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S Z E N T E 
VEGYESTARTALMü HETILAP. 

E lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőség -
hez, a pénzküldemények a kiadóhivatalhoz intézendők. 

E l ő f i z e t é s i árak: 
Egész évre 4 frt . 
Fél évre 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. 

Bélyejjdij minden egves beiktatástól 30 kr. 

Megjelen e lap hetenkint vasárnap egy iven. 

A „Nyílttériben a háromhasábos petitsor igtatási dijh 
15 kr. o. é. 

Szentes, 1875. september 11-én, 
Az országgyűlés, mely hivatva van, ha-

zánk tengernyi bajait orvosolni, összekúszált 
egybebonyolódott ügyeit rendbe hozni, megnyílt; 
az alakulás apró bajain innen onnan átesve, rö-
vid idő múlva megkezdheti hazánkra nézve — 
ugy reméljük — áldásos működését Az egyes 
városok és kerületek polgárai megtevén köteles-
ségüket, megválasztván az őket s elveiket kép-
viselendő honatyákat, nyugton látnak teendőik 
után, s csak kevés helyütt fogja egy egy uj vá-
lasztás szükségessége a kedélyeket még egy ideig 
mozgalomban, izgalomban tartani. 

A mi városunk ily ujabb mozgalmaknak, 
melyek polgártársainkat ismét két felé osztanák, 
t különböző elveik s nézeteik szerint egymással 
szemben álló p rtokra szakítanák, kitéve nincsen; 
bár ennek bekövetkezhetését polgárainknak egy 
része hetek óta reményiette, vagy talán tartott 
tó'le. Simonyi Ernő képviselőnk ugyan is az 
ország szerte folyt választások alkalmával, több 
helyen megválasztatván követül, voltak, kik azon 
hitben éltek, hogy városunk képviseletét elfo-
gadni nem fogja. 

Azonban legújabban képviselőnk az ország-
gyűlés szine előtt is kijelenté, hogy a három ke-
rület közül, mely őt bizalmával megtisztelé, 
S z e n t e s t óhajtja képviselni; s igy az, mit az 
ö reá szavazott választók rég óta kétségtelen-

nek tartottak, a többi választó előtt is bizonyos-
sággá lett. 

Nem hisszük, hogy váiosunk polgárai kö-
zött csak egy is lenni, ki örömmel ne fogadná 
e hirt, kivált ha elgondolja, hogy egy ujabb vá-
lasztás még ezen a mi különben igen békés vá-
rosunkban is mennyire hozta volna hullámzásba 
a kedélyeket; s mennyire keltette volna fel is-
mét az alig lelohadt érzékenykedést a külön vé-
leményen levő polgárok között. 

Ezen tul vagyunk; a hazafiságáról, mély 
tudományáról ország szerte ismert és tisztelt kép-
viselő megválasztatásában mindannyian megnyu-
godhatunk, s reményijük is, hogy immár a párt 
küzdelem teljes beszűntével, mindén lakostársunk-
nak osztatlan tiszteletét és szeretetét meg fogja 
nyerni. 

A pártok küzdelme megszűnt, a polgárok 
barátságos jobbot nyújtanak egymásnak, s kik 
ellenségek nem voltak soha, csak politikai né-
zetüknél fogva ellenfelek, közösen és válvetve 
működendnek ismét együtt a közjólét előmoz-
dításán. 

Városunk az ország tö rvétiyt alkotó testü-
letében, a politika mezején derék, elvszilárd s 
tántorithatlan képviselővel bir, polgárainktól függ, 
hogy ugyanott városunk magán érdekeit is hat-
natósau képviselhesse. Tudjuk ugyan, hogy az 
országos képviselő az összes hazát illető ügyek 
elintézése körüli teendőkre van hivatva ; tudjuk, 
hogy az állam érdekei mellett egyes városok 

érdekei nem igen jöhetnek tekintetbe, de azést 
felmerülhetnek ott egyes városok, vármegyék 
ügyei is, melyek támogatást igénylenek. 

Városunknak a mult országgyűlés folyama 
alatt voit képviselőjét polgártársaink egy része 
soha sem tekintette a maga követének ; kik nem 
tartoztak ama politikai párthoz, melyhez ő csat-
lakozott volt, némi idegenkedéssel fordultak el 
töle. — Szomoritó tényt említünk fel, mely nem 
csak hogy nem bizonyított alkotmányos érett-
ségünk mellett, de némileg káros is volt váro-
sunkra nézve, — azt eredményezvén; hogy a 
politikailag tántorithatlan férfiú előtt városunk, 
megyénk ügyei ismeretlenek maradtak, s ott. hol 
talán ezek érdekeit előmozdíthatta volna: műkö-
désében akadályozva lőn. 

Pedig városunknak vannak érdekei, melyek 
a most megnyílt országgyűlés tartama alatt ér-
zékeny veszteséget szenvedhetnek; ott van pél-
dául, hogy egyebet ne is említsünk, a megye 
székhelyének kérdése, mely a bekövetkezendő 
megye-kikerekitések alkalmával okvetlen sző-
nyegre kerülend; ugyan, hogy képviselje és vé-
delmezze követünk, például csak ezen ügyben 
is városunk érdekeit, ha a városunk sotsát in-
téző körök és azok vezérférfiai — csupán poli-
tikai nézetkülönbség miatt — az országgyűlési 
képviselővel szemközt idegeitkedők, irányában 
nem közlékenyek, s igy ott és abban, miben veU 
együtt buzgólkodniok kellene, tőle és mellőle 
elmaradnak ? 

t a a % k . 

A z ő r ü l t n ő . 
— Egy fehér barát emlékirataiból. — 

( H . . C . . u t á n . ) 
I I . R É S Z . 

(Folytatás.) 
A g r ó f k é z i r a t a . 

Eltem történelme fiam számára. 
F iam! — A szeretet hangján, de fájdalom és bá-

nattal telt lélekkel nevezlek igy. — Fiamnak nevezlek 
az Isten trónusa előtt akkor, midőn e sorokat olvasod. 
— Sokszor el kellett hallgatnom e szent nevet, vissza-
fojtani zengzetes hangját keblembe, mert emberi tekin-
tetek parancsolák. Vétkemért súlyosan meg lettem bün-
tetve. Ne vesd meg atyádat, ki önmagát vádolva áll 
előtted. Qyarló ember volt, s hibázott. Nem volt elég 
ereje, hogy tul tegye magát az emberek szabványain. 
— ez volt egyedüli vétke, ez hozta gyanúba becsüle-
tességét, egész életén át ezért furdalta lelkiismerete, s 
ez vádolja őt most Isten széke előtt. — Keményen 
bűnhődtem. — Ifjúkori félrelépésemnek tudata, gyönge-
ség, részvét ámitóvá tettek engem. Féltem az emberek 
ítéletétől; tiszteletükben részesültem; ezt önmagamat 
vádolva szétrombolni nem voit elég bátorságom. Erzém 
végórára közeledtét; e vallomást életem végére halasz-
tottam; midőn e sorokat írom, tudom, hogy nincs már 
távol. — Ohl bár oly órában következzék be, mikor 
még lesz ido visszaadhatni téged az életnek, melyből 
egy köunyelműen tett Ígéretem kizárt, kitagadott. Meg-
szenvedtem érte. Sirasd meg atyádat s végy tanulsá-
got félrelépéséből, melyhez a szerencsétlenség mint 
boszuló angyal csatlakozott. 

Hallgasd történetemet. X-ben végeztem iskoláimat. 
<>h! szép város! barátságos házaiddal, vidám kérteid-

del, gyönyörű vidékeddel, derék lakóiddal; te voltál 
ifjúkori örömeim tanuja, de egyúttal szerencsémnek, 
lelki nyugalmamnak sirja, temetője vagy ! 

Lakszobám ablakaiból a szomszédház udvarába 
láthattam. Vagyonos özvegy lakott ott, két angyal-
szépségű gyermekével, két 10—12 éves lánykával. — 
Béke uralkodott az ódon házban. A harminczkét éves, 
deli özvegy egészen gyermekeinek élt. Szorgalom, gon-
dosság, takarékosság volt minden napi foglalkozása. 
Isten keze őrködött a család felett. Estenden, midőn 
a lenyugvó nap végsugaraival aranyozá be az ódon 
ház tetejének szegélyeit; szívesen ültem ablakomhoz 
könyvemmel, gyakran fel-fel tekingetve, hogy szemlél-
gessem az anyát, ki picziny kertje lombos fáinak ár 
nyában volt padon foglalt helyet, kötéssel kezében, 
mig leánykái körülötte játszadoztak, vagy hasonló mun-
kával foglalkoztak. Anya és gyermekek mindig tisztán 
Toltak öltözve, s az a néhány szó, mit egymással vál-
tottak, a legbensőbb, a legforróbb szeretetet gyanittatta, 
mely anya és gyermekeit összefüzé.—Volt az Özvegy-
nek még egy 16 éves fia is, ki másutt neveltetett, s a 
ki — miként beszédeiből is többször ellestem — sok 
gondot s nem kevés szomorúságot okozott annyának; 
vad természete, mely nővéreinek szendeségétől messze 
elütött, — számtalan panasz levelet íratott tanáraival. 
Észrevettem, hogy valahányszor egy egy ily' levél ér-
kezett, a szép nő és anya, mindannyiszor levert volt, 
s kettőzött gyengédséggel gondozta leányait. Figyelme-
met különösen Eliz, az idősebb leányka bilincselte le, 
szőke fürteivel, nagy barna szemeivel. Komoly volt, 
s magába zárkozott, de bűbájos szépségű, ha néha 
mosolygott. 

Örvendtem a gyermeknek ; •— csaknem testvéries 
gyöngédséggel viseltettem irányában; megajándékoztam 
virágokkal, já tékszerekkel ; — ajándékaim hálával fo-
gadtattak ugyan; a nélkül, hogy az anya szorosabb 

ismeretségbe lépett volna velem: vagy házukba meg-
hívott volna. 

Két év folyt le igy. — Tanulmányaimat bevége-
zém, 8 nevelőmmel útnak indultunk. Fájó szívvel vál-
tam meg kedvenezemtől. — Bejártuk Olaszországot, 
Svájczot, beutaztuk Francziaországot, Spanyolhonban 
majd egy évet töltöttem, innét Angliába mentünk; csak 
négy év múlva térnék vissza hazámba. Mielőtt ősi kas-
télyunkba tértem, hol már csak gyengéden szerető 
anyám várakozott, még egyszer ifju éltem színhelyét 
X-t látogattam meg. Örömtelt szívvel haladtam a hegy 
ösvényén, s köny rezgett szememben, midőn az est 
tényözünében pillantani meg a várost, hol annyi boldog 
órát töltöttem. 

Mindjárt másnap tudakozódtam az özvegy anya 
után. Még ugyanazon csendes házat lakta, még ugyan 
azon egyezerü békés életet folytatta. Elhatároztam ma-
gamban, hogy meglátogatom ; gondoltam, nem veendi 
kedvetlenül, ha az egykori igénytelen szomszéd — a 
régi ismerettség jogán — tisztelegni jön ; azon felül 
régi kedvenczemet is látni vágytam. 

A csendes házba nyitottam. A homályos folyosón 
a lépcsőzet alján karcsú leány állott, háttal volt felém 
fordulva, bűvös-bájos hangjával néhány szót kiáltott a 
padon foglalkozott szolgálónak. Most megfordult — 
Eliz volt. 

Reszkettem a viszontlátás örömétől. Menny iro 
fejlődött, miiy széppé lett e leányzó távollétem óta! — 
Ö is felismert. „Ime a gróf!a rebegé elpirulva, s gyer-
mekies öröm sugárzott szemeiből, hogy njra láthatta 
azt, ki gyermek éveiben annyi jó akarattal viseltetett 
iránta. 

Néhány mentegetődző szót rebegtem, s anyja után 
tudakozódtam. 

„Lenn van a kertben ;u szólt s telkért, hogy oda 
kövessem. 



Oh de az Örvendetes bir első örömeit ne 
sö étitsük be az elmúlt idők komor fellegeinek 
íolemütésével; uj időt élünk, mely fölött a re-
ménység mosolygó sugarai derengnek. Hízzunk 
tr {iát összes polgártársainknak az évek folyam i 
alatt mindinkább kifejlődött alkotmányos érzü-
letében; bízzunk bennük, hogy a párttekinlete-
ket félre téve, egy szívvel, egy lélekkel fognak 
sorakozni uj képviselőnk a haza jeles tetterős 
férfia körül, hogy igy egyetértés és a közjóra 
való közös és együttes törekvés uiinél több si-
kert eredményezzen mind a hazának mind pedig 
városunknak. 

Országos képviselőnk több kerület polgárai-
nak nyerte volt meg bizodalmát, több kerület 
választói írták az ő nevét diadalmas zászlójukra: 
ő legtöbbre becsülte a szentesi polgároktól nyert 
megtiszteltetést, s meliő'.ve a többieket, városunk 
képviseletét fogadta el; adja az ég, hogy összes 
polgárainknak bizalmát is megnyerhesse !, s mind-
nyájan együtt kiálthassunk fel: 

Éljen Simányi Emö Szentes város képviselője 

A tul a kurczai minta-kert. 
Két ügy szokta leginkább elrabolni városunk 

atyáinak drága idejét, m'don egy egy képvise-
leti közgyűlésen szőnyegre kerül; a csordajárás 
és a városi kert Órákig elvitatkoznak egyik fe-
lett ugy, mint a másik felett, a vita baszna leg-
többször abban rejlik, hogy egyik másik városi 
képviselő szónoki ügyességét gyakorolhatta. 

Szóljunk a városi kertről, mely miután a 
városi közgyűlés a kertészt elbocsájtott?*, illető-
leg az azzal kötött szerződéit feloldotta — napi 
rendre került. 

A tul a kurczai Széchényi liget, melynek 
gondozására a városi kertész bivatva volt, két 
külön szakaszra oszlik ; egyik az úgynevezett 
népkert, h másik fatenyésztode volna. Mindkettő 
sok pénzébe került már városunknak, s nem rit 
kán csalta a képviselők ajakára ama panaszos 
fohászt : rbár soha se létesítettük volna !u — 
Hogy nem igen népszerű, bizonyítja az évek előtt 
felmerült indítvány: pusztittassék el e kert, s 
osztassék ki házhelyeknek. 

Az ugynevezettt népkert, pompás park, mi-
nővel kevés magyarországi város dicsekedhetik 
de a „ n é p k e r t * elnevezést nem érdemli meg 

Az özvegy a jól ismert padon ült, szívélyesen, 
majdnem bizalmasan fogadott, mintha a négy év alatt, 
melyeket a távolban töltöttem, közelebb jöttünk volna 
egymáshoz. — Helyet kellett foglalnom mellette, Eliz 
széket hozott magának, s nem sokára vidáman cseveg-
tünk egymással. Utazásomról kellett beszélnem, feszült 
figyelemmel s részvéttel hallgatták szavaimat, s én ele 
ven színekkel rajzolám kalandjaimat. 

(Folyt, köv.) 

B o s s z ú és s z e r e l e m . 
(Beszély.) 

Irta S I M A F E R E N C Z . 
(Folytatás.,) 

Dona őrülten kaczagott. „Ha! ha! ha! ilyen az 
ember mind, nyomorult por, szemét, rongy csak ; ko-
nok megátalkodással tagadják az Istent, mig kényel-
mesen mozoghatnak, s midőn valami láthatlan kéz 
megköti a szabadon mozoghatást: szemtelen uszály 
hordozó lesz a semmiházi mind !u 

„Dona! ne vess szemrehányást," mondá boszan-
kodva Dönti, „tudod, hogy: mióta a hátamba azt a 
lövést kaptam, azóta csaknem egészen tehetetlenné va-
gyok téve." 

„Tudom!" mondá őrült kaczajjal a másik. „Ne 
mondja kend. hogy becsületes lesz; ezt utálom, ez 
nem rabló szkjába való. Eri nem lehetek veletek to-
vább fiuk, mert alkalmatlan vagyok arra, hogy továbbra 
is réme legyek az embereknek; de becsületes forma 
miber nem akarok lenni igy perezre sem. Pfuj, mert 
a becsületről való álmodozás beszenyezi a jóra való 
rabló lelkét. Tovább én segitségtekre nem lehetek; de 
lom nem akarok lenni: öljetek meg, aztán sirom mellé 
ár vsatok egy akasztófát, hogy az emberek még nyomo-
rult síromtól is rettegve húzódjanak fére. — így be-
szeljen kend, ilyen beszéd fog engem gyönyörködtetni." 

a mennyiben népünk nem igen látogatja, ünnep 
napokon is örömestebb sietvén tanyájára, mint-
sem, hogy ide jönne mulatni, különösen mióta 
szűk pénzviszonyai közt mulatságra pénze nincs 

A pompás paik utait belepte a fű és gaz, 
a nagy költséggel épült vendéglő pedig, — bár 
a városon kívül létté miatt e czélra kevésbé al-
kalmas, — a polgári iskola helyiségeül rendez-
tetett be; — az árnyas helyeken mulatozókat 
uem lehet látni. 

Idővel fel fog virradni ennek a napja is. 
ha városunk előbbre halad, élénkebb lesz; ha 
— talán a megye székhelye Szentesre tétetnék 
át, ha a forgalmat előmozdító vasút, minket is 
összeköt a nagy világgal; szóval időjártával fel-
kelhet még e kertn-. k napja is. s akkor örven-
deni fognak az unokák, hogy az apák e kertet 
iétesitették. 

A parkra kevesebb a panasz; már meg van. 
— fentartása sem kerül évenkint nagy össze-
gekbe; de annál több azután a panasz a fanö-
velde miatt. Ez azután rendesen sokkal többe 
kerül, mint mennyi hasznot hajt évenkint. 

Czélja az volna, hogy itt gyümölcsfák te-
nyésztetvén s nemesitetvén, gazdáink olcsó pénzen 
szerezhessék be a magán kerteikben szükségelt 
nemes fákat, hogy igy azután a gyümölcster-
mesztés, ezen más városoknak szépen jövedel-
mező iparág, meghonosittassék; — a fiatal nem-
zedék pedig a fanernesités és fatenyésztésben 
oktatást nyerhessen. 

Tiz hold föld e nemes czélnak szánva s 
tiz hold föld nem felel meg annak; — másutt 
egy holdnyi községi faiskolával több eredményt, 
mutatnak fel. 

Nagy tért kerítettek e minta (?) fanövel-
dénknek. és szőllő iskolának ; csak hogy először 
is, a legkiilönibözőbb s legritkább fajú szőllők-
ből pompás lugasokat ültettek, melyek ugyan 
hatalmas díszére válnak a faiskolának ; de melyek 
vesszejéből szőllős gazdáink nem igen vásárol-
nak, mert nem felelnek meg a bortermelés czél-
jainak. 

A fiatál facsemetékkel már jobban vagyunk, 
ezeket nagy mennyiségben vásárolta az előbbi 
években közönségünk, tekintélyes mennyiségben 
szállítottak belőlük a vidékre is; — de most 
már kisebb a kelendőségük, tapasztalták ugyan 
is a vevők, ho»y a tanoveldénk porhanyós s 

kövér réti földében nevelt csemeték, ha tanyai 
vagy városi kerteknek földjébe átültetetnek leg-
alább is hét tizedrészben kivesznek mindjárt az 
első évben, a mi belőlök megmarad az is meg-
sinli az első talajat. 

Tiz holdnyi faiskola! — melyben tavasz-
szal sok venni szándékozó nem találja meg a 
keresett példányt. (Például a határunkban leg-
jobban diszlő s ép ezért legkeresettebb kajszin 
baraczkfából, a legközelebbi tavaszszal alig volt 
néhány szál.) Tiz holdnyi faiskola, melynek alig 
felében van fa, a többi kapás vetemény szolgál-
ván a felebb mult években örökös czivodás tár-
gyául város és kertész között 

A fanöveidében szép rendben meghagyott 
fák idők folytán felnövekedvén, gyümölcstermővé 
levén, mint az időközben szintén megöröködött 
szőllő lugasok is; most már teljesen elvonták a 
fanöveidét egyik legfőbb ezéljától: a fanernesités 
művészetének terjesztésétől; a mennyiben az első 
cseresznye érésétől kezdve, a leveleket hullaaztó 
őszig a közönség elől gondosan elzárva őriztetik. 
Ott ugyan az ifjúság sem szemzésben, sem ol-
tásban oktatást nem kap; de más kert kedvelő-
nek sem szabad ott megjelenni, hogy egyben 
másban gyakorlati utasítást nyerhessen. — Ez a 
kertfelügyelő tanácsnok ur tiltott paradicsoma, 
mely előtt lángpallosu angyal helyett fctrkós botu 
csőszök állomásoznak, tova űzve az idegen se-
regélyeket. 

A faiskola közönséges gyümÖlcstenyészdévé 
vált, melynek terményeit azután kosár számra 
árulja dobszó mellett a városi hatóság. 

Hogy azután e módon sikerül-e a községi 
fanöveidére évenkint előirányzott s elköltött ki-
adást fedezni? ebben kételkedünk;— de annyi 
bizonyos, a mit I. G. M. ur nem rég e lapok 
hasábjain a sóházról értekezve, szépen mondott: 
„A község mint ilyen nincs hivatva üzletet vagy 
iparágat folyrtatni, mivel valódi feladatának tel-
jesítésében elég munkája van, s csak rendelteté-
sét hanyagolja el, ha a magán szorgalom útjára 
tartozó vállalatokba csap át.u — I. G. M. ur 
azután épen e kert körül folytatott gazdálkodást 
hozza fel, visszariasztó példa gyanánt. Igaza van. 

Azon véleményben volnánk tehát, hogy a 
városi közgvűlés, most, midőn a városi kertész-
szel volt szerződése amúgy is megszűnt, hagyrna 
fel végké > a tul a kurczai íanöveldével, melyre 

„Örült vagy u mondá a félelmes rabló irtózva. 
„Lehet, talán az is vagyok" hallatszott újból a 

rémletes kaczaj, „ha! ha! ha! én valóban őrült vagyok; 
oh! de azért van, mert becsületes voltam." 

„8 mert bátyádon még mindig nem tudtad ma-
gad megbőszülni." 

Doua arcza rémítő lett e pillanatban; „igaza van 
kendnek; én megvagyok s ez az ember még mindig 
él: de esküszöm kendnek ünnepélyesen a poklok bel-
zebubjár^ hogy holnap már nem fog élni." 

„Mit csinálsz?" 
„Az éjjel elmegyek magam és saját kezemmel 

oltom ki életét." 
„Ezt már többször megpróbáltuk." 
„Holnap reggelig, ha meg nem halt lelkem gyil-

kosa, — akkor holnap öljön meg engem kend," mondá 
borzasztó hangon a rabló. 

„Te a zsiványok példányképe vagy: szeretnél e 
akasztófán halni meg?" 

„A duzzadozó párnák közül több lelket kapott 
belzebub, mint az akasztófáról." 

„Tehát nem irtózol az akaaztófától ?" 
„Azt hiszem, hogy kendnek a távozás eltökélt 

szándoka tréfálni való kedvet hozott." 
„Lehet," mondá szárazan Dönti. Ugy látszott, 

hogy a kérdés feszegetése nem tetszett neki. 
Ezzel a két betyár elhallgatott. Néma csend lett 

a házban; mindkét ember saját gondolatával foglalko-
zott. Csak egy óra múlva kezdett ismét élénkség lenni, 
midőn a támadásra készülő czimborák mind e«jy ra-
káson valának. A legények valamennyien pandurosan 
valának ö tözve; az idegen szemlélő a csend fenntartás 
közegére s nem a törvény fölforgatójára gondol, ha e 
companiát látja. Oldalukon széles* tüszőből—féle lmet 
gerjesztőleg kandikáltak elő a fényes pisztolyfej és tőr 
nyelek. E veszélyes companiában Dönti és Marsa Do-

nán kivül — még két alak ragadja meg figyelmünket: 
Bogár Imre *) és Bogár Jakab két egy testvér. Clas-
sicusan szép görög vonásokkal, mintaszerűen fejlett, 
daliás testalkatú, figyelmet költő két alak volt ez; bo-
gár fekete, vállra omlott göndör haj, sóvár, szenve-
délytől égő nagy kék szemekkel. A két legény, mint 
két tojás egyforma volt, szemefénye az egcsz bandá-
nak. A többi mind közönséges, mindennapi alak. 

„Még egy hiányzik közülünk," szólt Dönti az 
összegyűlt czimborákhoz. 

„Az a kölyök," mondá egy vén, sötét tekintetű 
haramia. 

„Venczel!" mondák mindnyájan „ő vidék kém-
lelésen van oda." 

„Ez a kölyök nekem sehogy sem tetszik," mondá 
az e őbbi mogorva arczu czimbora, „nem szeretem az 
olyan sima, mázos pofát. Azután meg akárhova küld-
jük: mindég két annyi idő kell neki, mint másnak." 

„Bizonyosan szerelmes a ficzkó," mondá Dona. 
„De a rablónak nem szabad szeretni," mondá 

az előbbi vadul : „a ki szeret, az nem megy bátran a 
veszélynek, mert remeg nyomorult életéért; a rabló 
szive legyen kifacsart czitrom, melyet felrúg mindenki 
az utczán, ne legyen abban egy szikrája se az érze-
lemnek, mert ez képtelenné tesz bennünket, hogy re-
megés nélkül verjük valakinek szivébe késünket. 

„Hurrah!" kiáltott a vadcsoport. 
E pillanatban a kérdésben lévő Venczel lépett a 

diszes compania közé. Szép piros arczu, karcsú, tizen-
hat éves legényke volt ez, gyermek csak, a bajra hitt 
—• szálas, izmos emberek közt. 

Hur rá ! vibzhangoztatá a belépő a b a n d a mege l é -

gedését. (Folyt, köv) 

*) 1862-ben akasztották fel Pesten. A legény feltűnő szépsége ® 
plastyiusnak fejlett testalkata — ez időben átalános beszéd tár-
gya volt Pe«ten. S. F. 



évenként ezreket költ, mig az neki csak néhány 
száz forintot jövedelmez Adná a most már pom-
pás gyümölcsössé vált földet haszonbérbe, igy 
l e g a l á b b , megszűnvén a kertész évi fizetése és a 
tömérdek napszámosok, s csőszök bére, hasznot 
s jövedelmet húzhatna abból; — a fatenyésztés 
és fanemesités körüli feladatának pedig más uton 
is tehet eleget. Jelesen : 

A nagy völgy parton levő akácz- és eperfa-
iskola mellett, gyümölcsfák tenyésztésére is jelöl 
hetne ki bizonyos tért; a reform, egyház nép-
iskoláinak épen ez évben engedett át nem rég 
faiskola helyiségül szolgáló tért, hol az ifjak a 
szóban levő mesterségben oktatást nyerhetnek 
és nyerni is fognak. A rom. cath. egyház is 
eléggé buzgó leend — ha a város iránta is ha-
sonló kegygyei viseltetik — az ifjúság oktatására 
faiskolát létesíteni. 

Ezen felül a kert felügyeletével megbizott. 
tanácsnok is megszabadul egy terhes gondtól és 
a gyümölcsfák körül naponta tartani kénjtele-
nifrett ^érettségi vizsgálatra" pazarolt drága ide-
jét — üdvösebben használhatná fel a közjó 
érdekében. 

Hát a népkert gyönyörű parkjának gondo 
zása? Oh! talál annak módot a gi»zdészati szak-
osztály, egyéb iránt ha annak dudva lepte utaira 
egy pillantást vetünk, meggyőződünk, hogy en 
nél jobban kertész nélkül is gondját lehet viselni 
egy-két napszámossal. 

De erről szóljunk más alkalommal. 
Sz. V 

A felnőttek oktatása! 
(Vége.) 

Az előbbi számokban elmondottakhoz alig 
szükséges egyebet felhoznunk, hogy a felnőttek 
oktatásának nagy fontosságát bizonyítgassuk. — 
E kérdés helyes megoldásában rejlik nemzetünk 
anyagi és szellemi jólétet igérő jövőjének csi-
rája. S jobb jövőre kinek volna nagyobb joga, 
mint a minden szépre, nemesre, nagyra alkal-
mas, de elhanyagoltatása s politikai viszonyai 
miatt haladásban gátolt, háttérbe szorított sze-
gény hányatott magyar nemzetnek. 

A felnőttek oktatását, — mely az előadot-
tak szerint nem csupán a saját jó szándékuk-
ból tanulni vágyóknak az olvasás, írás s számo-
lás ismereteit nyújtja, — országos törvény ál-
tal kell rendezni. Ez a törvény által előirt tan-
folyam lenne, mely minden évben három hó-
napig tart, még pedig azon évszakban, mi»vor e 
népszerű előadásokon való részvétében napi ke-
nyérkereseti munkája áltai senki sem vonatik el; 
tartana tehát mindenkor nov. 15 tol febr. 15 ig 
esténként heti öt órán át. 

E tanfolyamban való részvételre ugyancsak 
törvény által köteleztetnék minden 15 éves ko-
rát bevégzett felserdült 20 éves koráig; illető-
leg a leányok férjhez menetelükig, a legények 
katona kötelezettségük beálltai"'. ™ o 

A leányok férjhez menetelük, a férfiak pe-
dig nősülésük előtt kötelesek volnának a nép-
szerű nevelés és közerkölcstanból, valamint a 
gazdaság, háztartás és egészségtanból — mint a 
család alapításához nélkülözhetlen ismeretekből 
— bizonyítvány által kitüntetni, hogy a tanfo-
lyamot hallgatták. — Kik e követelménynek 
eleget nem tettek, polgári jogaik élvezetétől mind-
addig elüttetendők volnának, mig törvényes kö-
telmeiknek meg nem felelnek. 

Miután a felnőttek oktatása közös községi 
ügy, annak kiadásai a politikai községek által 
lennének fedezendők: és méltán, ha itt ott az 
országban egyes városok a magukat tovább ki-
képezni óhajlók száméra közös költségen gym-
nasiumot, reáliskolákat állítanak, jogosan meg-
várható, hogy alkalmatos intézményről gondos-
kodjék minden község, hol a nép fiai az életre 
szükségeit ismereteket megszerezhessék. 

Azonfelül, hogy a felnőttek oktatása sike-
resen előmozdítható legyen szükséges, hogy 
mindenütt népkönyvtárak is állíttassanak fel. — 
Nem szükség részletezni, hogy ily könyvtárak, 
honnan ingyen vihet ki olvasás végett könyve-
ket, mennyire segítik elő a közművelődést; a 
tapasztalás mutatta már ezt, ott, hol egyes könyv-
tárakat létesítettek; de azt meg kell jegyeznünk, 

hogy csak is a felnőttek oktatásával nyerhetnek 
ily népkönyvtárak valódi életet; meg kell ked-
veltetni a felnőttekkel a tanulást; oktatni Őket. 
mint folytassák önművelődésüket, s a népkönyv-
tárak nem fognak látogatók hiányában szenvedni. 

Végre pedig hogy a felnőttek oktatásának 
intézménye megteremtse a népműveltséget, nem 
csak a törvényhozás intézkedése, nem csak annak 
a kormány által eszközólt erélyes végrehajtása, 
nem csak a község áltíil hozott gazdag áldozat 
szükséges, hanem legfőbb teendőjük lesz itt « 
néptanítóknak, kik ez intézménynek szükségkép 
kell — hogy lelkei legyenek. 

„ N é p t a n i t ó u szép név, még szebb fel-
adat, csak az az egy a baj, hogy kiket igy ne-
veznek, pusztán csak „g y e r m e k t a u 11 ó k,u s 
hogy czimüknek megfeleljenek a nép tanítóivá, 
a nép tanácsadóivá kell válniok. Ehhez a fen-
nebb előadottak szerint foganatba vett f e l n ő t -
t e k o k t a t á s a szolgáltatja nekik a kulcsot az 
utat és módot. 

Tág tér lesz itt nyitva a tanítóknak, hu e 
téren magas feladatuknak megfelelni igyekeznek 
e m e l n i f o g j á k t á r s a d a l m i á l l á s u k a t 
melynek alatitsága felett sokan, oly sokszor és 
sokat panaszkodnak . . . . 

Ezek volnának általános vonásokban azok 
miket Simay István ur a felnőttek oktatásának 
reformja czimű művében előad, javasol és indít-
ványoz; — ki bensőbben érdeklődik ez ügy 
iránt — pedig a népnevelés iránt — mint Eöt-
vös mondja — minden egyes polgár jogosítva, 
sőt kötelezve van érdeklődni; — azt magára a 
röpiratra kell utasítanunk. (Megjelent Budapesten, 
Aigner Lajosnál. Ara 60 kr.) 

Nem tudjuk, hogy a magas kormány, a hon-
atyák, az egyes községek elöljárói, az egyes is-
kolaszékek részéről mennyi figyelemben, mily 
méltánylásban fog részesülni; mit fognak például 
városunk atyái tenni, mikép fog a legközelebbi 
időben újonnan választott iskolaszék a felnőttek 
oktatása körül intézkedni, mennyi támogatásban 
fog az részesülni „néptanítóink" részéről ? mind-
ezeket nem tudjuk, de azért Simay István sza-
vaival fejezzük be e czikket: 

„Tanítsuk meg népünket az állam, a társa-
dalom és saját maga iránti kötelességeinek meg 
ismerésére, azoknak szíves és pontos teljesítésére, 
igy valami az majdan a jövő nemzedékben a 
szabad haza méltó fiává, alkotmányos polgárává. 
Igy leend elérhető, hogy nemzetünk a cuitur ál-
lamok népeinek színvonalára emeltetvén, léte az 
európai nemzetek közt állandósittatik, és az al-
kotmányos államot biztositó adóképessége fo-
koztatok. 

A nemzet 5 millió földműves népét, magyar 
hazánk fundamentumát bukni hagynunk, édes 
hazánk iránt tartozó szeretetünk tiltja.kí 

S i m a F e r e n c z. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Híreink Iegérdekesbje minden bizonynyal, 

hogy S i m o n y i E r n ő , miként azt a képviselőház 
elnöke folyó hó 9 én tartott ülésben bejelenté, a czeg-
lédi és baranyamegyei szaláutai kerület képviseletéről 
lemondván, S z e u t e s v á r o s képviselőségét tar 
totta meg. 

* A művelt if júság a mult hónapban tartani szán-
dékolt jótékony czélu tánezvigalmat folyó hó 18 án 
fogja megtartani Rambovszky nagy te remében; a tiszta 
jövedelem a helyben felállítandó kisded ovoda j avá ra 
fog fordíttatni. 

Figyelmeztet jük olvasóinkat Halmv József váró 
sunkba érkezett fényképészre (photograph^) ki fényir-
dáját Herczl Vilmos házában az izr. templommal szem-
közt nyitotta meg. Lát tunk néhány általa készült ké-
pet, melyek csinosság és eorreetségben semmi kívánni 
valót sem hagy tak ; — mint az általa szétosztott hir-
detményekben is jelenti , látogatóit először csak pró-
baképen fényképezi le, s csak ha sikerül a kép, akkor 
fogadja el a megrendeléseket . 

— A látványosságok kedvelőit pedig Bartscht 
Aradról érkezett tűzmester, akar ja mai nap este a tul 
a kurczai népkertben, az oskola előtti téren fényes 
tűzi játékkal meglepni ; sok mindenféle mutatvány közt 
„Budavár" bevételéuek képét is ígéri; — a tűzi játé-
kot megtekinteni vágyók ülőhelyért 50, állóhelyért 30 
krt fizetnek. 

— Egy polgár tá rs következő sorokat küldötte 
b e : „Naponta lehet látni az úgynevezett ,Széchenyi 
kert ' bejáratánál reggel 7-től 8-ig, délután 1 tői 2 ig 
sok ácsorgó diákot ; végre egytől ruegkérdém, vájjon 
miért nem mennek be a kertbe, hogy ott az iskolai 
tanóra beálltáig fe ladványaikra készülnének? — azon 
meglepő választ nyerém: Bumennéiik, ha szabad volna ! 
— de miért nem szabad? — mert az igazgató kemény 
büntetés terhe alatt megtiltá bár kinek % 8 V* 2 óra 

i előtt belépni. — Mindenki, ki iskolába járt, tudja , minő 

jól esik a tanulás az árnyas fák enyhében; azért fel-
kérem a tiszteit igazgatót, ne fossza meg tanítványait 
attól, mi ifju korában talán neki is élvezet volt. — a 

A beküldött közlemény többi részét nem adhat juk, ha-
nem tartalmát következő adomával fej t jük m<*g: „Mi 
heszna van a geográ f iának? kis f iam!4 — „Tizenöt 
k ra j eza r !* — „Hogy h o g y ? ? " — „Hát a tanár ur 40 
krért veszi, nekünk pedig 55 krral adja «l.u — — 
Nem nagy üzlet, meg sem érdemli, hogy adó alá ve-
gyék. 

— A városi közgyűlés elmozdította állomásáról 
a városi ker tész t ; oka lehetett reá, m m b í rá lga t juk ; 
de hogy ugyan ezen kertész 11 tagu családjával együtt 
— be nem várva a nemsokára beérkező szt. Mihály 
napi évnegyedet, midőn ügyo apel la tában van, a ker-
tészlakból egy esős estén a szabad ég alá kihányas-
sék, e barbár el járás, — nem emlékezünk — hogy a 
közgyűlés rendelte volna e l ; — hanem megtörtént. — 
Nem csak Herczegovinában ura lkodnak basák. 

— A képviselőház elnökévé Ghyczy Kálmán, 
első alelnökévé Bánó József, másod elnökké pedig 
Várady Gábor választatott meg. Jegyzőkké Beöthy 
Algernon, 11 i s /á r Imre, Molnár Aladár, Tombos Ist-
ván, Orbán Balázs é s Wacch te r Frigyen lettek. 

— Dr. Balassa Péter , helybeli gyakorló orvos 
tudatja a t. ez. szülőkkel, kik naia jelentkeztek, ho-y 
t. hó 12-én, azaz ma vasárnap délután 2 órakor a 
h i m l ő o l t á s t ismét megkezdi. Lakásán Zöldfa utcza 
248. sz. a. 

— Déli Európában, hol a tengeri a szegényebb 
néposztály legfőbb táplálékát képezi, egv idő óta pa-
naszokat hallani egy betegségnek rendkívüli gyakori 
fellépése iránt, mely kivétel néikül csak azokat lepi 
meg, kik tápszerül a kukorieza lisztjét hasznalják E 
betegség a köszvény. Különösen Olaszhoi ban feletto 
el terjedt e betegség. Creiuona tar tományban 24 lakosra 
egy köszvényes esik. Bre^cia tar tományban 1856 b.ni 
10,900 köszvényes feküdt a kórházban 1872 ben 14 
ezernél több. 

— Az „ A p o l l o " czimű zeneműfolyóirat negye-
dik kötete legújabban megjelent kilenczedik számáriak 
ta r ta lma: 1) Eredeti magyar Bakody Lajostól. 2) Ha-
ha ha! gyorspolka Nagy Bélától. 3) Uéveries hegedű 
és zongoiára Bella J. L.-töl. Magyar népdalok a „Fa-
lurosszáu-bóI u. m. 1 Emeld reám nefelejis kék sze-
medet. II. Csak egy szép leány van e világon. 111. E-i 
a kis lány raegyr a kútra. IV. Nincsen olyan fényes 
alkony. Átírta Ábrányi Kornél aként, hogy e népda-
lok vagy ének mellett, vagy külön is, mint önálló zon-
gora darabok játszhatók A b o r í t é k o n : Thern Ká-
i'oly, Vilmos és L^jos. (Életrajzi vázlat.) Vegyes. — 
Előfizetési ár egész évre 6 frt . félévre 3 frt. A je len 
szám 1 írtért külön is megszerezhető. Az előfizetés vi-
déken legczélszerű<'bb «n a postahivataloknál postautal 
ványozás utján eszközölhető, Budán, az „Apollou ki-
adóhivatalában iskola-utcza 081. sz. a. Minden eddig 
megjelent szám és kötet folyton kapható. 

Értesítések, Vecseri Józsefnek nagynyomáson 
külön szakaszban 5 első földje eladó. — Török Sán-
dor ellenőrnek Kis Tőkén 12 hold szántó földje szabad 
kézből eladó, értekezhetni örög Török Sándorral felső 
párt, 72. sz. a. — Pápai Sámuelnek több női öltönye 
ju tányos áron szabad kézből eladó. 111. t. 8. sz. a. — 
Molnár Miklósnak az alsó réten 7 részlet földje eladó, 
belső Ecseren 3 fertály tanyaföldje haszonbérbe eladó. 
Török Sámuelnek Zalotán 10 hóid földje 3 évre haszon-
bérbe kiadó. — Or. Irházi István és fia Ferencz tu-
dat ja a t. közönséggel, hogy az olaj munkát naponkint 
folytat ják. — Pap Imrének középső temetőben 3% hold 
földje huozouoei l>o kiadó. — Marosi Pá! I. t. 2ó2. sz. 
háza eladó. — Halász Szabó La josnak az alsó réten 
5 hold nádja lábán eladó. I l i t. 44. sz. — N. Pataki 
Jánosnak a suiymostóban 9 hold nádasa eladó vagy 
haszonbérbe kiadó. — Virágos Tóth Imre III . t. 642. 
sz. háza eladó. — (jrörbo Nagy Mihálynak II. t. 7. sz. 
háza eladó. — Neufeld Hermau I. t. 281. számú háza 
szabad kézből eladó. — Lőwy M irton háza s olaj .ualma 
együtt szabad kézből eladó, ugyannak keményítőgyára 
eladó. - - Vas Katalin kis tőkei 5 hold földje eladó, 
értekezni h bet D.-Szabó Mihály kovács mesternél. — 
Halász Dániel felső réti egy részlet földje eladó. I. t. 
56. h. sz. — Saj tos Mihály I. t. 416. sz. háza eladó, 
a feltételek Mojzsik L i j o s ügyvédnél a Turzó-féle ház 
ban megtekinthetők. — Abafiy László kereskedő inasa 
o héten a postára vitt levelek közül egyet, mely Tries tbe 
szólott, elveszített; a mennyiben abbau egy kiállított 
váltó is volt, megkerestetik az illető találó, hogy azt 
fentnevezetnek visszaadni szíveskedjék. — Kovács Mi-
hálynak a régi szélmalom mellett 2 db. első osztályú 
jóminőségű földje, valamint a réteu — ez évben he-
rével bevetett 1 részlet földje — szabad kézből eladó. 
Értekezhetni a tulajdonossal . — Özv. Fa ragó Sándorné 
házánál I. t. 488. sz. házánál egy külön lakás vau ha-
szonbérbe kiadó. — Sarkady-Nagy Lajo* 1. t. 221. sz. 
háza eladó. — Weiner Fa rkasnak egy legjobb kar-
ban álló 4 öles góréja e ladó; szükség esetén 2 ölet 
is ád belőle; értekezhetni lakásán, foutcz i Kristó Na^y 
Pál házában. — If j . Nyiri Józsefnek Szt. Lászlón a 
major dűlőben lévő első osztályú házi földje kedvező 
feltételek mellett eladó. — Néhai Nemes Sándor örö-
köseinek két fertály tanyatöídjük a derekegyházi ol-

j dalon, a nagy-nyomás szélben eladó. 11 t. 10J7 régi 
szám. — 



H I R D E T É S E K . 
M 7 > Árverési hirdetmény. 

Szentes város árvaszéke részéről közhirré tétetik, 
hogy néhai id. Sarkadi N. Mihály hagyatékához tartozó 
37tm/»ioo hold téési birtok a rajta levő tanyaépületek-
kel; továbbá 261,5%oo hold tőkei föld, 32M,/uoo hold 
hökényi nádas és 68"7/noo hold tiszai ártér Szentes 
város közházánál sept. 20-án délelőtt 9 órakor meg 
tartandó nyilvános árverés utján a f. 1875. évi october 
1-től 1876. september 30-ig számítandó egy évre ha-
szonbérbe fog kiadatni, akár egyeseknek, akár töb 
beknek társaságban. 

Mire árverezők oly értesítéssel hivatnak meg, hogy 
az árverési feltételek a városi árvaszék hivatalos he-
lyiségében naponta megtekinthetők. 

Kelt Szentes város árvaazéke 1875. augustus hó 
27 én tartott üléséből. 

Kiadta: 

Szakái Mihály, h. jegyző. 

Olcsóbb 
jobb és ; mint bárhol! 

Nói rtóakelmél 
legkedvezőbben megszerezhetők 

HAMBURGER ADOLF| 
hölgy-divatáru üzletében 

B T J j J A P E S T f 
IV. koronaherczeg (uri) utca 8. sz. 

Minták k ívána t ra bárhova 
ingyen küldetnek. 

A 3 -

Árverési hirdetmény. 
Csongrádmegyében lévő Csany köz- & 

ség f. évi augustus hó 9 ki 27. sb. a. kelt ^ 
közgyűlési végzése folytán ezennel közhirré 
tétetik, miszerint a bor, ser, pálinka, liqueur, 
rosolio mérhetési és halászati jog — három 
községi ikorcsma épülettel 3 hold földdel 
és egy bolti helyiség — 1876. évi január 
1-től 1879. évi deezember végéig — f. évi 
september 26-án Csany község közházánál 
nyilvános árverés utján — haszonbérbe adatik. 

Az árverési feltételek idoközűleg Csany 
község közházánál bármikor is megtekint-
hetők. 9 

Kelt Csanyon 1875. augustus 9-én. Cr| 
P a p Ö d ö n , F o r g ó F e r e n c z , 

jegyző. bir^. 

Hirdetmény. 
A városi közgyűlésnek ez évi 14. számú határo-

zata folytán, a serházi épületek, hozzá tartozó 15,IS7/i2oo 
hold földdel együtt, f. évi szt. Mihály napjától kezdve, 
három egymásután következő évekre, e hó 23. napján, a 
helyszínén nyilvános árverésen haszonbérbe fognak adat-
ni ; a bérleni szándékozók a feltételeket alulírottnál 
addig is megtekinthetik. 

Szentes, 1875. september 9. 
Balog Dániel, 

tanácsnok. 

_ 
m 

n J 
Pollák Lázárnak a ® 

Bethlehem utczában lévő J 
270. sz. háza kedvező fel- ® 
tételek mellett eladó, — p 
értekezhetni a tulajdo 
nossaL 

Hirde té s . 
A bökény-mindszenti Tiszaszabá-

lyozó társulat részéről ezennel közhírré té-
tetik. miszerint mindazon ártér birtokos lakosok, 
kik az 1872-ik évi gátkoltségi kirovásaikat a tár-
sulati pénztárba mind ez ideig be nem fizették; 
hzt e folyó september hó 15-ig oda annál in-
kább fizessék be, mert azon napon tul a nem 
tizetők ellenében a költséges és kellemetlen vég-
r e h a j t á s fog alkalmaztatni. 

Kelt Szentesen, 1875. september 4-én. 

Az igazgatóság. 

H i r d e t é s . 

Alulírott ajánlja magát minden a szakmá-
jába vágó gépészeti- vagy más 

lakatos munkák előállítására, 
vagy bármily nemű gépeken előforduló javítá-
sok eszközlésére. Lakása néhai Hubert Péter 
örökösei házában. 

Kolodinszky Hipolit. 
Árlejtési hirdetmény. 

Szentes város közgyűlésének f. é. 202. sz. köz-
gyűlési határozatánál fogva, a „városi előfogatozás,0 

— a f. é. október 1-től 1878 ik évi september végéig 
terjedő 3 egymás után következő évre — nyilvános 

685. 
r. 1875. Árverési hirdetmény. 

Alulírott bir. végrehajtó közhirré teszi, hogy a 
szentesi kir. jbiróságnak 39®9/P I S - 3 sz. végzése folytán, 
néhai Feyér Józsefné, Fromm Erzsébet hagyatékához 
tartozó következő fekvőségek: 

1. A szentesi 187. sz. t jkvben 224 hrsz. a. fel-
vett 165. sz. ház, udvartérrel s rajta levő épületekkel. 

2. Ugyanazon tjkvben 4508. hrsz. a. 14MO/t5oo nsz. 
hold alsóréti nádas. 

3. Ugyanazon t jkbe 8787 hrsz. 39670/ittoo hold egy-
telek szántó és kaszáló Lapistón, tanya épületekkel 

4 Ugyanazon tjkvben 10759. hrsz. a. 4032/i6»o hold 
kis-tőkei legelő, a rajta levő tanyai lakházzal (az is-
tálló épület kivételével). 

5. Ugyanazon tjkben 3277. hrsz. a. l*M'i«oo hold 
szőlő a raj ta levő kunyhóval. 

6. A szentesi 4658. sz. t jkvben 4507. hrsz. a. 
1440 nsz. öl alsóréti nádas, — az 1875 ik évi sept. 
29-ik napjától kezdve egy évre haszonbérbe fognak 
adatni, következő feltételek mellett: 

a j a 224. hrsz. a. házra, udvarra és épületekre 
kikiáltási ár 150 frt. köteles lévén a bérlő az épüle-
teket tűzkár ellen biztosítani, leltár szerint átvenni és 
azokat olyan állapotban, minőben átvette, a bérlet le-
teltével (1876. sept. 29) visszabocsátani; továbbá tar-
tozik bérlő az épületeket, a bérlet ideje alatt kivül 
belől tisztán tartani, meszeltetni, az éjji őr és kémény-
seprő dijait fizetni. Elemi kárért a bérlő nem felelős. 

b) A 4507. és 4508. hrsz. a. alsóréti föld 200 frt . 
kikiáltási árban, — a 8787 hrsz. a. föld tanya épüle-
tekkel 500 frt. kikiáltási árban, — a 3277. hrsz. a. 
szőlő, kunyhóval 50 frt. kikiáltási árban 1876. évi sept. 
29 ig tartván a bérleti idő. 

c) Tartoznak bérlők a bérösszeg felét 1875. évi 
sept. 29 én, másik felét 1876. évi april 24 ik napján 
kiküldött végrehajtó kezéhez lefizetni. 

d) Tartoznak bérlők a tanyai és tőkei föld %-ad 
részét kapás vetemény alá használni, — továbbá ugy 
a városi, mint a tanyai épületek tetejét nsz. ölenkint 
5 frtra tűzkár ellen biztositani, — bérlett területen levő 
gyümölcsfákat, ültetvények, általában az élőfákat kö-
teles fentartani, azokat kivágni, meggalyazni s a ta-
nyán összegyűlt trágyát elvinni — nem szabad; végre 
köteles bérlő a tanyai épületeket kivül belől tisztán 
tartani, az épület töveit felhányni 

e) Bérleni kivánók tartoznak a kikiáltási ár 10%-
toliját bánatpénzül befizetni, mely összeg az első fél 
évi bérösszegbe fog beszámíttatni. 

f j Köteles bérlő a galamb állományt ugy a mint 
van fentartartani s a bérlet leteltével visszaadni. 

g) Ha bérlő e feltételeket meg nem tartaná, alá. 
veti magát bármely, az örökösök által szabadon vá-
lasztandó bíróság sommás Ítéletének, s szabadságot ad 
azoknak őtet a bérleménytől is elmozdítani, mely eset-
ben minden vetéseit, beruházásait, ugy a befizetett bér-
összeget az örökösök javára elveszti s a bérlemény az 
Ő kárára újra haszonbérbe adatik. 

h) Bérbeadási árverés határideje 1875. september 
22 ik napjának d. e. 9 órája a kir. jbiróságnál. 

Szentes 1875. aug. 29. 
Onody Károly, bir. végrehajtó. 

árverés utján bérbe fog adatni. Az árlejtési eljárás fel-
tételei következők: 

1-ször. Négy szakasz négyes lovu előfogat ál-
lítandó ki. 

2-szor. Minden egyes szakaszra nézve külön kU-
lön fog az árlejtés megtartatni. 

3-szor. Az rfrlejteni kivánó, minden egyes sza-
kasz áilejtésénél 100 frtot bánompénzül letenni tartozik. 

4 szer. Az esetben, ha az előfogatozás több vál-
lalkozóké leend, az egyes vállalkozók a szolgálati mi' 
nŐség és biztosíték kimutatására egymásért a részle-
tes feltételek értelmében egyetemleges felelősséget vál-
lalni kötelesek. 

Árlejtési határidőül a f. évi september hó 12 ik 
napjának délutáni 3 órája a tanácsterembe tűzetik ki; 
— hol addig is a részletes feltételek alulírottnál meg-
tekinthetők. 

Kelt Szentesen 1875. september 3-án. 
Győri József; tanácsnok 

Kiadó: Cherrier János. Felelős szerkesztő: Buday József. 

Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, miszerint a 
Pollák Emannel-íéle házban (a görög templom átellenében) rÖÍÖB 
árukkal dúsan felszerelt 

raktáramban 
minden e szakmába vágó czikkek a gyári áron kaphatók. — Ne-
vezetesen mindennemű kartonok, batistek, festők, vásznak, kanavá-
szok. nyak- és Jejre való selyem kendők, scliiffon, anginet, télikendők, 
barketteky lüszter, posztó és gyapjú szövetek; — továbbá 

a legjobb 

Pottendorfi pamutnak fontját 1 írtjával! 
A n. é. közönség becses pártfogását kérve, maradok 

teljes tisztelettel: 

R e i c h l i n g e r Henr ik . 

Sientesen, nyomatott Cherrier Jánosnál 1876-


