
SZENTES, május 17. 1874. 19-ik szám. Negyedik évfolyam* 

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 
Negyed 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. 

Bélyegdij minden egyes beigtatástól 30 kr. 

Megjelenik e lap hetenkint vasárnap egy iven. 

A „Nyiltt éruben a háromhasábos petitsor igtatási dij* 
15 kr. o. é. 

Reményvesztett ügyünk. 
Ha ez idő szerint a fővárosnak minden 

lapja, hasábokat szentel a már számtalanszor 
tárgyalt keleti vasút ügyének ; miért ne foglal-
kozhatnánk mi is ismételten a mi vasutunkkal, 
mely közvetlenül épen ugy érdekel minket; mint 
amaz az egész országot; — talán még jobban; 
hisz amazt valumikép csak mozgóvá teendik, 
de a mienk, ez — bár eddig is ólom lábakon 
járt, mint például kórházunknak, szegényeink-
nek ügye, kisdedovodánk, s sok egyéb ügyünk, 
melyről e lapok is megemlékeztek — ez, ugy 
látszik végkép megfeneklett. 

Nél ány nap előtt a vasúti bizottság ismét 
tartott egy gyűlést; — csendes volt és szomorú, 
csupán Szentes város kiküldöttei vettek abban 
részt, hogy keseregjenek ama szép, de hiú ábránd 
szétfoszlása felett, mely szerint Kerkápolyi volt 
minister ur Ígéretei alapján a magas kormány 
•épitne nekünk Szolnoktól — Vásárhelyig vas 
u ta t ; ha — miként olvasóink jól tudják — az 
^rdeklett városok az építési költségek kamatait 
biztosítják. 

Keseregtek, s H.-M.-Vásárhelyt okolták, 
mely város makacsságán tört meg az ü«ry, mint-
hogy a biztosítandó kamatösszegnek 22 száztó-
liját egyátalán átvállalni nein akarja, s csupán 
l«ö perezentet elfogadni hajlandó: legújabb nyi-
latkozata szerint ezt is csak akkor, ha reá jobb 
idők fordulnak ; holott a kórmány rég várja (?) 

az érdeklett városoknak k i f o g á s t a l a n alak-
ban szetkesztett nyilatkozatát, ajánlatát. 

Kárhoztatták a szomszédot, ki saját hasz-
nát be nem látva huza-vona által mult év óta 
az ügyet hátráltatta és — elpárologtatta. De azért 
azt, hogy a rossz fukar szomszéddal v é g k é p 
s z a k í t u n k , — miként múltkor a fenyegetés 
hangzott — még sem mondották ki. 

Pedig aligha nem elfoszlott volna a kecseg-
tető ígéret akkor is, ha Vásárhely a makacs 
fejű szomszéd valamivel könnyebb hivő lett 
volna is. — Magunk részünkről legalabb soh 
se biztuuk benne valami nagyon. 

Sajnáljuk, hogy az érdeklett városok kö-
zött létre nem jött az egység, hadd láttuk volna 
a kifogástalan alakban szerkesztett ajánlatban 
ugyau minő k i f o g á s t találtak volna ott fen! 

Az ügy tehát megfeneklett, mondjuk ki, 
hogy v é g k é p . 

És most! — Ugyan mit tett a bizottság? 
Valaki indítványba tette a bizottság ülé-

sén, hogy térjünk vissza Csongrád combinátio-
jához, mely városnak baráti ajánlatát néhány 
év előtt a „Szeghő-Fornet consortium" mázos 
hitegetéseért elutasítottuk, s hogy legyünk azon, 
hogy a Szolnok- vásárhelyi Istenben boldogult 
vasút terv helyett a Félegyháza, Csongrád, Szen-
tes és Orosházát összekötő terv létesüljön. Hisz 
a mi igen természetes, a délkeleti vasút társu-
lat, melyre nézve e vonal élet kérdés, s mely 
társulat saját vashámorokkal, kőszén bányák 

cal, terjedelmes erdőkkel bir, ön gyártotta sí-
nek, s azok alá való talpfák nagy készletével 
rendelkezik, s fölös mozdonyaival, vaggonjaival 
eghamarabb életre kelthetné e vonalt, arány-
ag legkönnyebb módon s sokkal csekélyebb 
költséggel, mint bármely más társulat, vagy 
consortium, — régóta rajta van, hogy az em-
itett vonal létesitessék; s ha azon szép aján-
atok, melyeket másoknak tettünk, neki tétet-
nének, általa leghamarább juthatnánk •zélhoz. 

Az említett indítvány — miként az nálunk 
már szokás — csak ugy félig meddig lett el-
fogad va» 

Amott sem szakitani, emitt sem kötni, leg-
jobb ugy halogatni, majd megérleli az idő, s 
önként hull az alma ölünkbe. 

A bizottság elhatározta, hogy egyik tagja 
ugy csendben, kéz alatt tudakozódjék a délke-
leti vaspálya társulatnál annak hajlandósága iránt 
másik tagja meg a kormány körökben vizsgá-
lódjék, búvárkodjék. 

Fölséges határozat, hogy városunk minél 
tovább bizonytalanságban tartassák. 

Véleményünk az, a vasúti bizottság refe-
ráljon már egyszer a városi közönségnek az ügy 
miben létéről,s áldozatra kész közönségünk mondja 
ki nyiltan, hogy az örökké alkudozó s fukar-
kodó Vásárhelylyel végkép szakit, azutáu egye-
sülve Csongráddal, melynek a fenemiitett vo-
nalra vonatkozó engedélye legközelebb meg-
hosszabbitatott, tegye meg a javaslatba hozott 

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

(Folytatás.) 
Az öreg fiával szemközt helyet foglalt s követ-

kezőkép kezdte beszédét. 
„A&ert! volt egyszer a királyi testőrök között 

egy fiatal élet-vidor nemes lovag, ez bizonyos alkalom-
mal — hogy hol és mikor, az nem tartozik a dolog-
hoz — rendkivülileg kitüntette magát, érdemet szer-
zett a király személye körül; — jegyezd meg ma-
gadnak jól, e király, XIV. Lajos hálával adósa lett 
a lovagnak.14 

„A lovag egy ifjú hölgy*yel Ösmerkedett meg a 
királyi udvarnál, szép volt ez, s sarja Francziaország 
legrégibb családjai egyikének. A lovag imádta e nőt. 
Egyszer fe'szólittatva a király által — ki megemléke-
zett vala érdemeiről — hogy bármily kegyet kérjen 
tőle, — a lovag a grófné kezéért esedezett." 

„Mindenki bámulta a testőr meiészségét, ki a 
legragyogóbb gyöngyeinek egyike után kezét kinyúj-
tani bátorkodott; — de s király kegyet osztó kedély-
ben vok, és megparancsolta a menyegzőt." 

Az öreg Merlin melléből mély sóhaj tört elő, majd 
ismét folytatá : 

„A lovag felette boldog házasságban élt, a nő 
— mint látszott — ép annyira szerette férjét, mint ez 
őt. Az ég egy gyermekkel ajándékozta meg őket, s 
ez szövetségüket feloldhatlanná tette." 

„De egy harmadik is felemelte szemeit a szép 
nőre, — ez nem volt sem szép, sem fiatal, élemedett 

ősz volt, ki száraz ujjait kiterjeszté utánna, ámde mil-
liók felett parancsnokolt, s ezren siettek segélyére, hogy 
vágyai kielégíttetést nyerjenek. — S a nőt hálójába 
kerité. — Az övé lett, — beleegyezésével-e, vagy a 
nélkül, nem tudom, az elsőt hinni nem akarom. De 
miután az övé lett, szégyen és bánat útjában állott, 
hogy vissza ne térhessen többé férjéhez " 

„Miről mindenki beszélt, a lovag legutoljára tudta 
meg meggyaláztatását." 

„A bün egy férfiú házában követtetett el, bizo-
nyos Morier házában, ki e czélra megvásárolva lett." 

„S most halljad tovább :* 
„Az ősz XIV. Lajos volt, a lovag az ő életének 

egykori megmentője, én voltam, s a nő —a te anyád." 
Albert gyanította ugyan már, de e szavakat hallva 

felsikoltott. 
„Csendesen fiam! tehát szived nem birja el még 

most sem a mérget?" 
A tekintet, melylyel az öreg Merlin e szavaknál 

fiát fürkészte, iszonyt gerjesztő volt. 
Némi szünet után folytatá: 
„Éu boszut esküdtem, véreset. — Benyujtám a 

királyhoz lemondásomat, egy kegyenczét, ki közben 
járó volt, párbajban leszúrtam. Nőm a Tuilleriák falai 
között biztonságban volt haragom elől. — Követeltem 
őt, de azon feleletet nyertem, hogy a király párbajo 
mat feledni hajlandó, — hanem őrizkedjem a Bastille 
tömlöczétől." 

„En elátkoztam nőmet^ — ő később egy zárdá-
ban hunyt el, a nélkül, hogy valaha viszont láthattam 
volna életemben." 

„Boszum Móriért azon gazembert, azon talpnya-
lót kereste, kié ama ház volt, hol a tett végrehajtatott, 
ki felajánlotta volt azt, hogy szégyenem és gyalázatom 

árán emelkedhessék az udvar kegyeiben. Kerestem őt 
karddal kezemben, de a gyáva megugrott boszum elől, 
utol nem érhettem volt őt." 

„Következő napon száműzettem Párizsból." 
„Fiam! Albert! — XIV. Lajos rég elhunyt. XV. 

Lajos hasztalan igyekezett jóvá tenni, mit amaz rajtam 
elkövetett, méltóságot, magas rangot ajánlottak fel ne-
kem, én nem fogadtam el, nemesi cziraemet is letet-
tem s visszavonultam a világtól; de a boszu itt ég még 
szivemben; — annak kielégítésénél téged választottam 
eszközömül; — azért óhajtóm, hogy a világba lépvén 
fényes rangra, magas polezra törekedj, hogy alkalmad 
lehessen megsemmisítened azt, ki meggyalázta az én 
nevemet, a te nevedet. — Igyekeztem, hogy beléd 
oltsam a világgyülöletét. — Most tégy tetszésed szerin', 
egy egyszerű leány, egy falusi szép, mint minő a te 
Lucziád, boldogíthat ugyan egy férfiút, ki — miként 
ő — még nem ismeri a világot, - - de téged ily bol-
dogság élve zhetésére képtelenné tettelek, — neked ezek 
után, miket most elmondtam, ösmerned kell a nagy 
hézagot, mely titeket elválaszt egymástól." 

Albert szobájába tért, hogy a hallottak felett el-
mélkedjék, kimondhatlan keserűség tölté be keblét, 
apjának boszu vágya reá is ragadott, harag és gyűlö-
let forrott agyában, lüktett ereiben, —- — oh ! de mi 
köze Lucziának mindezekhez! 

„Ő szent, ő tiszta,ő soha sem csalna meg téged!" 
kiáltott fel önmagával beszélgetve, „éltedet feláldozha-
tod boszudnak, de szerelmedet? — oh! ezt nem! — 
— s hátha ő nem szeretne téged? — bevallotta-e már 
hogy- szeret? — hátha ő, —• — " 

A legkülönneműbb. érzelmek viharoztak keblében* 
szobájának levegője fojtó lett, kisietett a szabadba 



ajánlatot nyíltan, — ha elfogadtatok jó4 — ha 
nem, legalább tudjuk hányadán vagyunk. 

Oh de csendben, súgva búgva kell csele-
kedni, dobbal nem fognak verebet. 

* Igaz, messze vaa még a követválasztás, 
halogatni kell addig, akkor azután nagyon jó 
lesz ez az ügy, hogy doboljunk vele, mint a 
múltkor. 

Főgondnoki jelentés *) 
a szentesi ref. egyhás Jelenlegi állásáról. 

Tisztelt Egyháztanács! 
Midőn egyháztauácsuuk végéhez jutott azon 

időnek, melyre a szentesi ref. egyház kórmány-
zataval a választók bizalma által az 1871-ik 
évben meghivatott: az egyház, és önmagunk ér-
dekében szükségesnek látszik, egy komoly visz-
szapillantást vetnünk a lefolyt három évre, s egy 
rövidre vont áttekintésben előmutatnunk amaz 
dőközben kifejtett munkásság eredményét, — 
hogy mig egyfelől számot adjunk választóink-
nak arról, miként igyekeztünk megérdemelni az 
egyháztagok bizalmát: más részről megjelöljük a 
fokot, melyet egyház községünk ügyeinek fejlő-
désében. s hivatásához törekvésében elért. 

Ily értelembeu van szerencsém megtenni 
az előterjesztést, kinek jutott az egyháztanács 
kegyességéből azon kitüntetés, hogy a lefolyt 
három év alatt mint főgondnok vezettem az egy-
házközség ügyeit 

Az egyház anyagi körülményei eléggé ked-
vezőknek mondhatók, daczára annak, hogy a 
legközelebb letűnt három év a földművelésre csa-
pást csapásra halmozott. 

E kedvező eredményt hajlandó vagyok 
első sorban az egyháztanács azon intézkedésé-
nek tulajdonítani, mely szerint az egyházi adó-
nak elébb terményekben fizettetni szokott részét 
is — méltányos kulcs szerint — pénzre szá-
mította át, s igy a minden időben egyenlő ér-
tékű, könnyen és tisztán kezelhetőpénzben szedte be. 

•) E jelentés 500 példányban kinyomatott, hogy 
a hívek között szétosztassák; nem szólittattunk ugyan 
fel reá, de siettünk ezt átvenni lapunkba, mert főigye-
kezeteink egyike, hogy minden a mi szép és nemes 
minél tágasabb körben megismertessék. Egyet nem 
találunk e jelentésben, azt, mit e lapok f. évi 17. szá-
mában is felemiitettünk, mondván: „Ha végig tekin-
tünk az egyház presbytóriumának működésein, látni 
ée tapasztalni fogjuk, hogy az egyház külső anyagi 
helyzete szorgos gonddal öleltetett át mindenkor, meg-
őriztettek hiven s felhasználtattak gondosan az egy-
iiáztagoknak az Isten nagyoöb dicsőségére egybegyűj-
tött fillérei, — de a b e l s ő a v a l l á s o s é l e t g y a -
r a p í t á s á r a vonatkozó intézmények felől bizony na-
gyon nagyon kevés adatokat tartalmazhatnak az „egy-
háztanácsnak jegyzőkönyvei." — Csak sajnálni tudjuk, 
hogy igazunk van. 

Az est gyönyörű volt, fényesen ragyogott a teli 
hold az égen. 

Albert czél nélkül andalgott, lábai gépszerűleg a 
major felé vit ték; már csak egy bokor választá el őt 
attól, — midőn egy fuvola lágy, s szerelmet lehelő 
hangjai értek íüléhez. Nesztelenül sompolygott köze-
lebb, szétvoná a bokor ágait, s ime a major előtt egy 
fiatal férfiút vesz észre, kinek szemei Luczia lakszo-
bájának ablakaira tapadtak. 

Albert szemei kápráztak, mintha egy fehér alakot 
vett volna észre az ablakban; nem ösmerte fel ugyan, 
hogy kicsoda, ámde ép eleget látott, — hogy egész 
testében remegett 

„Vetélytársad van" szólt önmagához, „talán ré 
gibb az ő szerelme a tiednél." Figyelve állt még egy 
darabig s kíváncsian várta a dolog kimenetelét; ekkor 
megnyílt a ház ajtaja, I<uczia és Margit Anna társa-
ságában kiléptek azofi, s a fuvolázó férfiúhoz közeledve, 
megkössönték a Zenét. 

Most Albert is felismerte bonae egy gyermekkori 
barát já t Segard Károlyt a környék leggazdagabb föld-
művelői egyikének fiát; — nyugtalansága nem engedte 
hogy továbbra is néma szemlélő, maradjon ő is köze-
lebb lépett s üdvözölte a nftket, 

•Az est oly pompás s Segard a r fuvolájának 
bűvös hangja kicsalt bennünket a szabadba"" szólt 
Anna, „hanem minek köszönhetjük a szerencsét, hogy 
Merlin urat üy későn társalgásunkba® láthatjuk ?" 

„Szobámban szomorú gondolatok-tanyáztak, — 
nem akartam társalkodni velők," válaszolt ez, 0 egy 
oldal, pillantást vetve Lucziára folytatá „szivem eny-
hületet keresett, szerte tévelyegve barátom fuvoláját 

Második sorban munkálta az~ anyagi ren-
dezettséget azon következetesség, melylyel az 
egyháztanács az egyházi adó szorgalmazásában, 
és beszedésében, illetőleg behajtásában eljárt. — 
Ez egyrészről azt eredményezte, hogy az adó-
hátralékoknak a hatvanas években ijesztően fel-
szaporodott száma mindinkább apadt, más rész-
ről, hogy az egyháztagok mind jobban szoktak 
a pontos fizetéshez. 

E tényezők által előhozott jóllétDen tehe-
tett az egyháztanács oly intézkedéseket, melyek 
emlékét az egyház életében meg fogják őrizni. 

Ilyenekül tokintem: 
Hogy a mondott három év alatt az egy-

ház 13 tanítójának, és két kántorának fizetését 
emelte, s illetőleg szabályozta. — Ezenkívül: 

Ez idő alatt rendszeresített 1 rendes, 1 má-
sod, és 2 segédtanítói, s 2 tornatanitói állomást, 
ugy hogy most 17 ref. népiskolát, és két vá-
ro!»részbeií berendezett tornatanitást adunk át utó-
dainknak. 

Építtetett (a kisebb jelentőségűeket nem em-
mlitve) egy diszes uj iskolát a Kisérben, egy uj 
tantermet a belső leány-iskolánál, két tornászati 
helyiséget berendezett, — a magtárból szép köz-
vizsgálati termet alakított, s az első fitanitó la-
kását uj lakosztálylyal, és a felsőpárti külső ta-
nitói lakásokat uj tetővel látta el. A templom 
környékét kitégláztattuk, s északi oldalát elke-
rítve kertté alakítottuk, a mellett, hogy tömér-
dek rosz karban volt épületeinket mind kijavít-
tattak. 

Elég bőkezű volt az egyháztanács a kegye-
letes cselek vények gyakorlásában fc. Igy szava-
zott meg a cholera árváknak 500 frtot, a kun-
ágotai uj egyháznak 100 frtot, és számtalan más 
egyházaknak többet kevesebbet. O w .. . 

Mindezek daczára lefizettük Szűcs Jánosné-
nak régibb adósságát 1000 frtot, az egyháztne-
gyei gyáinoldának 250 frtot. 

Hivatalnokainkat mindenkor pontosan fizet-
tük ép úgy, mint a hogy eleget tettünk minden 
pgyéb kötelezettségünknek. 

Ez idő szerint minden kötelezettségeink ki-
fizetve, s készpénzül van az egyház pénztárában 
543 frt. 90 kr; a takarékpénztárban 2000 f r t 
s December 13. óta esedékes kamatjai; Horváth 
Ferencz urnái 21 3 frt. 67 kr. s esedékes ka-
matjai. — Q8 8 Z e s pénzkészletünk 4647 frt. 57 kr. 

Azon szükség érzetnek is kifejezést ádett 
egyháztanácsunk, mely a felsőpárton tömegesen 
lakó hitsorsosink részére régóta áhitvá várja egy 
új templom építését. — E czélra kegyes ado-
mányok gyűjtését vettük foganatba, de a há-
rom évig püsztitott rozsda, mely a földraives re-
ményeit leperzselte, ezzel együtt a mi számítá-
sainkat is nagy részt meghiúsította. — Van 
mégis e czélra 10 db. segélyegyleti, 4 db. hi-
telegyleti részvén) ünk, és takarékpénztáriig el-
helyezve 1127 frt. 71 krajezárunk. J 

haliam, s igy erre forditám lépteimet, láthatják tehát 
hogy engem is a zene csalogatott ide." 

Anna mosolygott, ő gyanitá Albert baját, hioz a 
nők nagyon hamar veszik észre az ébredező szerelmet. 

„Nos" szólott leereszkedve egy padra a nagy 
hársfa alatt, „mind ez Segard úrhoz intézett felszólítás, 
hogy zenéjét tovább folytassa; — az idő kellemes, 
csábitólag int, hogy egy órácskát itt töltsünk a sza-
badban." 

„Mi jba ja van Merlin ur, hogy oly halavány?" 
kérdé Luczia, látva a belső szenvedés nyomait Albert 
külsején. 

„Semmi" viszonzá ez, s némán foglalt helyet a 
bájos lányka mellett; mégis nem sokáig titkolhatta 
nyugtalanságát „féltékeny vagyok," suttogá a leány 
felé hajolva. 

Lángoló pir boritá el ennek arczát. —• Eddig 
csak szemeik szólottak szerelemről, de ajkaik nem nyi- ! 

latkoztak, — e váratlan szó több volt a vallomásnál. 
„Segard ur csakugyan szépen fuvoláz" szólt a 

leány zavarában, mintha nem is sejtette volna az előbb 
mondottaknak értelmét. 

E percztől fogva Albert még lehangoltabb lett, 
minden nyájas, minden magasztaló szó, melylyel Se-
gard művészete jutalmaztatott, tőrként jár ta át szivét 

„Jól van !" gondolá magában, „ha Károlyt többre 
becsüli hogyseni téged, legyen boldog vele, - - legalább 
könnyebben engedelmeskedhetsz atyádnak." — Oh 
de e gondolat keserűsége mély fohászt sajtolt ki ke-
beléből. 

Margit, ki írem is gyanitá mind ezeket vig ka-
Czajra fakadt. „Hagyjon fel zenéjével Segard tír!" 
kiáltott fel „mint látom mindnyájan elkomorodunk." 

Egyházunk hivatásszerű előhaladásában meg-
jelölendő pontoknak látszanak még: 

Hogy népiskoláink — ügy a fiuk, mmt a 
leányok részére 4 osztályúakká emeltettek, s a 
bennök tett előhaladás mind az egyházi felsőbb-
ség, mind a tanfelügyelő által dicsérőleg emel-
tetett ki. — Továbbá 

Hogy az iskolás gyermekekkel való temet-
kezést, mely ugy az iskolai tanulás folytonossá-
gát, mint a gyermekek egészségét megtámadta, 
s a ritust a vallásos érzésre jótékonyan ható ösz-
hangzatra teljesen alkalmatlanná tette — be-
szüntettük. 

Ezenkívül ünnepek és ünnepélyes alkalmak-
kor leendő szolgálatokra egy 40 tagból álló ének-
kar alakult tanítók ésjmás egyháztagokból; ez 
alkalomból az összhangzatos ének tanítási esz-
közül egy szép fisharmonica vásároltatott. 

Számadásaink rendben, megvizsgálva és hely-
ben hagyva vannak. — Levéltárunk rendezve 
bármely órában átadható. 

Hogy a most leköszönő egyháztanáes köz-
cselekvényeiben ugy egy részről a méltányos 
higgadtság, mint más részről a magával számot 
vetett szilárdság által vezetteté magát, ékesszó-
lóan bizonyítja azon kedvező körülmény, hogy 
gyűléseinkből a czivodás állandóan ki volt zár-
va, az egyház és hivatalnokai között — az első 
évben fölmerült egy esetet kivéve — súrlódá-
sok nem voltak; míg más részt a N. t. Egy-
házmegye hozzá felterjesztett intézkedéseinket 
mind helyben hagyta, s magát az egyházat az 
egyházmegye más községei előtt példányképül 
tüntette föl. 

Végre nem lehet e zagyva fogalmakkal ku-
szált időben az egyháztanáca érdemeül föl nem 
említenem azon tapintatosságot, mely szerint 
minden tényeiben ugy annyira távol tartotta ma-
gát a politikai indokoktól, hogy ilyenek egy 
közcselekvényébe se játszottak bele, sőt ezzel 
— legalább hallhatólag — nem is gyanusittatott. 

Tehát a dühöngő materialismus e korszaká-
ban megtudta őrizni egyháztanácsunk a kegye-
letet ; mfg a politikai rajongások e szerencsétlen 
idejében tisztán egy házias tekintetek vezérelték 
intézkedéseiben; ezért voltak küzdelmei ke-
serűség, sikerei utófájdalmak nélkül. 

Midőn ezekben szerencsém volt az egyház-
tanács három éves életének kiválóbb mozzana-
tait rövid vonásokban előmutatnom, megraga-
dom az alkalmat, — hogy köszönetet fejezzek 
azon megtiszteltetésért, melylyel e három évre a 
főgondnoki tisztes állásra megválasztani méltóz* 
tattak. 

Szentes, 1874. April 25. 
A tisztelt Egyháztanácsnak 

alázatos szolgája 
Csukás Benjámin, 

főgondnok. 

Ez estve Albert feltünőleg hidegen bucsazott 
Lucziától, ez is bele vegyült volt Margit nevetésébe, 
s az ő vidámsága, mely sebet ejtett a szerelmes if)d 
szivén. 

Károly elkísérte volt őt. Szótlanul haladt a két 
barát egymás mellett, végre amaz megtörte a hallga-
tagságot. „Oh Albert" szólott „neked virul a szeren-
cse, beh óoldog ki ily úrias kabátot hordhat." 

„Eh!" 
„De biz ugy van, Albert! te nem vetted ugyan 

észre, hanem mióta itthon vagy, reánk nem is pillan-
tanak többé a leányok, mindnyájuknak fejét megza-
vartad." 

„Azért is óhajtjátok, hogy minél előbb távozzam." 
Károly sohajtozott. „Azt ugyan nem óhajtóm," 

szólt erőlködve, „hanem mióta itt vagy Albert nem 
merek többé a majorba jönni, holott annak előtte oly 

1 örömest mentem oda. 
„Jól van ! majd csak eltávozom," szólt amaz 

mogorván. 
Az öröm egy sugara czikázott fel Károly arczán, 

de azonnal szégyenletté önzését. „Margit csak mégsem 
való neked," suttogá mintegy mentegetődzve. 

„Margit!" kiáltott fel Albert. Most nyíltak meg 
szemei, — elfelejtette volt, hogy két leány van a ma-
jorban, — a szerelem vak, s ő nem látta Matgitot, 
mióta Luciával megösmerkedett. — Mintha egy áehéz 
kő gördült volna le szivéről, könnyebben lélegaett, 
boldogító érzelmek tölték be keblét, u j életre ébredt, 
s midőn szobájábá é r t , m e g f e l e d k e z v e atyjának ma 
hallott szávairól — s z e n t esküvel fogadá hogy szerel-
métől nem fog megválni soha. 

~ (Folyt, köv.) 



Csongrádmegye . 
kftstfrrényhatósáffáaak f. május hó S-én • k6?«tk«i5 
napjain aéltóatffos RÓNAY L A J O S főispán ur «1-

nöklste alatt megtartott kPigyttlésérŐL 
(Folytatása az alispáni jelentésnek.) 

Az a d ó z á s i v i s z o n y o k a t illetőleg és 
pedig 1874. év január 1-től mártius végéig az 
1873. évi hátralékot is figyelembe véve. 

A Tiszáninneni járásban 1873. év végé^ 
hátralék 21582 f r t 58% kr. 1874 évi I ső ne-
gyedére az 1873. évi adó kivetés alapján esik 
23524. frt. 86 kr. Befizettetett 1874. évi jaauár 
1-től mártius 31-ig 27581 írt. 49 kr. mutat-
kozik hátralék 17525 frt. 65 kr. 

A tiszántúli járásban 1873. év végén hát-
ralék 13024 frt. 64 kr. 1874. év I. negyedírs 
az 1873. évi adókivetés alapján esik 391C4 frt. 
16 V4 kr. befizettetett 1874. év január 1-től már-
tius 31-ig 35620 irt. 10 kr. mutatkozik hátra-
lék 16508 írt. 69% kr. 

Szentesvárosának 1873. évi hátraléka 22132 
frt. 20 l/2 kr. 1874. év I, negyedére az 1G73. 
évi adókivetés alapján esik 30203 frt 56 kr. 
befizettetett 1874. év jan. 1-től mart. 31-r j 1SS29 
frt. 13 kr. mutatkozik hátralék 32756 írt. 63 V„ kr. 

Csongrád városnak 1873. évi hátraléka 
28302 írt. 27 kr. 1874. év L negyedére ar, 
1873. évi adókivetés alapján esik 15948 frt. SS 
kr. 1874. év január 1-től mártius 31-ig befizet-
tetett 19712 frt. 51 kr. mutatkozik hátralék 
24538 írt. 69 kr. 

A k a t o n a i ü g y e k : A mi a katonai nyil-
vántartást illeti, e/.t az egész megyében, az ez-
zel járó szemben tűrhetőnek jelezhetem, a mi 
pedig az idei f. é. april 2-án bevégzett ujoncz 
állítás eredményét illeti, azt a következőkben 
tüntetem elő. 

A tiszántúli, vagyis az I-ső sorozó járás-
ban kivetve volt a hadsereg számára 80 egyén, 
a póttartalék számára 29, besoroztatott pedig a 
rendes hadseregbe 81, a póttartalékba 29, a hon-
védséghez 30. e szerint 1 felülig adatott. 

A tiszántúli, vagyis a I l ik sorozó járás-
ban, a hadsereg jutalék javára 73, a póttarta-
lékba 40, besoroztatott a hadsereg javára 73, 
a póttartalékba 26 és igy hiányzik a pdttarta-
lékba 15. Ezen hiányt az eszkösUndő utó állí-
tás és felülvizsgálatból fedezhetőnek tartom 

nyagsággal vádoltuk ügygondnok urat közle-
ményünkben, most pedig csak fájlalni tudjuk, 
hogy • súlyos vádat — közzé tett nyilatkozata 
után — egy átalán nincs okunk visszavonni, 
mert következtetésünket megdöbbentőleg igazolja 
védelmének bámulatos szegénysége, midőn azt 
álliija, hogy őt a h i v a t a l b ó l k i r e n d e l t 
ügygondnokot, a gondnoki kötelességek teljesí-
tése alól a — g o n d n o k o l t n e j e mentette 
feK? Hát Q biróság kezéből elfogadott kötele-
zettséget, egy harmadik személy kezeibe is le 
lehet tenni? Azonban ez nem történt igy, mert 
a szerencsétlen alpere3 neje, az ügyiratokat, nem 
csak hogy vissza nem kérte, sőt midőn azokat 
az árverés előtt pár nappal ügygondnok ur 
maga adta át ezen szavakkal: „én már nem te-
hetek t ö b b e t " eirva könyörgött a kétségbe 
esett nő, hogy tegyen m é g valamit vagyonuk 
megmentésére. 

Ügygondnok ur tagadja védelmi nyilatko-
zatában) hogy ő egyszerű folyamodással kérte 
volna a per megszüntetését, hanem — ugy mond 
— az egész eljárás megsemmisítése véget* adott 
be semmiségi panasát. Nehogy ezen állitásunk 
valótlannak, rágalomnak tűnjék fel bárki előtt 
is, ime ide Tataijuk Baját igazolásunkra a sem-
mitő-szék szószerinti határozatát: 

„5158. sz. ö Felsége a király nevében. A 
m. kir. Guria, mint semmiíő-szék Burián Lajos 
ügyvédnek, mint elmebeteg Bajcser József hi-
vatalból rendelt gondnokának Magyar Mózes el-
len a jjyJj es. a. indított kereset megszüntetése 
iránt benyújtott kérvényére, a szentesi kir. jbi-
róéág által f. évi april 16. 1058. sz. a. hozott 
végzés ellen, melynél fogva jelen a jbiróság il-
tősége alá nem tartozó kérvény folyamodónak 
visszaadatni rendeltetett, gondnok részéről f. é. 
april 17. 1133. sz. a. beadott semmiségi pa-
naszt, az 1372. évi május 25-án tartott nyilvá-
nos ülésében vizsgálat alá vévén, azt elvetette, 
— mert a mennyiben ponaazkodó, a gondnok-
sága alá helyzeti személy ellen i fagyar Mózes 
által fclyt::tott girás pert és az abban hozott 
Ítéletet kívánja azon okból meszüntetni, mivel 
Bajezer József már a pör folyama alatt állító-
lag elmebeteg lévén önkép viseletre jogosulva 
nem volt, e kívánságának elérése végett nem 
egyszerű !xr elemmel, hanem a prts 297. §. 14. 
— és 298. §. b) pontjához képest semmiségi 

ellenem a törvény utján fel nem lép és ott közlemé-
nye igazaágát be nem győzi: őt kifejezett alias gya-
núsításaiért nyilván elvetemedett becsületrabfó rágal-
mazónak nyilvánítom. 

Ennyit elégnek tartok az ocsmány czíkkecskére, 
miután azon körülmény, hogy Magyar Mózes megbí-
zásán kivül D.-Mészáros Ferencz engedményes úrtól 
is van-e megbízásom, vagy nincs, a dolgán mit sem 
változtat. 

Most itélien már a közönség, — most mondja 
meg hogy kit illessen a vád, — azt-e, a ki képviseltje 
érdekét szem előtt tartva megbízatásában híven eljárt, 
vagy azt, ki — a saját nézete szerint is túlságos, rész-
ben már másra átruházott követelését a nyilvánosság 
előtt megrestelve, ocsmánynak látszó tettét más be.-
csületével akarja takargatni, — vagy talán azt, ki 
idegen bőrben aljas gyanúsításokat és rágalmakat 
szórva valakinek becsületét jogtalanul megtámadja.*) 

Soós Pál . 

Helyi és vegyes hirek. 
— Az elmúlt hétnek majd minden napján örvend-

hettünk hol több, hol kevesebb esőnek; de biz annak 
jótékony hatása nem igen látszik meg vetéseinken, a szo-
katlan hűvös időjárás másfelől ismét elcaikarja azokat. 

— A „negyvennyolczao népköru mult vasárnapo n 
tartott közgyűlésén a kör elnökeül t. Udvardi Sándor 
ur választatott meg szavasattöbbséggel. 

— Mostohán bánt as idő a lefolyt héten a músákkal 
is. Színtársulatunk ugyanis az egész hét folyama alatt 
kétszer tarthatott csak előadást a Rambovszky-féle szín-
körben. Vasárnap: „ R ó z s a k i r á l y n é / pénteken: 
„ N ő i l e n f é r j " czimíí színművek adattak, mindkettő 
igen jeles mulattató darab, e bizonyságául szolgált an-
nak, hogy a társulat ígéretéhez híven minél több B 
magvasabb tartalmú darabokkal igyekezik a közönség 
tetszését és rártfegását kiérdemelni. — Csak már a 
ta vasz kellemesebb estékkel kedveskednék, bizonyára 
nagyobb számmal gyülekeznének ösa^e a pártolók a 
művészet templomába, mig most csa t az edzettebbek 
látogatják az ido viszontagságainak kitett fedetlen szín-
kört. — Nem mulaszthatjuk el felemlíteni itt buzgó 
vendéglősünk Rambovszky urnák áldozatkészségét, ki 
most, — miután a várossal kötött haszonbéri szerző-
dése^ a megyei hatóság által is helyben hagyatott — 
midőn kötelezettségéhez képest egy nagy terem épí-
téséhez hozzá fog, egyúttal rendelkezett, hogy a szín-
kör czélszerű fedélzettel is eliáttacséíi, sót még több, 
hogy a közönség becsülését még inkább megnyerhesse, 
annak kényelmére ugyancsak a színkörben több pá-
holyt is fog építtetni. — Valóban meg kell vallani, 
hogy városunk üzlet emberei között ő legjobban fogta 
fel és követi a kor intő szavát: „ h a l a d j u n k ! * 

A szentesi, vagyis a III-ik sorozó járásban, | panaszssal, — vagy a! mennyiben ettől sükert 
a hadjutalék javára kivettetett 112, póttartalékba 1 várna a prts 315 §-ához képest perújítással kel-
42, a rendes hadseregbe besoroztatott 112, pót-Jlett volna élnie, — a mennyiben pedig a vég-
tartalékba 42, a honvédséghez 1, igy tehát sem jrehajtáa megszüntetését czélozza, a pi 
hiány, sem felülig nem mutatkozik. 

A csongrádi, vagyis a IV. sorozó járásban, 
a hadsereg jutalékára kivettetett 70. a póttar-
talék javára 46, besoroztatott pedig a hadsereg 
javára 71. a páttartalék javára 43 és igy a had-
sereg létszáma pedig 3 hiány mutatkozik. Ezen 
hiány azonban a legutóbb megejtett utóállitás 
alkalmával teljesen fedezve lett. 

A k ö z m u n k a i s z o l g á l m á n y o k a t il-
letőleg: A természetben leszolgált közmunkai 
tartozások a mult évben kevés kivétellel leszol-
gáit&ttak a pénzbeli megváltások azonban gyé-
ren folytak be, mely ezen mulasztás helyre ho-
zása tekintetében a gyűlés tárgysorozata rend-
jén önálló intézkedés válik szükségessé. 

Az i ei természetben leszolgálandó közmun-
kás napszámok eddigelé az utak tatarozatára 
és faültetésekre használtatott fel, legtöbb ered-
mény éretett el a tiszántúli járásban, a szentes-
vásárhelyi ut, továbbá Csongrád városát illető-
leg, a határában levő utak befásitásánál. 
(A megyei közgyűlésnek városunkat érdeklő 

foutosabb határozatait jövőben fcözlendjük.J 

Még egy szó 
a s a r a n y g y a p j ú ) b á r á n y ps rhss . 

A szerencsétlen Bajezer József botrányos 
ügyéhez nem volt szándékunk többet szólani 
mindaddig, mig a jogosult vád fölött biróság 
nem itél, de miután az elmebeteg alperes ré-
szére hivatalból kirendelt ügygondnok ur sem-
mit nem tevése fölött nyilvánított kárhoztató 
rosszalásunkat a lapok legközelebbi számában 
közölt védelmi nyilatkozatában egyszerűen be-
csületrabló rágalmazásnak nevezi, a helyett, hogy 
bemutatta volna védencze megmentésére mikor 
mit tett, — és miután a rágalmazás vádját nem 
tűrhetjük, felelnünk kell. 

Való, hogy tudatlansággal és vétkes ha-

prts 374. 
szerint csak rendes keresettel élhet; miért is 

a járásbíróság panaszkodó kérelmét, habár hely-
telen indokból helyesen tagadván meg, a sem-
m\*égi panasz alaptalan. Miről stb.tt 

Ezen határozat kihirdettetett ügygondnok 
ur előtt 1872. év junius 15-én. Tett-e ez idő-
től fogva csak egy lépést is védencze megmen-
tésére, — a n^gymélt. semmitő-szék által kije-
lelt orvoslatok közül használt-e csak egyet is? 
— felelet: nem; és ha nem, akkor nem rágal-
maztuk ügygondnok urat, midőn tudatlansággal 
és vétkes hanyagsággal vádoltuk. 

Cornelius Nepos. 

A városi hiresztelési könyvből 1874. 
május 16, 

Rácz Jánosné okleveles szülésznő lakását a vá-
•árszélbe kóser korcsma előtt Piti József 1606. számú 
házába tette át. 

Hódy József 1927. számú háza Tőkén a szász 
halom .alatti 40 hold földje eladó. 

Özv. Bonnár Ferenczné 1429. számú felső ujosz-
tási háza eladó. 

ónody Sándornak az alsó réten lévő heréje nyári 
használatra holdanként kiadó. 

Molnár Mihály 1601. számú háaa, Fábiánba 23 
hold vetése eladó. 

Kis Pataki Jánosnak az alsó réten heréje vaa 
eladó. 

Ifj. Vecseri Sándornak a Besenyő melletti 7 hold 
hereföldje egyszeri kaszálásra eladó. 

N Y I L T T É R * ) 
T. J o i Károly ref. I-ro k&ntcr és orgonista 

nrnak! 
A „Szentesi Lap" 195 vagy is a legutóbbi R i -

mának „nyilttérébenM engem bizonyos ckmány állító-
lagos elsikkasztásáért nyilvánosan felhívott; de minthogy 
az okmány nemét és tartalmát meg nem nevezte: az 
iránt kérem fel, mikép az ön által rajtam követelt ok-
mány tartalmát és czimét velem e téren közölni szí-
veskedjék. # 

Addig is azonban kijelenteni kötelességemnek is-
merem, mikép ön nekem semmi nemű okmányt levél-
tárba tétel iránt át nem adott. Buri&n Lajos . 

Tisztelt szerkesztő url 
A „Szentesi Lapu legközelebbi számában Ma-

gyar Mózes által „Nyilatkozatok" czimen közzé tett 
közleményre, — mennyiben reám vonatkozólag abban 
a legneratelenebb gyanúsítás s a legaljasabb rágalom 
foglaltatik — válaszolni óhajtván, — felkérem, hogy 
alábbi soraimat közzé tenni szíveskedjék. 

Magyar Mózes közzé tett előadása egyátalán nem 
egyez meg az igazsággal; mert nem való, hogy va-
laha oly nemesen gondolkozott volna, mint a lapban 
állítja, — ő Bajcaer József ellen folytatott s végbe-
fej ezés végett nálam levő girás perét soha beszüntetni 
nem akarta és nem is szüntette, mit eléggé tanúsít 
azon körülmény, hogy — saját beösmerése szerint 
is — a megítélt követelés egy részét D.-Méscáros Fe-
rencz úrra átruházta, mely követelés behajthatóságáért 
ő mint engedményező ma is szavatossággal tartozik; 
valamint nem való az sem, hogy akár a követelés 
egy részének D.-Mészáros Ferencz úrra történt en-
ged ményszésehor, akár máskor csak egy szót is szó-
lott volna a felöl, hogy aa ügy tovább ne az ő neve 
alatt íolytsttassék s hogy legkülönösebben engem azon 
ügyre vonatkozólag meg ne bízott volna. 

Ebből kifolyólag midőn az irónyomban használt 
piszkosság ellenében ezennel megnevezem Ealogh An- r—^T ^ t v * x ^ — 
tal * Mezey János urakat, miZt kik a* átruházási ') Tán Cornelroz Nepoat érhM? - lurw 
okmány kiállításánál jelen volta* . tudják, hogy mily férfiak életirój. volt, dmondta a törté°etet ^ e n bár 
móddal bízott meg engem Magyar Mózas gir£ pere néha keserű volt. - Pompontus Att.cu. életra,teban 
befejezésével; u g y f n a k L k í n o z t a t o m , fogy mind- megjegyzi ezeket: S«, qu.que more. fingunt tortunam 
addig, mig a ^ e n t e s i Lap- mult s i m á b a n közzé bomin.bus. Neque tamen .lle P ^ ^ u n W n q u a m . e 
tettközleményét nyi lvánost v h f « nem vonja, avagy pz.fin . it , q * quawro.eoroplecteretur. bzerk. 

•) Ezen rovatban körö t t ekér t nem vállal felelőséget a Szerk. 

Hirdetés. 
A böké«f-mindszenti Tiszassabályesó társulat gátronalán 

termett fö ez évi k a s z á l d használatra a f. május hó 26 és 27-én 
a helyszínén tartandó árveréjen el fog adatni. 

Az árverez ós 26-án riggel 9 órakor a 3ülénynél kezdődik, 
• az nap a saegvári hatf.ri*, innen másnap le Mindszentig folytattatik. 

Szentes, 18J4. május 14-éc. As Iga*g*t6»ag. 
Hi7&*tés» 

Van szerencsém • n. é. közönséget értesíteni, miszerint itt 
helyben 10 év óta fennálló fehér pékségembeli sütemények - a 
melyek eddig a legjobb hírnek örvendtek, — ezután csakis 
n e v e m m e l e l l á t o t t k a w k b a n árusittotnak; ugysminte kenyér 
és süteményt lehet nállam síitái, mint ezelőtt. Mély tisztelettel: ?oll&k X>4a4rv pékm. 



H I R D E T É S E K. 
««%S7« Árverési hirdetmény. 

A szentesi kir. járásl/iróság, iniut telekkönyvi hatóság részé-
ről ezennel közhírré tétetik, liogy a magyar földhitelintézetnek Molnár 
Miklós és neje Piti Rozália szenteái lakosok ellen 1500 ft . és j á -
rulékai után, 1872. éri noreraber hó 1-töl, 1873. é r i május hó l - ig 
számított félévi já radék 50 ft . 63 kr, s ez összeg u tán 1872. évi 
nuv. 1-től j á ró 6 % kamat, továbbá 1872. évi május 1-töl 1872. évi 
nov. l - ig számított korábbi félévi járadék, 54 ft . 9 kr. s ezután 1872. 
évi május 1-tol számítandó 6 % kamat 1 ft. 2 kr. bírság 9 ft. 17 
kr. költség, végre az 1873. évi nov. l-ig számított félévi já radék 
50 f t 63 kr. s ennek 1873. évi május 1-töl a kielégítésig j á ró 6 % 
kamata 51 kr . birság 10 ft. már megállapított költség s még ne 
talán felmerülendő költségek megvétele czéljából a G40/i87* s z -
kelt végzésével az árverés elrendeltetvén, a Molnár Miklós tulaj-
donához tartozó a szentesi 5402. és 5403. sz. t jkben '1**7/11,5477 
hr. sz. a. fekvó'ségek fognak elárvereztetni következő feltelek mel le t t : 

1. A kii Jáltási ár az 1871. évi XXXIV. t . cz. 13. §-a értel-
mében az árvereztető magyar földhitelintézet által ezen birtokra 
adott költsön engedéhezésekor megállapított becsérték 300») frtért 
első határnapon az ingatlanok csak becsáron vagy azontelül, má-
sodik határnapon azonban becsáron alól is e ladatnak. 

2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsáráuak 10% 
tójiát 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 V3 részét 30 nap alatt, második 
V3 részét ugyan az árveréstől számítandó 4 hónap alatt az utolsó 
1 részét pedig 8 hónap alatt, és pedig minden egyes részletet az 

árverés napjától a fizetés napjáig számítandó 8 % kamatokkal egyfltt 
a végrehajtó biróság kezéhez lefizetni. 

4. Azon esetben ha a magyar földhitelintézet az árverezendő 
bir toknak megvevője lenne, az csak a megelőző hitelezők követe-
léseinek törlesztésére megkívántató összeget ós ezen felül azon ösz-
szeget, mely a vételárból az Őt megelőző hitelezőknek kielégítése 
és sa já t bekeblett s f " önyv kivonati lag kitüntetett követelésének 
leszámítása után a k jőbbi hitelezők részére netán fennmaradt , kö-
teles a kikötöt t határidőre készpénzben lefizetni. 

5. Az árverés tárgyát képező ingat lanság a leütés alkalmával 
azonnal a vevő birtokába, használatába bocsáttatik, tartozik azonban 
ezen időtől fogva a birtokkal egybekötött mindennemí! közterheket 
és veszélyeket, az elemi károkat is ide értve, ugy az eladással és 
vétellel j á ró kincstári illetéket fizetni, nemkülönben & vételár teljes 
lefizetéséig a lak és mindennemű gazdasági épületeket tűzkár ellen 
valamely hazai intézetnél saját költségén biztosítani * annak meg-
történtét a végrehajtó bíróságnál az árverés u tán legföllebb 8 nap 
alat t igazolni. 

6. A mint vevő az árverési feltételeknek minden részben ele-
get tet t : a megvett iiigatlanság iránti tulajdonijog vevő nevére te-
l e k k ö n y v i i g hivatalból bekebeleztetni fog. 

7. Ha vevő az 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 bocslevél és árverési feltételek az árverés alkalmával fel 
fognak olvastatni. 

Azon je lzálogos 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 rendel jenek s annak nevét és lakását az eladásig 
je lentsék be, ellenkező esetben hivatalból kinevezett gondnok által 
fognak képviseltetni. 

Vé*re mind azok, kik a fent körülir t ingatlanok iránt tulaj-
doni vagy más igényt, vagy elsőbbségi j ogoka t érvényesíthetni vél-
nek, ezennel felhivatnak, hogy igéby kereseteiket a hirdetménynek 
a hivatalos lapban közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap 
alat t a telekkönyvi hatóságnál nyúj tsák be, különben azok a vég-
rehaj tás folyamát nem gátolván, igénylők egyedül a vételár fölös 
legére fognak utasí t tatni . 

Árverési határidőül f. 1874. évi jun ius hó 8-ik nap jának d. 
e. 9 órá ja — és szükség esetén ju l ius hó 8-ik nap jának d. e. 9 
órá ja — tűzetik ki a telekkönyvi hivatalnál . 

Kelt Szentesen, a kir. jb i róságnak 1874. év april 7. nap ján . 
J V I G ^ E K I M R E , bir. végrehaj tó . 

H i r d e t é s . 
A szentesi I-ső f&kereskedési és gőzm&lmi 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 skola ra jz te rmében 

R E N D K Í V Ü L I K Ö Z G Y Ű L É S T 

tar tand, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak. 
T á r g y : A társulat feloszlatása i ránt függőben lévő intéz-

kedések. A b e l n ö k s é g . 

V 0 T GŐZFÜRDŐI J E L E N T É S , 
* tt 

Van szerencsém a t. helybeli és vidéki közönségnek jelenteni, hogy a VÁROSI GŐZ-
FÜRDŐT kibérelve, általam czélszerüen berendeztetvén, agy intézkedtem; miszerint a hét-
nek minden napján reg. 4 órától esti 8 óráig (még ha csak egy fürödni vágyó jelentkeznék 
is) a t ,közönség rendelkezése alatt áll. 

És pedig: gőzfürdő reggelenként kedden és pénteken a nök, más napokon a férfiak szá-
mára; kádusfürdö egész napon át mind nök, mind férfiak részére. 

Gőzfürdő . 
Egy kádas. 
Két kádas . 
Sziksós 
Ztxhany 

60 kr. Bérlet: 
35 kr. 6 gőzfürdőre. 3 frt. 30 kr. 
60 kr. 12 , 6 „ — 
45 kr. 6 kádas fürdőre 1 „ 80 
25 kr. 12 Zuhany fürdőre 2 „ 40 

Vasárnap és más ünnep napokon gőzfürdő 40, kádas fürdő 30 kr. 
A t. közönsdg pártfogását kérve, a szolgálat gyorsaságáról, rendről és tisztaságról kezeskedem. 
Szentes 1874. máj. 11-én. Parjesz Náthán, mérnök. 

»f 

Zárt&jánlati verseny hirdetmény. 
Csongrádmegye szolgaszemélyzete részére 1874 

-évre szükséges 
11 db. galléros köpönyeg fehér posztóból 
11 db. mente, ezek közül 1 d. hosszú bokáig érő ( 
11 db. dolmány 
11 db. magyar nadrág 
11 db. sapka 
33 db. Persccutori mente ( ^ k ( , k 
33 db. „ dolmány posztóból 
33 db. „ magyar nadrág ( r 

33 db. „ ujjas köpönyeg erős szürke posztób. 
33 db. „ lovagló bőrös nadrág szürke posztób 

f s i 
( > S. 

| vitorla vászonból 44 db. nyári blusz zsinórral 
44 db. n magyar nadrág 
83 db. Persecutori kalap 
44 pár uj- és ugyanannyi fejelés csizma és végre kü-
lön a megye részére, Csongrád-, mindszent- éa vásár-
helyi Tiszapartokon 10 öles rótákba két két kereszt 
közzé rakott 75 öl jó minőségű száraz tölgyfa. 

A mente, dolmány, nadrág, köpönyeg és sapka 
anyag, szabó, szűts és gombkötő munkával együtt, — 
továbbá a csizma anyag és elkészítés, valamiut a ka-
lap elkészítése s végre a tűzifa előállítása külön kü-
lön vállalkozóknak fog kiadatni. 

Felhivatnak az illető vállalkozni kivánők, raikép 

zárt ajánlataikat ( offert) tiz perczentes bánatpénzeik, 
valamint a jelzett ötféle posztó és vitorla vászon 
anyagból mustrák mellé csatolása mellett alólirotthoz, 
mint a küldöttség elnökéhez legfeljebb f. évi május 
hó végéig bezárólag okvetlen beadják, mely határ-
időn tul ajánlatok nem fogadtatnak el, a zárt ajánla-
tok Szegváron f. évi janius hó 3 ik napján délelőtti 
9 órakor fognak a küldöttség által nyilvánossan fel-
bontatni, illetőleg a vállalat átadatni. 

Kelt H.-M.-Vásárhelyt május 22 én 1874. 

Doboay Lajos, 
m. főpénztárnok, küldöttségi elnök. 

í l f t l 
gyáram 274. sz. házamnál, működését april hó 15-én megkez-
dette. — Ezen kitűnően fiditő ital ugy gyáramnál, mint szinte 
a legtöbb helybeli árufizletekben üvegenként 8 krért kapható. 

Zgp SZI KVÍZ 
t t o m ^ 8 kr. 

^ s m s m f s r 

. aj a kVl/j^ *" 

T r 

kapható 

a legtöbb helybeli áruűzletekben és szikviz gyáramban 274. 
L Á X Á a B Á Y I D . 

Kiadó: Cherrier János. Felelős szerkesztő: Buday József. 




