
SZENTES, junius 14. 1874. 24-ik szám. Negyeik évfolyam. 

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

E lap 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 ARAK: 
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 íven. 

A rNyihtri'uhan a háromhasábos petitsor igtatási dija 
15 kr. o. é. 

L a z z a r o n i s m u s . 
Mottó: Zörgess fiam zörgess, nagyon 

mélyen alusznak. 
Egy 100 darab aranyat nem 
nyert szomorujátékból. 

Felemiitettük már lapunk régibb számai-
ban a városi szegények ügyét. — Pusztában 
elhangzott szó volt, — Felemlítjük ismét kény-
szerit reá a szomorú helyzet. 

Általánosan elfogadott elv: „minden község 
gondoskodjék a maga szegényeiről." 

Múltkor már előadtuk, mint gondoskodnak 
nálunk a szegényekről. Pecsétes diplomát akaszt 
a rendőrség nyakukba, és szabad koldulásra ereszti. 

Némelyeknek havonként egypár forint utal 
ványoztatik a szegények pénztárából: 3 —4 gyér 
mekes özvegynek, család tagjainak száma sze-
rint, szintén egynehány forint. — Az eredmény 
az, hogy ung az adomány garasok tartanak ott-
hon pihennek, — azután indul az egé^z család 
Koldulásra. 

A városi úgynevezett s z e g é n y i p é n z t á r 
(melynek az volna eredeti rendeltetése, hogy egy 
majdan felállítandó, a czélnak megfelelő korház 
alapjául szolgáljon) 8 ezer frtnyi tőkével bir, ez 
jelenleg 8°/0 kamat mellett van elhelyezve. — 
Evi jövedelme tesz tehát 640 frtot kamatokban, 
rendőri kihágások után befolyik büntetési pén-
zekben évenkint mintegy 200 ft. vásári komédiá-
soknak,panorámásoknak adott engedély után mint-
egy 100 ft. legjobb esetben évi jövedelme 1200 frt. 

Már most a fennebb emiitett utalványozá-
sok folytán külömbözo azegénycknek havonként 
kiosztatik több mint 250 frt. — A jelenlegi kór-
házi ápolónőnek havi számlája tesz a betegek 
száma szerint 20, 30, néha 60 frtot, — szegé-
nyek számára rendelt koporsók árába, valamint 
a sirásásért is kiadatik egy pár forint; — vilá-
gos, hogy az évi bevételnek néhány holnap alatt 
el kell fogynia. 

Pedig a segélyért folyamodó szegények foly-
vást szaporodunk. Panna nyert utalványt, Sára 
is folyamodik. — Az utalványok száma havon-
ként növekszik; — de hogy miből legyenek 
azok fedezendők, erről váljon ki gondoskodik? 

Megtörténik azután — mint például e hó-
ban — hogy kiapad a szegények pénztára: a 
havi járandósághoz szoktatott szegény asszony 
azután mindennap jár a pénztárhoz, leskelődik 
a fillérekre, siránkozik, panaszkodik, hogy gyer-
mekei otthon éheznek, — ha az ekként elpaza-
rolt idő alatt napszám után lát, itt mos, amott 
zsúrol, maga sem éheznék, gyermekeinek is jutna, 
munkája után. 

Az igaz, hogy a mult hetekben Arad me-
gyében történt esethez hasonló még nem adta 
magát elő. Ott egy szegény asszony a szegények 
pénztárából kapni szokott segélyhez — talán 
hasonló fenakadás miatt — nem juthatván, meg-
linta a várakozást s előbb gyermekeit lökvén 
egymásután a Marosba, maga utánnuk ugrott. 

Egyfelől a munkás kezek hiánya miatt pa-

naszkodunk, másfelől szaporítjuk a Lazzarónikat. 
De miért is panaszkodunk mindig, miért 

nem mondjak meg mint kellene segíteni, a min-
dig jobban és jobban terjedő bajon. 

A miénknél kisebb városok, megmutatták 
mit kel tenni; — beszüntették a koldulást vég-
kép és áílitottak szegény ápoldát. 

Szegény ápoldát állitsunk, akkor midőn a 
város községekkel amúgy is terhelve van? — 
Közköltségen? akkor midőn a reánk róttaknak 
is alig vagyunk képesek eleget tenni? 

Tekintsünk csak kissé körül, s látni fogjuk 
hogy többet költünk a jelen mód szerint, anélkül 
hogy a czélt megközelitenők. 

Olyan ápoldát értünk először is, hol a sze-
gények nem csak ellátásban részesülnek, hanem 
munkálkodnak is tehetségük szerint, kosarakat 
kötnek, fonnak tollat fosztanak stb. s igy az 
elláttatásukra szükségelteknek egy részét leg-
alább be keresik is. 

Azután szigoriían tiltsuk el a koldulást. 
A most segélyzetteknek több mint három 

negyed része nem fogja az ápoldát igénybe 
venni, futni fog a segély elöl; vissza maradnak 
az árvák, kik majd ott munkához szoknak. 

A bevett szokás szerint szerdán és szom-
baton van a p r i v i l e g i z á l t koldulás napja. 

Házadat azonban egyszer látogatják meg 
hetenkint, tisztelt adakozó. Adsz ugyan azon 
koldusnak hetenkint egy krt, vagy egy krral 
felérő lisztet, szalonát, kenyeret stb. — ez tesz 

9 <& m e E m 
A T A L Á L K A . 

„Te szörnyű rajongó vagy Béla!" igy szokták 
volt feddeni barátai egy jövedelmeit a fővárosban el-
költeni szokott fiatal földbirtokost. — „Rajongó vagy 
és csapodár, alig lettél férje egy gyönyörű nőnek, 
alig apjává egy angyali kis leánynak, már is elhanya-
golod őket, hobörtös kalandok után futkározol, a szín-
házban mindig oldalba lököd szomszédodat, hogy majd 
eme, majd ama szépségre figyelmessé tegyed; — mint 
mondják X. fiatal özvegybe még most is szerelmes 
vagy, bár hónapok előtt külföldre utazott; bár nem 
akarjuk hinni, hogy lángolni tudnál a szeretett tárgyért, 
ha egyszer körödből eltávozott; — otthon soha sem 
talál a látogatásodra siető; majd azzal utasítják el, hogy 
falura utaztál, majd, hogy ide vagy oda mentél holmi 
lóversenyre, néha, hogy misére mentél a templomba; 
pedig, ha utánnad indulna az ember, meggyőződhet-
nék, hogy mindebből mi sem igaz, legfölebb az utolsó? 
r em azért, mintha valami áhítatos ember volnál, hanem, 
mert tudjuk, hogy a közös isteni tiszteletet, melyen 
mindkétnem vegyesen megjelen, a kereszténység leg-
szebb intézményének tartod. — Bizony szégyenlheted 
magad ledérséged miatt." 

Béla jó szivű kedélyességével, melylyel ellenfe-
leit mindenkor lefegyverezni tudta, ilyenkor azt szokta 
volt felelni: „Barátim! csak nőmet lázittjátok fel el-
lenem, pedig ő megelégedett, sőt felette boldog. — 
Jól tudja, hogy ezelőtt imádtam őt, s hogy most is 

megtisztult érzelem legszentebb lángjával szeretem; 
— hogy életét gyönyörteljessé tenni, fő feladatom s 
törekvésem. — Egy kis angyallal ajándékozott meg, 

s most az anyagondok foglalják el őt, s annak szen-
teli minden idejét. — Napok óta nevelészeti szak 
könyvekben búvárkodik, hogy kisdedét lélekben s 
testbdn józanul s okszerűen nevelhesse. Hadd bibe-
lődjék az anyaszeretet égi örömeivel. — O az én is-
tennőm ! — istennőjétől pedig mindig tiszteletteljes tá-
volban tartsa magát a hivő. Csak nem akarjátok, 
hogy ifjú éveimet a dajka szobában töltsem! nőm 
sem követeli azt! — Hadd menjek tehát merre ne-
kem tetszik, ne hintsetek konkolyt közénk, s ne za-
varjátok fel házi békémet." 

.Ön ugyan nem sokat ér, uram !" szólt hozzá 
egyszer egy elmés öreg nő, kinek a fennebbiekhez 
hasonló választ adott, „de az ember mégis kibékül 
önnel a mennyiben hibáját őszintén bevallja. Csúnya 
dolog, ha a fiatal férj szeretetre méltó nejét magára 
hagyja otthon, hogy Rousseau, Pestalozzi és más bölcs 
munkáit tanulmányozza, kutatva azokban, ringattassa-e 
leánykáját bölcsőben, vagy nem, hideg vizben fürösz-
sze-e, vagy melegben; maga pedig vigtársaságokban 
tölti idejét. — Hanem hiszen váljon csak, ösmerek 
én valakit, ki önt párbajra hivni akarta, midőn ke 
zét megkérte; — majd megmondom neki, hogy most 
szabad a tér, nyitvák a sorompók. Ön megérdemli a 
büntetést.tf 

Béla diadalmasan mosolygott, mintha mondaná: 
„ez oldalról teljes biztonságban lehetek !" 

Béla kedvelte a lovakat, saját fogatot tartott, de 
lovait nagyon kímélte. „Sajnálom a szegény párákat,u 

— szokta volt mondani — „ha az utczákon különö-
sen esős időkben várakozniok, ha télen fázniok kell, 
mig azok, kiket röpiteniök kellene, meleg termekben 
enyelegnek, mulatoznak." Ily beszédével gyöngéd szivű 
nejét néha még a szánakozás könyeire is fakasztotta. 

Barátai, ugyan azt felelték volna reá, természe-
tes, hogy bérkocsival a város félre eső utczáiban csa-
varogni nem oly feltűnő, — azután sok szóbeszédre 
adna alkalmat, ha az uri fogat egyik másik ablak alatt 
óra számra álldogálna a jövő-menők nem kis botrán-
koztatására. — Bölcs találmány a számozott bérkocsi, 
fellehet használni a jó hírnév paizsául, védelméül. 

Kis leánya születése után öt hétre Béla ismét 
bérkocsira ült, hogy gyorsabban érkezhessék a tett 
helyére — hol dolga volt. A gazdag a friss egészség-
nek örvendő, életvidor férfiú, gondtalanul ringatta ma-
gát a kocsi párnáin, midőn egyszerre az ülésen egy 
összehajtott papirt vett észre; kezébe vette, — egy le-
vélke volt, czimtelen és felbontatlan. — Feltörte. — 
A kézírás ösmertnek látszott előtte, a tartalom pedig 
semmi kétséget sem hagyott fenn az iránt, hogy egy 
nő imádóját találkára hívja abban. Ekkép hangzott: 

„Nehogy férjem által zavartassunk, legjobb lesz 
ha holnap délelőtt 11 órakor egy barátnőmnél talál-
kozunk, N. N. utcza, 13. szám, második emelet, balra. 
Ne ütközzék meg a homlokomon lengő komor felhő-
kön, hisz azok is azon áb rázat hoz tartoznak, melyről 
oly hízelgő szavakban emlékezett. — Csak örömöt sze-
rezhessek, boldog leszek magam is. — A szerelem 
pedig mindent szépit." 

Béla felkaczagott. Mennyi bajjal jár néha a leg-
egyszerűbb regénynek a legegyűgyűbb varrónővel való 
megindítása, — ime itt maga kínálkozik az alkalom 
— egy bérkocsiban. Hogy a levél író a műveltebb 
nőkhöz tartoziu, mutatták a kézvonások, mutatta az 
irály. A komor felhők képlete alatt igaz, hogy a hom-
lok ránczait is lehetett érteni, — no de a szerelem 
mindent szépit. — „Bolond volnék," — gondolá ma-
gában — „ha kezdődő regénynek véletlenül kezemt>U 



cveiikiut 52 krt. s ha 6 ilyen rendes koldusod 
van egy évben 3 frt. 12 krt. eltekintve attól, 
L.^v több rendes látogatód is van, s hogy a hébe 
korban bevetődő' koldusoknak is adsz valamit. 

Magad nem vagy gazdag, de a náladnál 
tízszerte gazdagabb, avagy ád-e tízszer annyit 
mint te? az is csak a rendes krajezárt, a rendes 
kanál lisztet osztja. 

Ugyebár nincs itt arány. 
Városunkban van 5 ezer adófizető, tegyük 

föl mindegyik oszt szélylyel a fennebbi szerint 
évenkint 3 forintot, ez már 15 ezer forintot tesz, 
mily pompás ápoldát lehetne a krajezáronként 
elfecsérelt, s a pálinkamérőhöz került összegből 
fentartani! 

Jó, de nem minden adófizető alamizsnál-
kodik 3 Írtig. — Igaz! de ha a vagyonhoz arány-
lag. az adó alapján befolyna az összeg, ha mig 
a szegény 1 krt ád a vagyonosabb tíz annyit 
adna, kiegyenlítené magát. 

Általánosan elfogadott elv, hogy minden 
község tartsa fön a maga szegényeit. 

Az évenként elfecsérelt összeg, csak egv 
pár éven át is rendszeresen begyűjtve, képezne 
oly tőkét, melynek kamatai elégségesek lenné-
nek egy városunkhoz méltó szegény ápoldának 
fen tartására. 

Hannibal ante portás! 
A segélyért folyamodók száma nőttőn nő; 

— a forr is elapad. 
A jelenlegi mód szerint szaporítjuk a Laz-

zarónikat, kiknek legfőbb óhajuk, hogy szapo-
rodjanak a rendőri kihágások, és a marasztaló 
összegek kimerithetlenné tegyék azon pénztárt, 
mely — szerintük — csak osztály uknak felvi-
rágoztatására létezik. 

Ne is emlitsük, hogy mennyire sülyed ez 
uton az erkölcs 

Itt ÜZ idő hogy gondolkozzunk szegénye-
inkről, itt az idő hogy e társadalmi fontos kér-
dés, helves megoldásához lássunk; — ne ha-
lasszuk holnapra, mit már tegnap kellett volna 
véghez vinnünk. 

Szentes város rendkívüli közgyű-
lésének jegyzőkönyvéből. 

— 1874. junius 8. — 
Olvastatott a f. évi 90. sz a kelt közgyű-

lési végzéssel kiküldött küldöttség véleményes 

akadt fonalát elszalasztanáru. Tehát N. N. utcza hol 
nap ! Elmegyek s megelőzöm azt, kinek e boldogító 
sorok szánvák. 

Midőn leszállott megkérdő a bérkocsist, váljon 
ki üit ezelőtt kocsijában? ez nevetve válaszolt: „Egy 
fiatal szolgáló, kinek már borravalóján is meglátszott 
rossz lelkiismerete." 

rHogyan ? !u 

„Minden bizonynyal urasága küldötte volt Őt va-
lahová, de hogy a kitűzött idő alatt még saját mel-
lék útját is megjárhassa, engem fogadott fel. A siet-
ségből, melylyel kendőjébe csomózolt pénzét előke-
reste, hogy béremet kiűzethesse, a sietségből, mely-
lyel a visszajáró összeget meg nem várta, gyanítom, 
hogy valami titkos utja lehetett." 

Ez felséges — gondolá magában Béla — az 
ilyen bérkocsis „életképeket" Írhatna, még pedig vas 
kos kötetett egy évben, még pedig bizonyára érdekesebb 
dolgokról, mint minőkről beszély íróink szoktak. 
A szerelem istennőjének csintalan küldöncze elvesz 
tette a levelet, s ovakodni fog bevallani úrnőjének, 
hogy hol, minő alkalommal. — Pompás! 

A riap hátra levő részét rózsás kedélyben töl-
tötte Béla. Ebéd felett esküdözött nejének, hogv sok 
kai inkább szeretné őt mint valaha, gyémántjának, 
gvörgyének nevezte, s sok mindenfélét, fecsegett, mi-
nőt c*ak ily lázas állapotban, ily lelki nyugtalanság 
közepette lehet összehadarni Beszélt közelgő szüle-
t n e napjáról, s hogy mily ünnepélyességgel fogják 
a/.t megülni; — nem, egész csendben tartják meg fa-
lusi birtokukon, szép kertjük, emlék gazdag csen-
des lugasaiban. — Neje boldog volt, örvendett, hogy 
férjét jelenlétével annyira elbűvölhette. De midőn 
Béla murára maradt, elővette a titkos levelet néze-
gette, keblére szoritá, sgyorsan ismét oldal zsebébe rejté. 

jelentése, mely szerint a bökény-mindszenti tisza-
szabálvozási társulat által Szentes város javára 
kimutatott 32552 frt 14. kr. tulfizetési többlet-
elfogadását azon feltétel mellett hozza javaslatba, 
miszerint a város fenntartván magának azon jo-
got, hogy az általa tulfizetett tö bbletnek még 
helyesebben történendő felszámításából netalán 
mutatkozandó követelését a társulat irányában 
érvényesíthesse: egyébiránt a városi közönség által, 
akár a bökény-mindszenti tiszaszabályozási tár-
sulat keletkezése előtt, akár pedig azóta emelt 
védgátak által védett földterületekre nézve ezen 
jogalapot, mely az 1871. évi 39. t. cz. 28. $-a 
és ugyanazon évi 40. t. cz 33. § a, s tekintő-
leg az 1840 évi 10. t. cz. 5. 6. és 7. §-aiban 
gyökeredzik, a bökény-mindszenti tiszaszabályo-
zási társulat semminemű érdekeinek ezen felül-
fizetetési többlet elfogadása által alá nem rendeli, 
sem pedig jövőre alárendelni nem fogja. 

Olvastatott továbbá ugyan ezen küldöttség 
három tagjának u m. Balogh János, Buday József 
és Udvardi Sándornak — mint kissebbségnek, 
fentirt küldöttségi javaslat ellenében irásbau kü-
lön benyújtott következő indítványa: 

„Határozatilag mondja ki Szentes város köz-
gyűlése, melyszerint a tiszaszabályozási társulat 
pénztárától, b á r m i n e ro ű túlfizetésből vagy túl-
it irovatásból származott viszkövetelési jogát fönn-
tartja magának u 

„A mi pedig a társulat alakulásakor Szen-
tes város részéről bevallott s a társulat által esz-
közlött fölmérés folytán netalán kiderített men-
tesített lérmennyiség közötti különbzetet illeti, 
mielőtt Szentesvárosa nyilatkoznék: fejtse ki a 
társulat, miért kivánji, hogy ezen térmennyiség 
küiönbzet iránt való felszólamlás az 1871. évi 
39. t. cz. 15. § a értelmében és alapján történ-
jék holott ezen törvény életbe léptetése előtt ala-
kult vizszabályozó társulatoknál, ily nemernű fel-
szólamlásoknak az 1840. évi 10. t. cz. épségben 
és kötelező erőben hagyott paragraphtnai és az 
azokban hívatolt régibb törvények alapján kell 
történniök." 

— Ugy a küldöttség javaslata, valamint 
a kissebbség által beadott külön ind.tvány el 
nem fogadtatván, ezennel határozatilag kimondja 
a közgyűlés. — miszerint ezen s a társulati 
tisztség által csa.k e g y oldalulag teljesí-
tett számoskodást el nem fogadhatja, hanem a 
társulati közgyűlést felhívja egy ujabbi szátnos-
kodásnak kebeléből kiküldendő küldöttség általi 
eszközlésére, mely küldöttségben az érdikelt 
birtokosok egy-egy képviselője is kineveztetvén 
az ekép alakítandó vegyes küldöttség, kiindu-
lási pontul véve a tarsulat alakítási alap-szerző-
dését és ármenlesitett területüknek már előzőleg 
történt felmérési munkálatait, a társulati tagok-
kali megszámoskodást ne az 1871. 39-ik t. cz. 

„Hát kis Ilkánk hol van? hozd elő a kedves 
gyermeket, -- hadd lássuk kis angyalunkat!" 

Oh! mily boldog volt a fiatal anya! 
A gyermeket előhozták, ordítozott,sikoltott; azon-

ban bűbájos hangok voltak özek e napon Béla fülének. 
„Nemde kedves Emmám!" szólt nejéhez, „gon-

doskodsz, hogy egészsége kárt ne szenvedjen, hogy 
meg ne hűtse magát, — j e r ! olvassunk együtt egy 
fejezetet Kousseauból." 

Emma mosolygott az apa gondos voltán, de a 
könyvet nem hozatta elő, — volt elég tapintata, tudta,; 
hogv az ember késznek nyilatkozik egyre másra, de 
ha próbára kerül a dolog, hamar megunja. — O ki-
mondliatlan jól érezte magát, hogy férjét lebilincselhette. 
Ez pedig egész nap otthon maradt, roppant szívélyes 
volt, kitűnően adta a házigazdát, midőn vendégeik ér 
keztek az estelihez. — Emma még ily szeretetre mél-
tónak nem találta őt . 

„Jó éjt kedves Bélám!" 
„Jó éjt kedves Emmáin!" 
Egybekelésük óta nem hangzottak e szavak oly 

csengően, oly édesen. 
Következő napon Béla már korán kelt, még a 

reggeli előtt megszemlélte lovait, rendbe szedte szám 
szerint hírlapjait a könyvkötő számára, néhány sürgős 
levelet irt falusi birtokának gondviselőihez. A regge-
linél tréfás és élezés volt, minő csak az i f jú férj lehet 
házas életének első tavaszi reggelén. 

Igy mult az idő fél tizig. Ekkor egyszerre félbe 
szakitá a társalgást. „Kedvesem, sürgős ügyeim van 
nak, hadd lássak már most dolgaim után. 

„Neked ügyeid, dolgaid vannak ?" 
„Bizony vannak kedvesem, egy lovnt fognak 

ma elárverezni, melyről azt állítottam, hogy oksze-
rűbb idomítás mellett a legjobb versenyló lehetne; a sakk-

hanem az 1840-iki 10 t cz. értelmében oly kép 
teljesítse, hogy a számoskodási munkálatokban 
minden ártér birtokos által a társulat alakulá-
sakor bevallott és a számoskodás folytán tény-
leg létező árterületek] külön külön megnevezés-
sel és holdszám szerint kitüntetve legyenek 

A f. évi junius hó 15-én tartandó társu-
lati közgyrülésre, a város érdekeinek képvise-
lése szempontjából Kr.-Nagy István városi pol-
gármester, Abaffy Zsigmond városi mérnök, Bu-
day József pénztárnok, ifj. Bartha János és 
Sarkadi-Nagy István (mvő) képviselők oly ha-
tározott utasítás mellett küldetnek ki; miszerint 
a tiszai ártér fejlesztése tekintetében az 1873. 
évi január 21-én tartott közgyűlés 12. számú 
határozatához pontosan ragaszkodván, a társu-
lati választmányiak a tiszai ártér fejlesztés kö-
vetkeztében a tőkei pusztának a tiszai ártérbe 
czélzott bevonása alkalmából S^entesváros elle-
nében műszaki, s eshetőleg peres uton leendő 
foganatosítását elenezzék. 

Levelek a világ folyásáról. 
XXXII. 

Szerkesztő barátom! 

Mégis csak nagy bölcs volt István a ma-
gyarok első fejedelme; Ő mond i ho gyr: egy 
n y e l v ű s e g y n e m z e t s é g ü o r s z á g 
g y e n g e és t ö r é k e n y " s azután ő is, az 
utánna uralkodottak is azon igyekeztek, hogy 
minél külömbfélébb nemzeteket telepitvén a ha-
zába, nehogy valamikép a magyar nemzettel 
egybeolvadj anak mindenféle privilégiumokkal 
körül sánczolták azokat, hogy sok nemzet le-
gyen és sok nyelv, s hogy szilárduljon az al-
kotmány, akarom irni a bábeltorony. Bölcsen 
volt ez. különben megpenészesedtünk volna az 
egyetértésnek miatta, s tán a példabeszédet „rot-
had valami Dániában" most Magyarországra 
alkalmaznák ; igy azonban van valami, a mi 
s/.ép elevenségben tart bennünket, és mikor kül-
országok elnyeléssel nem fenyegetnek a belső 
podagra csipdes jótékonyan, liogy el ne szen-
deredjünk. 

Ha nem akar hinni s/a a innak b irátom urain ! 
hát forgassa a hírlapokat s látni fogja mennyire 
teli vannak aaok jajgatással, pmaszszal. Egyik 
a tót testvérekre panaszkodik, kik magyar elle-
nes szellemben nevelik, tanítják gvmnas>umaik-
ban a növendékeket. Zólyom, Liptó megye sür-
geti kormányunkat, hogy oszlassa fel, kergesse 
szét a bepanaszolt tanodákat Kormánybi ztosok 
sietnek Nagy Rőczére, Túrós szt. Mártonra s 
más helyekre, hol — borovicskával kínálgatnak 
követválasztások alkalmával. 

Más lapokban szerbek elleni panaszokra 

körbe is kell mennem, egy jó barátomat kell bemu-
tatnom; — a szegények javára hangversenyt rendező 
bizottság tagja vagyok, s az értekezleten meg kell je-
lennem; . . . lásd kedvesem! sí jtek m írt kifogyok az 
időből. — Isten veled szivem! — nem tudom ebédre 
haza jövök-e , — kétlem! Isten v^led! itt e csók! — 
ez a másik meg kis Ilkánké." 

Szobájába vonult. Egyedül volt, elővette a le-
velet, ho ;y újra átolvassa s előlegesen a kézírásba sze-
relmes legyen. Majd nagy gonddal öltözködni kezdett, 
égre 10 órakor elhagyta lakását; legelőször is a levélben 
megjelölt házat kell felkeresnie. 

Mennyire lett meglepetve, midőn egymás után 
olvasgatva a számtáblákat, végre egy ház elé ért, mely-
ben egyike lakott legjobb ismerőinek. — „Ejh! nem 
is tudtam" szólt ön magához „ho^y e házban valami 
divatárusnő, vagy más ily féle ügynökség létezik, mely 
tisztes egyének számára találkákat rendez. Vagy ta-
lán a szeretetre méltó Fánny az én czimborám neje 

ni ni — de még sem! — lehetetlen! ösmerem 
kézírását, — azután, most jut eszembe hisz már 8 
nap előtt füredre utazott. De hátha komornája intézi 
a cselszövényeket, — az meglehet, hogy úrnője távol-
létét egv kis mellék keresetre fordítja." 

Gondolatokba merülve haladt tovább fél 11-re 
volt, kíváncsisága mind jobban fokozódott, fel sem 
pillantott a mellette elhaladókra, sok üdvözlést viszon-
zatlanul hagyott. „Talán állam szolgálatba akarsz lépni; 
vagy pénzügy ministerré tettek, hogy ugy el gondol-
kozol? kérdé egyik barátja, „Talán vasúti részvé-
nyekkel spekulálsz ?" kérdé egy másik, Béla nem cse-
kély bosszúságára. — De a meghatározott óra elér-
kezett, még öt perez volt hátra Béla megfordult, s a 
kijelölt házfelé lépdelt. K. 

(Vége köv.) 



évenkiut 52 krt. 9 ha 6 ilyen rendes koldusod 
van egy évben 3 frt. 12 krt. eltekintve attól, 
JiMgv több rendes látogatód is van, s hogy a bébe 
korban bevetődő' koldusoknak is adsz valamit. 

Magad nem vagy gazdag, de a náladnál 
tízszerte gazdagabb, avagy ád-e tízszer annyit 
mint te? az is csak a rendes krajczárt, a rendes 
kanál lisztet osztja. 

Ugyebár nincs itt arány. 
Városunkban van 5 ezer adófizető, tegyük 

föl mindegyik oszt szélylyel a fennebbi szerint 
évenkint 3 forintot, ez már 15 ezer forintot tesz, 
mily pompás ápoldát lehetne a krajczáronként 
elfecsérelt, s a pálinkamérőhöz került összegből 
fentartani! 

Jó, de nem minden adófizető alamizsnál-
kodik 3 frtig. — Igaz! de ha a vagyonhoz arány-
lag, az adó alapján befolyna az összeg, ha mig 
a szegény 1 krt ád a vagyonosabb tiz annyit 
adna, kiegyenlítené magát. 

Általánosan elfogadott elv, hogy minden 
község tartsa lön a maga szegényeit. 

Az évenként elfecsérelt összeg, csak egy 
pár éven át is rendszeresen begyűjtve, képezne 
oly tőkét, melynek kamatai elégségesok lenné-
nek egy városunkhoz méltó szegény ápoldának 
fen tartására. 

Hannibal ante portás! 
A segélyért folyamodók száma nőttőn nő; 

— a forr »s elapad. 
A jelenlegi mód szerint szaporítjuk a Laz-

zarónikat, kiknek legfőbb óhajuk, hogy szapo-
rodjanak a rendőri kihágások, és a marasztaló 
összegek kimerithetlenné tegyék azon pénztárt, 
mely — szerintük — csak osztály uknak felvi-
rágoztatására létezik. 

Ne is említsük, hogy mennyire sülyed ez 
uton az erkölcs 

Itt az idő hogy gondolkozzunk szegénye-
inkről, itt az idő hogy e társadalmi fontos kér-
dés, helyes megoldásához lássunk; — ne ha-
lasszuk holnapra, mit már tegnap kellett volna 
véghez vinnünk. 

Szentes város rendkívüli közgyű-
lésének jegyzőkönyvéből. 

— 1874. junius 8. •— 
Olvastatott a f. évi 90. sz a kelt közgyű-

lési végzéssel kiküldött küldöttség véleményes 

akadt fonalát elszalasztanáru. Tehát N. >». utcza hol 
nap! Elmegyek s megelőzöm azt, kinek e boldogító 
sorok szánvák. 

Midőn leszállott megkérdé a bérkocsist, váljon 
ki ült ezelőtt kocsijában? ez nevetve válaszolt: rEgv 
fiatal szolgáló, kin« k már borravalóján is meglátszott 
rossz lelkiismerete.44 

rHogyan?! u 

„Minden bizonynyal urasága küldötte volt Őt va-
lahová, de hogy a kitűzött idő alatt ínég saját mel-
lék útját is megjárhassa, engem fogadott fel. A siet-
ségből, melylyel kendőjébe csomózott pénzét előke-
reste, hogy béremet kiűzethesse, a sietséghői, mely-
lyel a visszajáró összeget meg nem várta, gyanítom, 
hogy valami titkos utja lehetett." 

Ez felséges — gondolá mngában Béla — az 
ilyen bérkocsis „életképeket" Írhatna, még pedig vas 
kos kötetett egy évben, még pedig bizonyára érdekesebb 
dolgokról, mint minőkről beszély Íróink szoktak. 
A szerelem istennőjének csintalan küldőncze elvesz 
tette a levelet, s ovakodni fog bevallani úrnőjének, 
hogy hol, minő alkalommal. — Pompás! 

A riap hátra levő részét rózsás kedélyben töl-
tötte Béla. Ebéd felett esküdözött nejének, hogv sok 
kai inkább szeretné őt mint valaha, gyémántjának, 
gyöp gyének nevezte, s sok mindenfélét, fecsegett, mi-
nőt c*ak ily lázas állapotban, ily lelki nyugtalanság 
közepette lehet összehadarni Beszélt közelgő szüle-
ié-e napjáról, s hogy mily ünnepélyességgel fogják 
a/.t megülni; — nem, egész csendben tartják meg fa-
lusi birtokukon, szép kertjük, emlék gazdag csen-
des lugasaiban. — Neje boldog volt, örvendett, hogy 
férjét jelenlétével annyira elbűvölhette. De midőn 
Béla m igára maradt, elővette a titkos levelet néze-
gette, keblére szoritá, g gyorsan ismét oldal zsebébe rejté. 

jelentése, mely szerint a bökény-mindszenti tisza- 1 
szabályozási társulat által Szentes város javára 
kimutatott 32552 frt 14. kr. tulfizetési többlet-
elfogadását azon feltétel mellett hozza javaslatba, i 
miszerint a város fenntartván magának azon jo-
got, hogy az általa tulfizetett többletnek még 
helyesebben történendő felszámitásából netalán 
mutatkozandó követelését a társulat irányában 
érvényesíthesse: egyébiránt a városi közönség által, 
akár a bökény-mindszenti tiszaszabályozási tár-
sulat keletkezése előtt, akár pedig azóta emelt 
védgátak által védíett földterületekre nézve ezen 
jogalapot, mely az 1871. évi 39. t. cz. 28. §-* 
és ugyanazon évi 40. t. cz 33. § a, s tekintő-
leg A 1840 évi 10. t. cz. 5. 6. és 7. §-aiban 
gyökeredzik, a bökény-mindszenti tiszaszabályo-
zási társulat semminemű érdekeinek ezen felül-
fizetetési többlet elfogadása által alá nem rendeli, 
sem pedig jövőre alárendelni nem fogja. 

Olvastatott továbbá ugyan ezen küldöttség 
három tagjának u m. Balogh János, Buday József 
és Udvardi Sándornak — mint kissebbségnek, 
fentirt kiildöttségi javaslat ellenében irásbau kü-
lön benyújtott következő indítvány i: 

„llatározati.ag mondja ki Szentes város köz-
gyűlése, inelyszerint a tiszaszabályozási társulat 
pénztárától, b á r m i n e m ű túlfizetésből vagy tul-
ki rovat ásból származott viszkövetelési jogát fönn-
tartja magának M 

„A mi pedig a társulat alakulásakor Szen-
tes város részéről bevallott s a társulat által esz-
közlött fölmérés folytán netalán kiderített men-
tesített lérmennyiség közötti külöubzetet illeti, 
mielőtt Szentesvárosa nyilatkoznék: fejtse ki a 
társulat, miért kivánja, hogy ezen térmennyiség 
különbzet iránt való felszólamlás az 1871. évi 
39. t cz. 15. § a értelmében és alapján történ-
jék holott ezen törvény életbe léptetése előtt ala-
kult vizszabályozó társulatoknál, ily nememű fel-
szólamlásoknak az 1840. évi 10. t. cz. épségben 
és kötelező erőben hagyott paragraphtnai és az 
azokban hívatolt régibb törvények alapján kell 
történniük u 

— Ugy a küldöttség javaslata, valamint 
a kissebbség által beadott külön indítvány el 
nem fogadtatván, ezennel határozatilag kimondja 
a közgyűlés. — miszerint ezen s a társulati 
tisztség által csa.k e g y oldalulag teljesí-
tett számoskodást el nem fogadhatja, hanem a 
társulati közgyűlést felhívja egy ujabbi számos-
kodásnak kebeléből kiküldendő küldöttség általi 
eszközlésére, mely küldöttségben az érd-kelt 
birtokosok tgy-egy képviselője is kineveztetvén 
az ekép alakítandó v« gyes küldöttség, kiindu-
lási pontul véve a tarsulat alakítási alap-szerző-
dését és ármenlesitett területüknek már előzőleg 
történt felmérési munkálatait, a társulati tagok-
kali megszámoskodást ne az 1871. 39-ik t. cz. 

„Hát kis Ilkánk hol van? hozd elő a kedves 
gyermeket, — hadd lássuk kis angyalunkat !u 

Oh! mily boldog volt a fiatal anya! 
A g j erineket előhozták, ordítozott, sikoltott; azon-

ban bűbájos hangok voltak «>zek e napon Béla fülének. 
„Nemde kedves Emmám!- szólt nejéhez, „gon-

doskodsz, hogy egészsége leírt ne szenvedjen, hogy 
meg ne hűtse magát, — je r ! olvassunk együtt egy 
fejezetet Rousseaubd." 

Emma mosolygott az apa gondos voltán, de a 
könyvet nem hozatta elő, — volt elég tapintata, tudta, 
hogv az ember késznek nyilatkozik egyre másra, de 
ha próbára k^rül a dolog, hamar megunja. — O ki-
mondhatlan jól érezte magát, hogy férjét lebilincselhette. 
Ez pedig egész nap otthon maradt, roppant szívélyes 
volt, kitűnően adta a házigazdát, midőn vendégeik ér 
keztek az estelihez. — Etnina még ily szeretetre mél-
tónak nem találta őt. 

„Jó éjt kedves Bélám!" 
„Jó éjt kedves Emmám !w 

Egybekelésük óta nem hangzottak e szavak oly 
csengőon, oly édesen. 

Következő napon Béla már korán kelt, még a 
reggeli előtt megszemlélte lovait, rendbe szedte szám 
szerint hírlapjait a könyvkötő számára, néhány sürgős 
levelet irt falusi birtokának gondviselőihez. A regge-
linél tréfás és élezés volt, minő csak az i f jú férj lehet 
házas életének első tavaszi reggelén. 

Igy mult az idő fél tizig. Ekkor egyszerre félbe 
szakitá a társalgást. „Kedvesem, sürgős ügyeim van-
nak, hadd lássak már most dolgaim után. 

„Neked ügyeid, dolgaid vannak?" 
„Bizony vannak kedvesem, egy lovat fognak 

ma elárverezni, melyről azt állítottam, hogy oksze-
rűbb idomítás mellett a legjobb versenyló lehetne; a sakk-

hanem az 1840-iki 10 t. cz. értelmében oly kép 
teljesítse, hogy a számoskodási munkálatokban 
minden ártér birtokos által a társulat alakulá-
sakor bevallott és a számoskodás folytán tény-
leg létező árterületek] külön kiilön megnevezés-
sel és holdszám szerint kitüutetve legyenek 

A f. évi junius hó 15-én tartandó társu-
lati közgyűlésre, a város érdekeinek képvise-
lése szempontjából Kr.-Nagy István városi pol-
gármester, Abaffy Zsigmond városi mérnök, Bu-
day József pénztárnok, ifj. Bariba János és 
Sarkadi-Nagy István (mvő) képviselők oly ha-
tározott utasítás mellett küldetnek ki; miszerint 
a tiszai ártér fejlesztése tekintetében az 1873. 
évi január 21-én tartott közgyűlés 12. számú 
határozatához pontosan ragaszkodván, a társu-
lati választmánynak a tiszai ártér fejlesztés kö-
vetkeztében a tőkei pusztának a tiszai ártérbe 
czélzott bevonása alkalmából S^entesváros elle-
nében műszaki, s eshetőleg peres uton leendő 
foganatosítását elenezzék. 

Levelek a világ folyásáról. 
XXXII. 

Szerkesztő barátom! 

Mégis csak nagy bölcs volt István a ma-
gyarok első fejedelme; ő mondi hogy: egy 
n y e l v ű s e g y n e m z e t s é g i ! o r s z á g 
g y e n g e és t ö r é k e n y " s azután ő is, az 
utánna uralkodottak is azon igyekeztek, hogy 
minél külömbfelébb nemzeteket telepitvén a ha-
zába, nehogy valamikép a magyar nemzettel 
egybeolvadj anak mindenféle privilégiumokkal 
körül sánczolták azokat, hogy sok nemzet le-
gyen és sok nyelv, s hogy szilárduljon az al-
kotmány, akarom irni a bábeltorony. Bölcsen 
volt ez. különben megpenészesedtünk volna az 
egyetértésnek miatta, s tán a példabeszédet „rot-
had valami Dániában" most Magyarországra 
alkalmaznák ; igy azonban van valami, a mi 
s/.ép elevenségben tart bennünket, és mikor kül-
országok elnyeléssel nem fenyegetnek a belső 
podagra csipdes jótékonyan. íiogy el ne szen-
deredjünk. 

Ha nem akar hinni s/a \amnak barátom uram ! 
hát forgassa a hírlapokat s látni fogja mennyire 
teli vannak azok jajgatással, p maszszal. Egyik 
a tót testvérekre panaszkodik, kik magyar elle-
nes szellemben nevelik, tanítják gymnasiumaik-
ban a növendékeket. Zólyom, Liptó megye sür-
geti kormányunkat, hogy oszlassa fel, kergesse 
szét a bepanaszolt tanodákat Kormánybiztosok 
sietnek Nagy Rőczére, Túrós szt. Mártonra s 
más helyekre, hol — borovicskával kínálgatnak 
követ.választások alka 1 mával. 

Más lapokban szerbek elleni panaszokra 

körbe is kell mennem, egy jó barátomat kell bemu-
tatnom; — a szegények javára hangversenyt rendező 
bizottság tagja vagyok, s az értekezleten meg kell je-
lennem; . . . lásd kedvesem! siotek m«írt kifogyok az 
időből. — Isten veled szivem! — nem tudom ebédre 
haza jövök-e, — kétlem! Isten Vdled! itt e csók! — 
ez a másik meg kis Ilkánké." 

Szobájába vonult. Egyedül volt, elővette a le-
velet, ho -y újra átolvassa s előlegesen a kézírásba sze-
relmes legyen. Majd nagy gonddal öltözködni kezdett, 

, égre 10 órakor elhagyta lakását; legelőször is a levélben 
megjelölt házat kell felkeresnie. 

Mennyire lett meglepetve, midőn egymás után 
olvasgatva a számtáblákat, végre egy ház elé ért, mely-
ben egyike lakott legjobb ismerőinek. — „Ejh! nem 
is tudtam" szólt ön magához „ho^y e házban valami 
divatárusnő, vagy más ily féle ügynökség létezik, mely 
tisztes egyének számára találkákat rendez. Vagy ta-
lán a szeretetre méltó Fánny az én czimborám neje 
— — ni ni — de még sem! — lehetetlen! ösmerera 
kézírását, — azután, most jut eszembe hisz már 8 
nap előtt íüredre utazott. De hátha komornája intézi 
a cselszövényeket, — az meglehet, hogy úrnője távol-
létét egy kis mellék keresetre fordítja." 

Gondolatokba merülve haladt tovább fél 11-re 
volt, kíváncsisága mind jobban fokozódott, fel sem 
pillantott a mellette elhaladókra, sok üdvözlést viszon-
zatlanul hagyott. „Talán állam szolgálatba akarsz lépni; 
vagy pénzügy ministerré tettek, hogy ugy el gondol-
kozol? kérdé egyik barátja, — „Talán vasúti részvé-
nyekkel spekulálsz?" kérdé egy másik, Béla nem cse-
kély bosszúságára. — De a meghatározott óra elér-
kezett, még öt perez volt hátra Béla megfordult, s a 
kijelölt házfelé lépdelt. K. 

(Vége köv.) 



foe: találni, kiknek legközelebb egyházi kon-
gresszusok lesz, 8 kik egyházi dolgok neve alatt 
gyakran nagyon is világi politikát pengetnek 
Megválasztják majd a k a r l o v i c z i pátriárkát, 
s majd lesznek bombasztikus pattogatások, mintha 
csak ők volnának Magyarországnak k a r l i s t á i . 

Másutt ismét a r o m á n atyafiak íészkelő-
déseiről fog olvashatni. Május 15-én megtartot-
ták Bnlázsfalván évfordulóját az 1848. évi ma-
gyar ellenes felkelésüknek. Egy szónokuk azt 
nyilvánitá, hogy csak az lehet jó és hasznos 
R o m á-u i á n a k a mi káros a magyaroknak, 
tehát azon kell lenni, hogy a magyar nemzet 
román felépüljön az uj keleti Róma. Román ti 
kus dolgok ezek barátom uram! az vigasztal, 
hogy a valódi rómaiak szabódnak a román atya-
fiságtól, s miként Viktor Manót, őket is kiex-
communicálja majd a pápa, ha Róma orthodox 
tényét maguknak akarnák romántizálni. 

A horvát testvérekkel is kib kiiltünk, hosszú 
szerződésekben; megtartottuk a „Te Deum lau-
damust," — 8 ime nem rég, még Albrecht fŐ-
herczeg urat is megbotránkoztatták átutaztában; 
— előáll egy pap s hosszú üdvözlő beszédében 
felkéri a íŐlierczeget, mondaná meg ő Felségé-
nek, csatolja Dalmátiát Horvátországhoz, s csi-
náljon belőlök önálló országot az uralkodó ház 
nagy előnyére, az ő lelki örömükre és nagyobb 
hasznukra. — A folierezeg ur elfordnlt, s nem 
szólott semmit; — én is hallgatok ez alkalom-
mal s fentartom megjegyzésemet máskorra. 

Hát még a s z á s z atyafiak duruzsolása*!! — 
— ezekről lehet ám még épületes dolgokat hal-
lani. Bizony barátom uram! a mi szászaink ép 
ellenkezőleg viselik magukat Magyarország irányá-
ban, mint Francziaország irányában az e l szá -
s z i a k . 

Láthatja ezekből is, hogy van Magvaror-
szágban czivakodás elég, ha édes magunk nem 
czivakodnnk is egymással. Szegény haza! mintha 
csak a Krisztus köntöse volna, melyén osztoz-
kodni kell;— szegény nemzet! — szabadságot, 
önállóságot, függetl nséget pénzt s más minden-
féle apróságot követelne tőle szüntelen: eszembe 
jut a czigány asszony, sivító gyermekei ettől 
is mindig azt követelték, a mi saját magának 
sem volt. 

Az országgyűlés most három nevezetes tör-
vényjavaslat tárgyalásához készül, ezek a követ-
választásra, az összeférhetlenségre, és a polgári 
házasságra vonatkozó törvényjavaslatok. Hogy 
valamikép nagyon hosszura ne nyúljék levelem 
hát csak az utolsót enilitem fel. Az e tárgyban 
kiküldött nagy bizottság elkészítette már javas-
latát; kimondja, hogy Magyarországon a köte-
l e z ő p o l g á r i h á z a s s á g o t kell behozni, 
nem pedig olyant, mikor csak az kél egybe a 
világi hatóság előtt, a kinek erre épen kedve 
van, vagy kit az egyházak által emelt akadályok 
a polgári házassághoz folyamodni szükségkép 
kényszerítenek. — Továbbá azt ajánlja a bi-
zottság. mondassék ki törvényben; hogy egy 
egyház se adhat össze olyanokat, kik nem iga-
zolják az előzetes polgári házasságot, — más-
felől pedig egyik egyház se legyen kötelezhető 
arra, hogy saját szertartása szerint adjon össze 
olyanokat, kik szabályai és hitelvei szerint nem 
kelhetnének össze. — Igy — mondják — a 
polgári házasság behozatala által sem az egy-
házak szabadsága, sem híveikre gyakorolható 
erkölcsi befolyása nem fog sértetni. — Bizony 
barátom uram! ez olyan „a kecske is megéljen, 
a káposzta is megmaradjonM-féle akarna lenni; 
— hanem csak gondolja át jól, s látni íogja, 
hogy a kecske megél ugyan, haneui a káposz-
tának csak a torzsája marad 

Mielőtt még a külföldi dolgok felől beszél-
nék barátom uramnak, mondok egy érdekes ha-
zai eseményt Pozsonymegye főispánjáról Pá 1 fi-
ról (vannak ott maguknál, kik vele rokonságban 
hiszik magukat). — Ez a főispán ur folytonos 
zsurlódásban él a megyei alispán és tisztikarral, 
ezen kitűnőségéért a legközelebbi megyei közgyű-
lésen általános bizalmatlansági szavazatot nyert. 
— No erre sem emlékszem, hogy törtéut volna 
hasonló Magyarországban. Lám. lám! annyi né-
met lakta vármegye, mit nem bátorkodott tenni! 
még tul tesz a legmagyarabb ellenzéki várme-
gyén is; — ha már Pozsony heveskedik, mit 
tog csinálni Heves! 

A pápáról rég nem tudósítottam már. I) 
szentsége legközelebb nagyon is rosz egészségű 
volt: öregség, betegség; — ha a halál szólítja fel 
egyszer, hogy mondjon le a világi hatalomról 

akkor nem használ többé a megszokott: „non 
pos8timus;a azért igyekszik az öreg 111* jól fel-
használni idejét, nem rég egy kenetteljes levél-
ben megdicsérte az oszrák püspököket a feleke-
zeti törvény nyel szemben foglalt maguk tirtá 
sáért, — legközelebb a Londonban most épülő 
catholikus egyetem igazgatóságának küldötte meg 
apostoli szent áldását, — ez áldó levélnek ugy 
megörültek az angolországi cathohkusok. hogy 
azt minden templomukban ünnepélyesen felol-
vasni szándékoznak. 

Francziaországban épen ugy mint nálunk 
a választási törvényjavaslaton czivakodik a nem-
zetgyűlés, mely maga az általános szavazat jo-
gon gyűlt egybe, most pedig az eléje terjesztett 
javaslat elfogadásával épen ezt akarja megnyir-
bálni. — De talán jobban fogja önt érdekelni 
azon érzelgő hír, hogy Napoleou herczeg (a csá-
szár fia) Mac Mahon leányát akarja eljegyezni. 
— No lám az alatt a 7 év alatt, melyekre a 
jelenlegi elnökség terjed még sok szép váratlan 
dolog fejlődhetik ki, — a menyasszony ugyan 
még csak 10 éves, hanem 7 év multán, épen 
szép fi ital pár válliatik belőlök, mely elbírja a 
fején a franczia császári koronát, addig egyelőre 
lehet republikánuskodni. 

Nem valami jó talaj ez a vén Európa a 
respublikának, satnya növény ez Spanyolország-
ban is. Nagy hozsánnákat zengedeztek nem rég 
a köztársaságiak Serranonak a karlisták felelt 
kivívott győzelmek miatt; — s itt van la, mult 
levelemben magam is megjósoltam, — most már 
még nagyobb erővel folyik ott a harcz és há-
ború. Don Alfonzo Carlosnak fivére már az or-
szág b Isejébe nyomult, mint hírlik magát a fő-
várost is fenyegeti. — Derűre borii! Madridban 
a nagy öröm után már is lecsüggesztik fejeiket; 
szomorú liirek a harcztérről. még szomorúbbik 
pénzügyi nunisterük pénztárczája felöl, — pedig 
bustiláfra egy is elég. Nem rég az a hir kezdett 
szállong 1 ni, hogy azt a porosz herczeget, — ki 
miatt az 1870. évi szerencsétlen háború szülem-
lett — hivják meg a spanyol trónra; — hanem 
hát a porosz lapok nagyon esküdöznek, h<»gy 
ez csak álhír, csak r.ifogás, — igy azután csak 
elhiszi nekik a világ; - hanem én most is két-
ségeskedem, mert Inába hamis a zúzája a német 
— újságíróknak. Pajzán. 

rencz ur 3 db. érmet, Sós Ferencz ur 2 db érmet 
Solti György ur 7 db. ujabbkori külföldi érmet * 1 
db. bankjegyet, Czakó János ur 2 db bankót. Tas-
nádi János ur egy mult századbeli agyag pipát, Tar-
nóezi Mihály 1 régi pisztolyt a 3 db. bankót, Macs-
kási SániUví!, Pap Lajos, Dobos Mihály, Garai Imre, 
Fekete Ferenez, Balogdi Sándor és Aradi József urak 
1—1 db. érmet különböző korszakokból, továbbá Sós 
János tanuló 2 db. régi pénzt, Szegedi János 1 db. 
régi eszköz/, Nyíri Gyula 2 érmet b 1 ba ikót, Széli 
Lajos 2 db. érmet, Paksi János 2 régi érm/a, V«»e*eri 
Lajos 2 db. pénzt, — Feiler József, Lázár Emil, G«»íd-
stein Pál, Gunst Bertalan. Kulinyi Mór, Dol^s József 
1 —1 db. érmet, Horváth János 1 kagylót, Szántó Pé 
ter, Páczí Mihály 1—1 kötet régi könyvet. 

N Y Í L T T É R *) 

Helyi és vegyes hirek. 
— A Szentes városi 6 osztályú gymnasiumi tan 

folyammal egybekötött polgári íitanodában az 187Vi 
tanévet berekesztő' évi szigorlatok, az iskolaszék kül-
dötteinek jelenlétében, Junius 15-én megkezdetnek és 
következő napjain folytatólagosan fognak megtartatni. 

Az ünnepélyes zárvizsga julius 1-ső napján reg-
geli 8 órakor veendi kezdetét, a tornászaiból ugyan-
azon napon délután 6 órakor log a vizsgálat meg-
tartatni. 

A polgári leánytanodában ez évi zárvizsga f. é. 
junius 30-án leend. 

Ezen ünnepélyes zárvizsgákra ezennel a tisztelt 
szülőket és általában a tanügy b.»rátjait ezennel meg-
hívja az IGAZGATÓSÁG. 

A Szentes városi gymn. tanfolyammal egybekö-
tött polgári fitari'ídában, a magánvizsgák megtartására 
a tanárikar által f. é. junius 27-ik és september 5 ik 
napja tűzetvén ki, kik nevezett időben vizsgát tenei 
ak írnak, kérvényeiket a kitűzött idő előtt 8 nappal 
a tanári karhoz benyújtani köteleztetnek. 

Szentes junius 5. 1874. h iqazga'ósáq. 
— A rendkívül megáradt Tisza f. hó 12 én vir-

radóra Mindszent alatt majd áttörte a védgátat; az 
ideje korán alkalmazott, * még most is kitartással 
folytatott karózás s töJtésezés azonban mind ez ideig 
fent»rtotta a réti föld-ket fenyegető veszélyt; s remél-
hető hogy ha viharos idő nem következik teljesen el 
hárítani íogja. 

— Bucsák János tűzmester azon szándékkal ér-
kezett városunkba, hogy közönségünk előtt mestfrsé 
gét e hó 14 én bemutassa; midőn mult pénteken elő-
készületeit tenné a leendő előadásra, nejének kezében 
véletlenül meggyuladt egy röppentjű, minek folytán 
lőporkészletének egy része felrobbant; — a nő ruhája 
meggyuladt, s bár a közeli Kureza folyamba rohant, 
mégis annyira megsérült, hogy életben maradásához 
kevés a remény. 

— Színkörünk fedéllel ellátása s czélszerűbb át-
alakítása, bár erélyesen haladt a munka még sem lett 
e hét folytán befejezve; — igy annak e hó 13-ára ki-
tűzve volt ünnepélyes megnyitása még csak jövő szer-
dán leend. 

— A városi gymn. tanfolyammal egybekötött 
polg. iskola múzeumának legújabban ajándékozni szi 
veskedtek: Fekete Márton ur 2 római, 2 régi ma-
gyar. 1 török és 4 ujabbkori érmet, továbbá 3 db. 
barbar ékszert, Smazál József ur 3 db. római érmet, 
Sulcz Károly ur 1 db . érmet, Rába Dénes ur 1 ró-
mai, 1 török s XVI. századbeli magyar érmet, Bajkai 
Sándor ur 3 db. régi magyar érmet. Varga Sándor 
ur 11 db. érmet^ különböző korszakokból, Tóth Fe-

„Az utolsó szóhoz44 

T Joó Károly ref. kintor és orgonista urnák! 
Ön még most is elég vakmerő és szemtelen, 

ho2V azt állítani nvilvánosan inerészli, mintha az or-
gona hangváltozati szerkezetére vonatkozó okmányt, 
levéltárba helyezés iránt nek ;m adta á t ; hiszen ha 
nekem adta át, akkor, hozván mondhatta az okmány 
keresésekor a mostani egyh. levéltárnok urnák és ho-
gyan mutathatott az 1870. évi irat csomagra, mikép 
a keresett okmánynak ebben a csomagban kell lennie, 
s ha ott nines, akkor ne is keresse. — Hiszen ha én 
tettem volna levéltárba, akkor, ho^y tudta 011 a csomagot 
megmutatni, melyben az ön által rajtam követelt ok-
mány feltaláltatott; de sőt többet mondok, az 1870. 
évi egyházi iratokat én neru is csőm 1golta.11. 

Különben a szemtelenség és szándékos rossz 
akarat legfőbb fokát ön akkor érte el, midőn egy 
részről az okmány elsikkasztásával, engem vádolt, 
más részről pedig azt bizonyította be, mikép a kere-
sett okmányt más megtalálta. Tehát maga bebizonyí-
totta, mikép engem rágalmazott. 

Azt is mondja ön. ho«:y nem merne rám bizni 
egy garast, két garas biztosíték nélkül. — Lás»a én 
ezt elhiszem önnek, gondolván, mikép mást is maga 
után itél. Mert hiszen nem ismeretlen az ön eddigi 
élete és magaviselete a városban, sőt mindenki tudja 
azon történetet is, midőn egy pesti utja alkalmával, 
egy szentesi ur az iránt kérte fel, hogy bizonyos meny-
nyiségű s pecsét alá zárt pénzt lenne szives testvéré-
nek Pesten átadni; mely megbízást ön akép intézett 
el, hogv a pénzt elköltött'*, megbizóának pedig egyet 
hazudott, mely hazugsággal egvidőre titokban tudta 
tartani sikkasztását. 

Lássa ön tisztelt kántor ur. ha kétségbe akarja 
vonni eme előadás valódiságát, R/.ivesen igazolom, sőt 
még többel is szolgálhatok. — Ezekből kitetszik, hogy 
az ön vádja nem engem, d j önt illeti. 

Szentes, 1874. junius 12. Burián Lajos. 
*) Ezen rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A városi hiresztelési könyvből 1874. 
junius 14. 

Ifj. Lakos János 2015. szám i vásárhelyi utczá-
ban levő háza eladó, alkut lehet tenni Kuti János 
házánál a villogó korcsma mellett. 

Sarkadi Nngy István felsőréti 28 hold földje el-
adó, akár részletenkint, akár egészben. 

Punyiczki János honvédsori háza eladó, vagy 
földért elcserélendő. 

Horsonyi Nagy Istvánnak az ecseri rétbe 20 hold 
földje és 20004. számú háza eladó. 

Dömsödi László 1628. sz. a. lakos vekerzugi G2 
hold földje eladó. 

Balogh Sándornak Mucsiháton 8 hold földje örök 
áron eladó. 

Oreg Oláh Ferencznek 2238. sz. háza eladó. 
Félegyházi-Török István 1765. sz. háza eladó. 

Hirdetmény. 
A szentesi határban fekvő és Szentesváros által 

közlekcdhetés szempontjából helyre igazitandó 8 rend-
beli s a városon kivüi fekvő utaknak egJsz éven át 
jó karbani fenntartása a f. évi 99. k. gy. számú vég-
zés alapján — vállalkozók által leendő teljesítése el-
rendeltetvén. 

Minélfogva a jókarban fenntartani rendelt határ-
beli főutak fenntartására vállalkozni akarók e f. évi 
junius hó 18 án reggeli 9 órára alólirott tanácsnok 
hivatalos helyiségében, — a ki él a feltételek addig 
is megtudhatók, az e részben eltartandó árlejtésre 
meghivatnak. j 9 

Szentes 1874. junius 11-én. 
Remass János, tanácsnok 

B u c s á k J á n o s 
académiai pyrotechnicus, 

folyó hó 4-én, vagyis ma vasárnap 
NAGYSZERŰ LÁTVÁNYOS 

MŰ ÉS LÉGTÍJZI J Á T É K K A L 
fog kedveskedni a nagyéi d r n ű közönségnek 

a SZÉCHÉNYI KERTBEN, 
melyre a n. é. közönség becses figyelmét felfiiván, 
magát annak kegyeib; ajánlja. 

S o r s B á c s i (Háhn György) vendéglős ur 
ez alkalommal igyekezni fog a t. cz. közönséget a log-
izleteseDb étkekkel és italokkal legjutányosabb áron 
kielégíteni. 



H I R D E S E K. 

J É G K Á R O K E L L E N L E H E T B I Z T O S Í T A N I . 3 - 2 
A pesti biztositó intézet, mely H É T MILLIÓ frt alaptőkével rendelkezik. — Alólirt helybeli ügynöke tisztelettel ajánlja minden-

féle biztosítási ügyekben készséges szolgálatát, különösen bátorkodik felhívni a gazdaközönség figyelmét 

a JÉGKÁROK ELLENI BIZTOSÍTÁSRA, 
mely a legjutányosabbra szabott díjtételek mellett, nagyobb összegeknél váltóval is eszközölhető, díjfizetésekre nézve szívesen nyújt segédkezet 

Nem különben szívesen adand felvilágosítást a legjutányosabb díjtételek mellett köthető, — tűzbiztosítások iránt: l a k és gj&z-
" ' ' " és házi eszközökre, va-dasági épületekre, mindennemű bátorokra, ruhaneműekre, áruraktárakra, mezei, gazdasági 

mint a szabadban vagy födél alatt álló a r a t á s i és t a k a r m á n y k é s z l e t e k b e 
Mindennemű módozatok szerint köthető: haláleseti, kiházasitási és évjáradéki életbiztosításokra. A t. cz. 

számos megbízását kérve, magát ajánlja a pesti biztosító intézet ügynöke: 
Szánthó János. 

közönség 
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Jó minőségű zab van elaió 
\Szal)6 Zsigmondnál a kiséri pitlés malomba 
|és Szánthó Jánosnál kurczaparti utcza 9 ik' 
<zám alatt. 4—6 
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Hirdetés. 
Vuii szerencsém a t. közönséggel tudatni, miután 

a szentesi első fa kereskedési rész vény társulat farak 
tárját s összes fakészleteit átvettem, bátor vagyok a 
t. közönség pártolásába magamat ajánlani, miszerint 
ezúttal á c s i p a i űzi e t emet , mint ezelőtt, ugy ezután 
is megkezdendem; elvállalok felépítéseket, ugy meg-
rendeléseket a legpontossabb s jó kiszolgáltatásom, 
felelősségem mellett teljesitendem. 

|2—3 Molnár József, ácsmester. 

Hirdetés. 
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a fagy-

lalt kedvelő közönséget : nállam naponta finom 
fagylalt kapható, ugyszinte hozzá való friss sü-
teményekkel mindig szolgálhatok. 

Egy jó fiút czukrázdámba gyakornokul fel-
vállalok. Tisztelettel: 
3 - 2 PAPP LAJOS, czukrász. 

3! 1871 Hirdetmény. 
Szentesváros tulajdonát képező szárazmalmi 

és egyébb üres tereknek eladása a városra nézve 
előnyösnek találtatván, ezen eladás elhatározása 
czéljából í. évi julius hó d. e. 9 órakor a vá-
rosház tanácstermében közgyűlés fog megtartatni 
melyre a képviselőtestület összes tagjai az 1871. 
évi 18. t. c. 103. § a értelmében ezennel meg 
hivatnak 

Kelt Szentesváros képviselőtestületének 1874. 
évi junius 1-én tartott közgyűléséből. 

Jegyzette: 
1 — 3 Cicatricis Pál, főjegyző. 

1<K> 
1*71 Hirdetmény. 

Szentesváros téglaházánál a tégla és cserép 
anyagok e mai naptól kezdve következő leszál-
lirott árakon — az eddig szokásban volt azon-
nali készpénz fizetés mellett — kaptok, u. m: 
A lapos-eserépnek ezre 12 frtért; görbe-cserép 
ezre 30 fr tér t ; járda-téglának ezre 14 frtért; kut 
téglának ezre ha járdának vásároltatik 13 írtért; 
egyébb czélra 15 frtért; darab tört téglának ezre 
6 frtért ; végre padolat. téglának ezre 60 frtért. 

Sz entcsváros képviselőtestületének 1874. évi 
junius 2-án tartott közgyűléséből. 
1-3 Jegyzetté: C i c n t r i c i s P á l , főjegyző. 

k. gy. *74 Pályázat i hirdetmény. 
Szentesvárosánál üresedésbe jött és évi 100 

frttal javadalmazott községi állat orvosi állomás 
jővén üresedésbe; felhívatnak mindazon okle-
veles állatorvosok, Kik ezen állomást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerüleg felszerelt kérvé-
nyeiket f. é. junius 30-ig Szentes város polgár-
mesteri hivatalhoz nyújtsák be. 

Kelt Szentesváros képviselő testületének 
1874. évi junius hó 9-én tartott közgyűléséből. 

Jegyzette: 
1 - 3 Cicatricis Pál, főjegyző 

v.1S74 Árverési hirdetmény. 
Alólirott bírósági végrehajtó ezenuel közhírré teszi, hogy a 

H.-M.-Vásárhelyi kir. törvényszéknek u u / p t 8 7 4 , — a szentesi kir. 
járásbíróságnak 543/h.,g74 számú végzéseikkel nyilvános árverésen 
eladatni rendelt, s néhai id. Rágyánszky János és neje Kolpaszky 
Mária hagyatékaikhoz tartozó következő iugatlauságok, u. m: 

a) A szentesi 1223. sz. t jkbe 1624. r. sz. a. bejegyzett s 
800 frtra beesült városi ház. 

b) Ugyan azon t jkbe 7685. r. sz. a. 19*%»M hold 450 frtra 
becsült szántó. 

e) Ugyan azon tjkbe 6435. r. sz. a. l4®/ lf lM
 2 0 0 

becsült szántó. 
d) A 3636 sz. t jkbe 7540. r. sz. a. l960/16no hold 450 frtra 

becsült szántó — nyilvános árverésen elfognak adatni, következő 
teltételek alatt : 

1) A kikiáltási ár a leltári fen.ebbi becsár. 
2) Tartoznak az árverezni kívánók a becsárnak 10%-liját 

az árverés előtt a kiküldött végrehajtó kezeihez bánatpénz képen 
letizetni, mely összeg legtöbbet igérés esetébeu a vételárba számi-
t -s iránt visszatartatik, a többieké pedig vissza adatni fog. 

3) Köteles a legtöbbet ígérő vevő a leütött vételárnak első 
egyharuu. lát a bánatpénz beszámításával azonnal ; — második egy-
harmadát 40 nap ala t t ; — harmadik egyharmadát 3 hónap alatt 
mindenkor az árverés napjától számítva,- és pedig 6 % kamatjával 
együtt , ugyancsak a kiküldött végrehajtó kezeihez lefizetni. 

4 Na a legtöbbet igérö vevő ezen árverési feltételek bár-
melyik ' t im-gnem tartaná, a mint egyfelől bánatpénzét és az addig 
befizetett összeget elveszti, ugy az ő kárára és veszélyére u jabb 
árverés fog eszközöltetni, s ha az illető ingatlan az ujabb árveré-
sen az általa megvett áron alól kelne el, az árkülönbözetet az 
általa ígért összegig kipótolni tartozik; a netalán mutatkozandó 
felesleghez, ha több igértetnék, igényt nem tarthat. 

5; 11a az örökösök közül — kiknek a hagyaték át adatott 
— valamelyik árverezni kívánna, az bánat pénzt tenni nem küte-
les ugyan, hanem a fizetési határidőket, — az őt a vételárból illető 
részi ek leszámításával azért, a 4-ik pontban foglalt következmé-
nyek terhe alatt szinte megtartani köteles. 

6. Az árverés határidejéül 1874. julius 6-ik és szükség ese-
tében másodil határidőül — a mikor az ingatlanok becsáron alól 
is elfognak adatni — 1874. julius 27 ik napjainak d. e. 9 órája 
Szentesen a kir. jbiróság hivatal helyiségében kitüzetnek. 

7 Az árverési hirdetmény templomok előtt és a „Szentesi 
Lap" ban három egymásutáni vasárnapon kihirdetendő. 

Az árverési s az árverésen megvett birtok átíratásával járó 
költségek, bélyeg, százalék stb. a legtöbbet ígérő vevő által lesz 
nek vi*elendök. 

9) Az árverésen megvett birtok vevőnek — a bevetett földek 
termése felével együtt — azonnal használatába adatik, a birtoknak 
telekkönyvileg leendő átíratása azonban csak a vételár teljes lefize-
tésének igazolása után fog megeugedtetui. 

Azon jelzálogos hitelezők, kik nem esen hatóság székhelyén 
vagy ennek közelében laknak, felhivatnak, hogy a vételár felosztás 
alkalmávali képviseltetésök végett ezen hatóság székhelyén meg-
bízottit rendeljenek, s annak nevét és lakását jelentsék be, ellen-
kező esetben hivatalból kinevezett gondnok által foguak képviseltetni. 

Keit Szentesen, 1874. évi junius 5-én. 
1—3 Onody Károly, bir. végrehajtó 

Hirdetés. 
Alólirott nagyhegyi szöllőjében malter készítéshez 

kívántató homok minden nap kapható 50 krért ko-
csiját, kiadónak fizetni lehet a helyszínén. Alsóréten 
»gy kúttal eliátott 24 hold 465 öl szántó és kaszálló 
t ildém eladó. Városi 1795. sz. házam szölloskertjével 
t a Széli utcza 712. sz. cserépfödelü házaim el adók; 
vevők tehermentesen veszik birtokukba. Naponta alkut 
lehet tenni réti tanyáimon. 
1—3 Sinoros-Szabó József, m. k. 

34/l8 Arveré»i h i rde tmény. 
A szentesi kir. jbiróság miut telekkönyvi hatóságnak 1874. 

évi május hó 16 napján 4J34. sz. a. kelt végzés folytán közhírré 
tétetik, miszerint Faifrik IMI h.-in.-vásárhelyi lakos, mint végrehajtó 
részére 6000 frt . tőkekövetelés és já ru léka kiegészítése végett Ma-
rosi Eszter végrehajtást szenvedettől lefoglalt szeutesi 806!*. számú 
telekjegyzőkönyvbe 1124. r. szám a. bevezetett ház és 178 nsz. öl 
udvartérnek adóst illető s tartozékaival 5000 frtra becsült feleré-
szének végrehajtás utjáni elárvereltetése elrendeltetvén, ennek foga 
natositására első határnapul 1874. évi julius hó 1-ső napjának, szük 
ség esetébeni 2-ik határnapul pedig julius hó napjának d. e. 9 
órája oly feltételek mellett tűzetik ki, hogy : 

1-ször kikiáltási ár, a becsár. 
2-szor venni szándékozók tartoznak a becsár 16%-tóli ját bá-

natpénzül a végrehajtó kezébe előre letenni. 
3-szor tartozik vevő a vételár !/3-át a bánatpénz beszámítá-

sával s az árverési költséggel együtt azonnal; % át pedig 3 hó 
alatt mindig az árverés napjától számítva járó 6%-tóli kamataival 
együtt befizetni a kiküldöttnél. 

4-szer az árverésen vett birtok utáni százalékot vevő viselendi. 
5-ször a megvett ingatlan vevőnek azonnal bi> tokába bocsát 

tstik a telekkönyvi átíratás, azonban csak az egész vételár lefize-
tésének igazolásával fog megengedtetni. 

6-szor a fizetési határidők meg nem tartása esetébeu vevő 
kárára u j árverés fog kitiizetni. 

7-szer hogy az első árverésnek netán eredmény nélküli 
elmúlásával a fentebb körülírt ingatlan a 2-ik árvetésen becsáron 
alul is eladatni fog. 

A becslevél és árverési feltételek az árverés alkalmával fel-
olvastatni fognak. 

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

Végre mindazok, kik a fent körülirt ingatlan iránt tulajdoni 
vagy más igényt, vagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, 
ezennel felhivatuak, hogy igény kereseteiket e hirdetmény közzété-
telének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt a telekkönyvi ha-
tóságnál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem 
gáto'ván, igénylők egyedül a vételár fölöslegére fognak utasíttatni. 

Kelt Szentesen, 18.74. évi május 16-án. 
i — 3 Aigner Imre, bir. végrehajtó. | 

M E G H Í V Ó ! 3 - 3 
A bökény-mindszenti Tiszaszabályozó társulat f. 

évi junius 15-én a tulakurczai nagy teremben tartandó 
közgyűlésére. 

E k ö z g y ű l é s t á r g y a i : 
1. A választmány jelentése a társulat ügyeiről. 
2. A bevallott és valódi árterek közötti különbség 

folytán fölmerült s az ártér birtokosokkal közölt számos-
kodás s ez iránt történhető felszólamlásuk. 

3. Választmány előterjesztése az ártérfejlesztésnek 
Tőke puszta és Derekegyház ellenében műszaki s es-

etőleg peres uton leendő foganatosítása iránt. 
4. Az ártér osztályozása. 
5. Szám vizsgálószék jelentése a mult évi pénz-

tári számadás megvizsgálásáról. 
6. Számbirálószék választása. 
7. A megerősített gátvédelmi-szabályok kihirdetése. 
E közgyűlés azzal hozatik az illetők tudomására, 

hogy az alapszabályok 13. §-a értelmében csak a sza 
vazati jegyekkel ellátott társulati tagok vehetvén részt 
a közgyűlésben, illetőleg az esetleges szavazásban; min 
den ártér birtokos igyekezzék szavazati jegyét a köz-
gyűlést megelőzőleg 3 nappal kivenni s tekintőleg a 
szabályszerű meghatalmazást kiállítani. 

Ily szavazati, illetőleg meghatalmazási jegyek ki-
szolgáltatnak: Szentesen társulati pénztárnok Mikecz 
Ferencz, Csongrádon a polgármester, Szegváron és 
Teésen a községi biró urak által. 

Szentes 1874. máj. 24. Az igazgatós .tg. 
Hirdetmény. 

A tul a kurezai fürdőházból kikerült és haszná-
laton kivül helyezett fürdő kádak és egyéb szerelvé-
nyek e í. évi junius 15 én d. e. 9 órakor a Dósai-
téle magtár udvarban a legtöbbet Ígérőnek azonnali 
készpénz fizetés mellett el fognak árvereztetui. 

Szentes 1874. junius 11-én. 
Remess Jáncs, tanácsnok. 

J é g k á r e 1 1 e n 

100 frtól 1 írt. — kr. 
1 
2 
4 
8 
9 

80 

mindennemű terménveket az alább jegyzett díjszabály szerint biztosítunk, ugyanis : 
Takarmány füvek, burgonya és kukoricza minden biztosított 
Minden kalásznövények és ennek szalmája „ n 
Olaj és hüvelyes vetemények, tatárka és nád n n 
Maglicre, magrape, főzelékek és egyéb kereskedelmi növények „ „ 
Szöllő és komló, kender és len „ „ 
I ) ü b á n ^ 

Azon körülménynél fogva, hogy a dijak a lehető lög'jutányosafcbail határoztatok meg, fel-
hívjuk a termelő közönséget mennél számosabb biztosítási ajánlat tételekre és azon előnyös kedvezmény-
ben is iészesitjük a gazda közönséget, hogy a d i j a k a t a r a t á s u t á n e s e d é k e s v á l t ó k k a l i s fe -
d e z h e t i k . 
1 a' k ' t E g ^ ' i d e j ü l e g a J á n l j u k a közönség figyelmébe a t ű z k á r e l l e n b i z t o s i t á s i jutányos dijszabá-

A közelebbi feltételek hivatali helyiségünkben mindenkor a legkészségesebben közöltetnek. 
A SZENTESI GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS BIZOMÁNYI H I T E L I N T É Z E T , 

mint az Európa biztositó részvénytársaság ügynöksége. 

Kiadó: Cherrier János. Felelős szerkesztő: Buday József. 
Szentesen, nyomatott Cherrier Jánosnál 1874. 




