gondnoknak, Biki Nagy Sándor urat hasonlókép egy-
hangúlag pénztárnoknak, Mecs Balogh Sándort (alsó) 
pedig szavazattöbbséggel algoudnokuak. 

— II ily szűke miatt mai lapunkban sem P a j -
z á n barátunk levelét a világ folyásáról, sem 0 r p h e us-
nak a színházra vonatkozó közleményét nem adhat-
tuk; azért nevezetes eseményként itt emiitjük fel, hogy 
folyó májas hó 7-én RÓNAY LAJOS főispán ur ő mél-
tósága városunkat meglátogatván, az ő tiszteletére fé-
nyesen sikerült díszelőadást rendezett Nyiri György 
sziuig.izgató. — Az előadást megelőzőleg az összes 
színészi személyzet ünnepi öltönyben a magyar nép-
hy minist „ I s t e n á l d m e g a m a g y a r t 4 1 énekelte, 
majd üdvözletét egy izlésteljes csinos képletben mu-
tatta be a tisztelt vendégnek; — ezután Tóth Kálmán 
„ N ő k az a 1 k o t m á ny b a nu ezimű színműve követ-
kezett. — A szereplők különös gondot fordítván játé 
kukra ép ugy ő méltóságának, mint a kíséretében volt 
löbb vidéki vendégeknek és a szép s/.ámmal megje-
lent kö/öuségnek tetszését és megelégedését kinyer-
vén, több izben zajos tapsokkal jutalmaztattak. 

— A helybeli 48-as népkör tisztújító közgyűlése 
mult vasárnapon megtartható nem volt, a mennyiben 
a tagok csak csekély számmal jelentek meg; ennél-
fogva annak megtartását mai napra vagyis vasárnap 
május 10 ére tűzte ki az elnökség. 

— A helybeli gőzfürdő az uj bérlő buzgó törek-
vése következtében május 7-én nyílt meg, s ezentúl 
a közönség használatára naponta nyitva áll, kedden 
és pénteken a nők, egyéb napokon férfiak számára. 
A fürdésért járó dij tetemesen olcsóbb mint mult évek-
ben volt; ugyanis gőzfürdő 60 kr., ünnep- és vasár-
napokon csak 40 kr., bérlet hat gőzfürdőre 5f> krral, 
tizenkettőre 50 krral számíttatik. Kádfürdők egy sze-
mélyre 35 kr, kettős kád 60 kr., bérelve a kádlürdő 
30 kr., hideg tu< 25 kr., bérelve 20 kr. 

— (Szerenesétlen lövés.) V a j I m r e k.-szt.-már-
toni pékmester mult napokban harmad magával va 
dászatou volt. CsoInakon mentek, ebből a sekély vi/.be 
kilépett, midőn meghajolva, lábravalóját felgyűrni akar-
ná, a c«o Ínakban maradt puskája, melynek sárkánya 
felhúzva volt, kim agy arázLatlan módon elsült. A lövet 
derékban találta a szerencsétlent, ki néhány napi kí-
nos szenvedés után f. május hó 1-én elhunyt. A szo-
morú eseményt gyászosabbá teszi az, hogy egy hely-
beli derék polgárnak leányával jegyben jár t s eskü-
vőjét legközelebb lett volna megtartandó. 

— A szentesi takarékpénztár üzlet kimutatása 
1874. april havában. Tartozik: Multhavi pénzmarad-
vány 14,771 ft 33 kr. Részvénytőkébe 7 500 ft. Tar-
taléktőkébe 2.630 ft 87 kr. Betétekből 14,782 ft 69 
kr. Visszleszám. más pénzintézetektől 15,000 ft. Betét-
kamat térítésből 3 ft 25 kr. Előlegezési kamatokból 
272 ft. 81 kr Lesz- mitolási kamatokból 3.075 ft 05 
kr. Előleg ezesi visszafizetésekből 2.490 ft. Leszámíto-
lási visszafizetésekből 13,445 frt 33 kr. Könyvecske 
dijakból 11 ft 55 kr. Kezelési dijakból 6*59 ft* 66 kr. 
Őrzési dijakból 1 ft 16 kr. Részv. átirat, dijakból 10 
ft Váltó igt. dijakból 29 ft 50 kr. Állam illetékből 6 
ft 93 kr. összesen 72,700 frt. 13 kr. Követel: Előle-

gezésre (zálogokra") 1.759 ft. Leszámítolásra (váltókra) 
8.743 ft 89 kr. Betétek visszafizetéseire 22,491 ft OS 
kr. Betétek után kifizetett kamatokra 339 frt. 61 kr. 
Visszl. mái pénzintézeteknek 2 935 frt 90 kr. Visd. 
kamat-, dij- és költség más pénzintézeteknek 765 ft 
39 kr. Elhelyezés más pénzintézeteknél 9,808 ft 40 
kr. Tisztség és szolga fizetésre 264 tí. 99 kr- Folvó 
költségekr » 63 ft 34 kr. L ikbérbe 125 ft. Tartalék-
tőkébe 2 630 ft 87 kr. Osztalékul 1872 évre 4 ft. 1873. 
évre 9.100 frt. Áüam illetébe 2 frt. 65 kr. Tartozási 
egyenleg 13,722 ft. 05 kr Összesen 72,70J frt 13 kr . 
Szentes, 1874. april 30. Hönigh János, könyvvezető. 

N Y Í L T T É R *) 
T. Burlán L&ios városi főügyész urnák! 

0 

En önt ezelőtt három hóval levélben felszólítottam, 
hogy azon bizonyos okmányt, melyet önnek ref. egy-
házi jegyző korában levéltárba tétel végett át adtam, 
de azt még mindez ideig oda be nem szolgáltatta, mi-
után ön levelemet válaszra nem méltatta, Ígéretemhez 
képest még egyszer a nyilvánosság előtt felszólítom, 
hogy 3 nap alatt szolgáltassa kezemhez a kérdéses 
okmányt, ellenkező esetben kénytelenittete.n eljárását 
igazi néven nevezői, s ön iránt a törvényes lépéseket 
megindítani. 

Szentesen 1874. május 6 án. 
JOÓ K á r o l y , ref. I-ső kántor és orgonista* 

*) Ezeu rovatban közlőitekért nem vállal felelősségei a S-'.erk. 

A városi hiresztelási könyvbő. május 10. 
Szabó Károly felsőréti földjén 4 Imid herekaszálónak, e^ész 

nyári használata eladó. — Pásztor János 1659. sz. házánál külön 
lakás van kiadó. — Kiss József 2683. sz. háza eladó. Keresztes 
István 577. sz. háza és kistökei 35 hold földje eladó. — ö r e g lr-
házi István királysági 44 hold toldje eladó. If j . Irházi István mu-
csiháti "20 hold földje rajta levő épülettel eladó. Böszörményi (iyörgy 
örököseinek 253(i. sz. házuk eladó* 

4°/l874 Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. járásbíróság, mint telelcKönvvi hatóság részé-

ről ezennel közhírré tétetik, hogy a magyar földhitelintézetnek Molnár 
Miklós és neje Piti Kozália szentesi lakosok ellen 1500 ft. és já-
rulékai után, 1872. évi november hó 1-től, 1873. évi május hó l-ig 
számított félévi járadék 50 ft. 63 kr, s ez összeg után 1872. évi 
nov. 1-től járó 6 % kamat, továbbá 1872. évi május 1-től 1872. évi 
nov. l - ig számított korábbi félévi Járadék, 54 ft. 9 kr. s ezután 1872. 
évi május 1-től számítandó 6 % kamat 1 ft. 2 kr. bírság 9 ft. 17 
kr. költség, végre aa 1873. évi nov. l-ig számított félévi járadék 
50 ft. 63 kr. s ennek 1873. évi május 1-től a kielégítésig járó 0 % 
kamata 51 kr. bírság 10 ft. már megállapított költség s még ne 
tahin felmerülendő költségek megvétele czéljából a 6 lt,/is74 s z - a-
kelt végzésével az árverés elrendeltetvén, a Molnár Miklós tulaj-
donához tartozó a szentesi 5402. és 5103. sz. t jkben n 6 8 7 / a s 5477 
hr. sz. a. fekvőségek fognak elárvereztetni következő feltelek melletti 

1. A kii iáltási ár az 1871. évi XXXIV. t. cz. 13. §-a értei-
mében az árverezteto magyar földhitelintézet által ezen birtokra 
adott költsön engedélyezésekor megállapított becsérték 3000 frtért 
első határnapon az ingatlanok csak becsáron vagy azonfelül, má-
sodik határnapon azonban becsáron alól is eladatnak. 

2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 10% 
tóliát kiküldött végrehajtó kezéhez letenni. 

A bánatpénz lefizetésének kötelezettsége alól csak a magyar 
földhitelintézet veendő ki az esetben, ha az árverezők sorába lép. 

3. Vevő köteles a vételár y3 részét 30 nap alatt, második 
l/i részét ugyan az árveréstől számítandó 4 hónap alatt az utolsó 
y3 részét pedig 8 hónap alatt, és pedig minden egyes részletet ax 
árverés napjától a fizetés napjáig számítandó 6 % kamatokkal együtt 
a végrehajtó biróság közéhez lefizetni. 

4. A/.on esetben ha a magyar földhitelintézet az árverezendő 
birtoknak niegvevője lenne, az csak a megelőző hitelezők követe-
léseinek törlesztésére megkívántató összeget és ezen fölül azon ösz-
szeget, mely a vételárból az őt megelőző hitelezőknek kielégítése 
és saját bekeblett s főkönyv kivonatilag kitüntetett követelésének 
leszámítása után a későbbi hitelezők részére netán fenn naradt, kö-
teles a kikötö:t határidőre készpénzben lefizetni. 

5. Az árverés tárgyát képező ingatlanság a leütés alkalmával 
azonnal a vevő birtokába, használatába bocsáttatik, tartozik azonban 
ezen időtol fogva a birtokkal egybekötött mindennemű közterheket 
és veszélyeket, az elemi károkat is ide értve, ugy az eladással és 
vételiéi járó kinc.stári illetéket fizetni, nemkülönben a vételár teljes 
lefizetés-ig a lak és mindennemű gazdasági épületeket tűzkár ellen 
valamely hazai intézetnél saját költségén biztosítani s annak meg-
történtét a végrehajtó bíróságnál az árverés után legföllebb 8 nap 
alatt igazolni. 

(>. A mint vevő az árverési feltételeknek minden részben ele-
get tett: a megvett ingatlanság iránti tuJajdonijog vevő nevére te-
lekkönwileg hivatalból bekebeleztetni fog. 

7. Ha vevő a : árverési feltételeknek a kitűzött időben ele-
get nem tenne, a bánatpénz elvesztésén felül az illető hatóság az 
érdeklett felek bármelyike kérelmére a birtok árverését elrendelni, 
s az csak egy árverési határnap kitűzése, de ezen árverési feltéte-
lek mellett vevő kárára és veszélyére becsáron alól is elárvereztetik. 

A berslevél és árverési feltételek az árverés alkalmával fel 
fognak olvastatni. 

Azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen telekkönyvi hatóság 
székhelyén, vagy ennek közelében laknak, felhivatnak, hogy a vé-
telár felosztása alkalmávali képviseltetésök végett ezen hatóság szék-
helyén megbízottat rendeljenek s annak nevét és lakását az eladásig 
jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kinevezett gondnok által 
fognak képviseltetni. 

Vé?re mind azok, kik a fent körülirt ingatlanok iránt tulaj-
doni vagy más igényt, vagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vél-
nek, ezennel felhivatnak, hogy igény kereseteiket a hirdetménynek 
a hivatalos lapban közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap 
alatt a telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be, különben azok a vég-
rehajtás folyamát nem gátolván, igénylők egyedül a vételár fölös-
legére fognak utasíttatni. 

Árverési határidőül f. 1874. évi junius hó 8-ik napjának d, 
e. 9 órája — és szükség esetén julius hó 8-ik napjának d. e. 9 
órája — tűzetik ki a telekkönyvi hivatalnál. 

Kelt Szentesen, a kir. jbiróságnak 18"4. év april 7. napján. 
.A-EGJNER I M K E , bir. végrehajtó, 

***) Quidquid rogabatur, religiose promittebat, quod 
non liberális, set levi* arbitrabatur polliceri quod prae 
stare non posset. Idein in nitendo, emu semel annuis-
set, tanta erat cura, ut non mandatam, set suam rem 
videretur agere. Numquam suscepti negotii eum per-
taesuin est. Suam enim existimationem in ea re agi 
putabat. Qua nihil habebat carius. 

(Jornelius Nepos (in Vita Attici XV.) Szerk. 

H i r d e t é s . 
A szentesi I-sö fakereskedési és ffőzmalmi rész-

v é n y t á r s a s á g 1874. évi május 25-én d. u. 2 órakor a r e f o r m , 
i ikoia ra jz termében 

R E N D K Í V Ü L I k ö z g y ű l é s t 
tartand, melyre a t. részvényesek ezennel meghívatnak. 

T á r g y : A társulat feloszlatása iránt függőben léví intéz-
kedések. A s e l n ö k s e g . 

BENKE JÓZSEFNEK 
Csongrádról a kuezori csárdához 40 öl gyertyán- és 
szilfája megérkezett, ölenként 11 forinjáva! kapható. 



H I R D E T É S E K 
Hirdetmény. 

Szentesváros tanácsának e f. é. 1174. szt 
tanácsi végzésénél fogva közhírré tétetik: mi-
szerint Szentesváros takarékgabona-tárában min-
tegy 275% véka buza és 85% véka árpa f. 
május hó 11. napján d. e. 10 órakor a városi 
n.rigtári helyiségben nyilvános árverés utján 
azonnali fizetés mellett, egy köböltől kissebb 
nagyobb mennyiségben elfognak adatni. 

Kelt Szentesen 1874. april 30 
Győry József, tanácsnok. 

Gr 

S Z A L A Y M I K L Ó S 
ügyvéd lakását Erdődi Antal urnák 
kurczaparti 151. sz. házába helyezte át. 

lOSrt 
p 1S74 Hirdetmény. 

Varga Sándor, kinek holléte nem tudatik, 
az ellene Győri József és Halász Lajos által 
60 frt. tőke tartozás és járulékai iránt indított 
váltói keresetnek tárgyalása végett f. é. niájus 
hó 15-ik napján d. e. 9 órakor e kir. törvény-
szék előtt megjelenésre a 1840. XV. t. cz. II. 
R. 214. §-a szerint, oly figyelmeztetéssel idéz-
tetik, hogy meg nem jelenése esetére Szirbik 
Gábor h. ügyvéd gondnokául neveztetik ki. 

Kelt H -M.-Vásárhelyen a kir. e. f. tszék 
váltó osztályának 1874. évi april 2-án tartott 
ülésében. 

Kossá, kir. tszéki elnök. 
Kovács, jegyző. 

m o j z s i k l a j o s , 

köz- és váltó ügyvéd 
Szentesen (Turzó András házában) 

Ü G Y V É D I I H O D A T 
nyitott. - Elfogad mindennemű 
köztörvényi, váltó, telekkönyv., 
örökösödési stb. peres és peren 
kívüli ügyekbeni megbízást. 

Szentes, 1874 május 1. 

A cs. kir. szabadalmazott s az or-
v o s i t e s t ü l e t á l t a l írepviztgil t 
és jrfnak talált pa tkány , Iiázi ép mei? 
egér, vakond és svábbopáipuszt í tó 

ARKÁNÖM 
melyet sokféleképen utánoznak. Valódi minőségben 
k a p h a t ó : Szentesen G U N S T L I P Ó T 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 fagyhójagok és tyúk-
szem ellen, 1 tégely 50 kr . 

f U j o l a g felkérem szíveskedjék ismét 3 adagot az fin va ló-
/ b a n k i t ű n ő arkánurajából patkányok stb. ellen küldeni. 

1873. márc. 2-án. 
22—25 Teljes Tiszt lettel 

Beuas heroeg azámtartósága Ernstbrunban 

M 
HANKISS KÁROLYNÉ házánál 

2 szoba, konyha, kamara, padlás és 
magtár azonnal bérbe kiadó. 

P 
n 

Alólirott tisztelettel jelentem a t. cz. közön-
ségnek: miszerint lakásomat és rézöntődémet 
Rizdorfer László ur házába (Betlehem utcza 270. 
sz.) tettem át. 

Ajánlom a t. cz. közönség becses figyel-
mébe nálam szilárdul készült rézöntő munkái-
mat — és mindennemű gépekhez kívántató per-
selyeket angol rézből készülve. A megrendelése-
ket leggyorsabban és legjutányosabban teljesitem 

Dós&y Gábor, rézöntő. 

Hirdetés. 
Van szerencsém tudatni a t. 

cz. közönséggel, miszerint én alól-
irott üzletem megkezdtem, hol min-
denféle ablak munkákat, kisebb 
és nagyobb alakuakat, ugyszinte 
tükör, kép és üvegezéseket a leg-
jutányosabb árakon vállalok el. 
Lakásom Csonka Sándor házában 
2030. sz4m alatt. 

Tóth Lajos, üveges. 

1 

i 
I 

!!! TAN CZ TANI TASI JELENTÉS!!! 
Alólirott tisztelettel jelenfi a n. é. közönségnek, hogy vasárnap május o-án — a catholikus templom közelében — Czakó J 

" T Á N C Z I S K Ó L Á T 
nyitott, hol is a tánczkedvelőknek legjobb zenével fog kedveskedni. — Ennél fogva a n. é. közönség becses pártfogását mély tisz-
telettel kéri 

S C H V A R C Z K O P F F U L O P , t á m z t a n i t ó . 

NÖVENDÉKEK AZ EGÉSZ TANÍTÁSI IDÉNYRE 4 FRTJÁVAL VÉTETNEK FEL 

/ r 

IZ I K Y í zT 
M M M M S M ' 

KSt i 
r r 

kapható 

a legtöbb helybeli áruűzletekben és szikviz gyáramban 274. 
Kiss Dobos ur^ (] 
háza lábjánál L A I á E l l l l l 

^ f*. f*. ^ . 

4 S Z I K T I 
gyáram 274. sz. házamnál, működését april hó lő-én megkez- \ 
dette. — Ezen kitftnoen fiditő ital ugy gyáramnál, mint szinte 
a legtöbb helybeli áruűzletekben üvegenként 8 krért kapható. 

L Á Z Á & M Y I B . 

Kiadó: Cherrier János. Felelős szerkesztő: Buday József. 
Szentesen, nyomatott Cherritr Jánosnál IS 74. 




