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Előf izetés i árak: 
Egész évre . . 
Félévre . . • 
Negyedévre • . 

4 frt. 
2 frt. 
1 frt. 

Megjelenik e lap hetenkint 
vasárnap, egy íven. 

E lap szellemi részét illető 
közlemények a szerkesztő-
iéihez, a pénzküldemények 
a kiadó-hivatalhoz külden-

dők. 

zeiitesi 
Vegyes tartalmú hetikőzlöny. 

Hatodik évfolyam. 
Hirdetési árak: 

A h á r o m hasábra terjedd 
petitsorért egyszeri hirdeté; 
nél 18 kr.,a k é t hasábosér 
12 kr., az e g y hasábosér 

<5 kr. számittatik. 
A „Nyilt-téru-ben a háron 
hasábos petitsor igtatásidij; 

15 kr. o. é. 
Bélyegdij minden egyes b€ 

igtatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek nem 

Valami az életbiztosítás előnyeiről. 
A takarékpénztárak, segélyegyletek, életjá-

radéki s más pénz- és biztosító intézetek, a pol-
gárosodási, átalában az uralkodó nemzet-gazdá-
szattani viszonyokhoz mérten, már a régibb idők-
ben is szerepeltek; 8 ma érdeket érdekbe fűzve, 

idhatni kiegyenlithetlenül összekuszálva, a föld 
den polgárosult népénél elterjedten, a társas 
ben az összetartás egyik leghatalmasabb kap-

c s á t képezik. Általában a közszükségletbó'l szár-
mazó mind meg annyi bajok orvoslásánál; vala-
mint a földmivelés, ipar és kereskedés fejleszté-
sénél közvetítő eszközül, s ez által az egyetemes 
jólét megközelithetése felé útul szolgálnak. Nem 
szándékunk ez alkalommal annak fejtegetésébe 
bocsátkozni, s bizonyítgatni, hogy egyes népek-
nél a különféle pénzintézetek aránylagos elterje-
dése, mily viszonyok között, mennyiben gyako-
rolnak befolyást ugy az állam, mint egyesek 
sorsára; s eltekintve mindazon ki-zámithatlan 
előnyöket, hasznokat, melyeket például Anglia 
gazdag és számos pénzintézete az angol polgár-
ság általánosságának biztosit; tekintsük most itt 
célunkhoz képest a pénzintézetek befolyását 
pusztán a munkás osztály sorsára, 8 hogy kü-
lönösen a létező intézmények közül a takarék-
pénztárak, segélyegyletek, életjáradéki s más élet-
biztosítási intézetek, melyike nyújtja az önbizto-
aitásra nézve, s mily viszonyok között a legcsal-
hatlanabb módokat? 

Gladstone, Angolhon volt ministere, — ki 
Angolhonban talán legtöbbet fáradozott a mun-
kás nép sorsának javításán, — következőket 
mondja: „a jótékony egyletek sokat segíthetnek 
a munkás ember családjának sorsán, ha beteg-

sége következtében nem lődözheti annak szük-
ségleteit; de egyáltalában egészen más elveken 
alapulnak, mintsem egészen vagy csak kellő el-
látásban részesíthetnék halála esetén elárvult 
családját, s ezt, — mondá — csakis az élet-
biztosítás által érhetik el legkönnyebben. 

S valóban az életbiztosítás a leghathatósabb 
előre gondolkodási mód s előnyei kézzel fogha-
tók. Mert, ha valaki még oly jó gazdálkodó is, 
hogy megtakarított filléreiből a takarékpénztár-
ban rendesen helyez is el valamit: halálával meg-
szűnik a gyűjtés; s az igy eszközöltetett sokszor 
csak csekély letét képezi kamataival az összeget, 
melyhez a hátramaradt házastárs s az árván ma-
radt gyermekek igényt tarthatnak. Kétségkívül 
áll, hogy, ha mindenki hetven éves életkorra 
számithatna: a takarékpénztárak elvégre is telje-
sen megfeleluének minden célnak; de, minthogy 
életünk ezer meg ezer esélynek van kitéve, ez 
nem áll. S alig szükséges magyarázgatnunk, hogy 
az életbiztosításnál kockáztatásnak egyáltalában 
nem volna helye. 

Tegyük fel például, hogy egy harminc éves, 
heti keresetéből 50 krt a takarékpénztárba tesz. 
Az igy tíz év alatt folytonosan gyakorolt letét 
kamataival együtt alig haladja meg a 300 fo-
rintot ; s ha e takarékosságot folytatja, 30 év 
alatt ugy 1000 frt körül tesz félre, feltevén, ha 
ugyan az illető 30 évig él; s ha előbb meghal-
na, mi — ha oly tetemes idő eshetőségeit te-
kintjük — korántsem valószínűtlen: a megtaka-
rított összeg igen természetesen aránylag kisebb 
lesz. Már most, nincs szükség különös súlyt fek-
tetni annak bizonyitgatására, hogy, ha a taka-
rékpénztárnál letéibe rakott heti 50 krt bizton-
sági dijra adja ki, családjának 1000 frtig ter-

fogadtatnak el. 

jedő jogot biztosithat, bármikor következzék is 
be halála. Így világos, hogy itt semmi kockáz-
tatás nem forog fen, hanem helyébe határozott 
bizonyosság lép. 

Világos, hogy oly embereknek, kiknek csa-
ládjok nem levén, másokról előre gondos-
kodni sem feladatuknak, sem kötelességöknek 
nem tekinthetik, hanem pusztán minden céljok 
oda irányul, hogy betegség vagy munkahiány 
napjaira biztosítva legyenek ; vagy például a 
kereskedők, valamint a pénzűzérek, kik csak 
ideiglenes érdekből tesznek megtakarításokat, s 
általában minden ily természetű esetekben a 
takarékpénztárak, segélyegyletek elvitázhatlan 
előnynyel bírnak minden más életbiztosítási in-
tézetek felett, melyek által különben is egyálta-
lában nem pótolhatók. 

Ez összehasonlításból világosan és kézzel fog-
hatólag kitűnik, — különösen a vagyontalanabb 
munkásosztályra nézve — az életbiztosítás előnye ; 
ha ugyan megtakarításokat azon elvből teszünk, 
hogy halálunk után, — mely sokszor a legvá-
ratlanabb időben, az egész család legnagyobb 
szerencsétlenségére köszont be — az elárvult 
utódoknak jövőjét egyáltalában kockáztatásnak 
ne tegyük ki. 

Városi közgyűlés. 
— 1W76. n o v . 14 . — 

Olvastatott f. évi 180. számú k. gy. végzéssel a 
kataszteri munkálatok előhaladottságának megtekinté-
sére kiküldött bizottság jelentése. 

A küldöttség a kataszteri munkálatoknak vállal-
kozók általi teljesítését s a működő nap dij ások nak be-
szüntetését véleményezi. 

A küldöttség javaslata egész terjedelmében elfo-
gadtatott. 

Felvétetett a szegedi kir. törvényszéknek 5360. 
sz. alatt hozott határozata, mely szerint Farkas Bene-

T l H O l 
A túrokban szülött. 

— R E G É N Y . — 

{Korrajz Franciaországban 1749 — 92-ig.) 
Irta: S. F. 

(7-ik folytatás.) 

— ö n a grófnérói semmit nem beszél, mondá 
Vaillant g r ó f — egészen elejtve az előbbi beszéd fonalát. 

— Az anyaság nehéz föladatán szerencsésen ke-
Tesztül esett; most a kimerültség álmát aluszsza. 

— Ön várni fog itt asszonyom, mondá komolyan 
a gróf, s kinyitván az ajtót egy szobán ment keresz-
tül, B neje szobájába nyitott. 

Vaillant gróf, ki nem élt jó viszonyban 6zép és 
kedves nejével, ki a szobát, melybe most lábait tette: 
„a családi koporsók műhe lyé inek nevezte; a komor, 
mogorva ember, kit egy szerencsétlen rögeszme, — 
azon időtől kezdve, midőn neje első gyermekét bozta 
a világra — mondhatni elválasztott nejétől, s ezzel egy-
szersmind mindentől, ami az emberi életben örömet, bol-
dogságot nyúj that : most szemében a boldog megelége-
dés ragyogásával állt neje szobájának küszöbén, majd 
lábujjhegyen járva, a tisztelet édes vágyával közeledett 
nejéhez, ki szép nagy szemeiről éppen azon pillanat-
ban emelé föl a szempillákat, midőn a gróf az ágy-
hoz ért. 

— Uram! mondá a grófné, kezét nyújtva férje felé. 
— Asszonyom, mondá a gróf, a lisztelet s talán 

a föllobbant szerelem hevével ragadva meg a felé nyúj-
tott kezet, B ajkához emelve az t : ön nemcsak az apá-
nak szerzett örömet, de Vaillant grófnak is. 

— Nem értem önt, mondá a grófné zavarral. 

— Igen asszonyom, ismétlé a gróf, újból ajkához 
ernelé a grófné kezét : ön szép és egészséges gyerme-
ket szült; ez öröm az apára, mert e gyermek fid; és 
egyszersmind ez áldás Vaillant grófra, ki már azt hitte, 
hogy házán a kárhozat súlya ül. 

— Nem uram, mondá a grófné itéleiszerűleg rázva 
szép fejét, s szemeivel gyermekét keresve. 

— Mit mond ön asszonyom? 
— Hol van gyermekem? kérdé a grófné az anyai 

féltékenység zavarával jártatva körül tekintetét; s mi-
dőn azt sehol nem látá, görcsösen ragadta meg mind-
két kezével a gróf kezét : hol van gyermekem ? kiáltá 
kétségbe esetten. 

— Legyen nyugodt asszonyom, mondá megnyug-
tató mosolylyal a gróf: gyermekét nera lopta el senki, 
Vaillant gróf ugy fogja ezt őrizni, mint két szeme vi-
lágát. 

— Gróf ur! hova tette gyermekemet, kéré az anya 
esdoleg a grófot: ön nem akarhatja, csak egy pillanatra 
is elzárni az anyát gyermekétől. 

Madame Renard lépett e pillanatban a szobába. 
Fonnyadt arcán ott ült az ördögi mosoly, melytől a 
gróf, néhány pillanattal elébb megrázkódott. Vaillant 
grófné nem tekintett madame Renard arcára, szemei 
csak a gyermeket keresték, melyet az anyóka kezében 
tartott. 

— Itt van gyermeke asszonyom, mondá elégedet-
tem Vaillant gróf. 

— Hol harcolja ön gyermekemet? kérdé zavar-
ral a grófné. 

— A gróf ur szobájában voltam kegyelmes asszo-
nyom, mondá behízelgő hajlongással a vén banya, át 
nyújtva az anyának gyermekét. 

Vaillant grófné az anyai ragaszkodás hevével szo-
ritá a gyermeket keblére. 

A gróf megelégedetten nézte e fönséges jelenetet, 
me!y azonban csak egy pillanatig tartott; az anya a 
világosság felé tartá arcával a gyermeket, s egy éles 
sikoltást hallatott, midőn szeme a gyermek arcára esett. 

— Borzasztóság! ki művelte ezt velem?! kiáltá 
kétségbe esetten az anya. — Ez az ön műve g r ó f ú r ! 
ismétlé a grófné szemrehányólag tekintett a grófra, ki 
föl nem birván fogni a hirtelen változás okát, merev 
szoborként állott ott. 

— Nem értem önt asszonyom, mondá zavarral 
a gróf. 

— Boldogtalanok, mit miveltetek? Ez nem az én 
gyermekem, ismétlé a grófné, a gyermeket nyújtva a 
gróf felé. Vegye uram és vigye magával, ez az ön műve. 

Vaillant grófban aludni kezdett a vér e beszédre; 
arca halál sápadt lett, agyában megfagyott egy percre 
minden gondolat, némán bámult a grófnéra, ki kezé-
vel meredten tartá a gyermeket felé. 

Vaillautné szép kedves vonásai föl valának ku-
szálva, szemeiben őrületes zavar ült. 

— Vigye tőlem e gyermeket! kiáltá szenvedélyes 
szemrehányással a grófné. 

S a gróf némán vette át a gyermeket, mintha 
érezte vagy talán beismerte volna, hogy az anya vádja 
méltó helyre hull az ő fejére. 

— Szörnyűség istene! kiáltá az anya kétségbe-
esetten, összacsapván kezét: meg vagyok rabolva! 
S ön hallgat uram?! kérdé, vértfagyasztó tekintettel 
meredve a grófra. Ön hallgat, gróf ur? A lelkiismeret 
megkötötte nyelvét, nera lel szavakat ? - B e s z é l j e n uram ! 
önnek kötelessége az anyának, ki önnek egyszersmind 
neje is, fölvilágosítást adni a borzasztó merényletről, 
mit velem elkövettek, mit önnek tudnia kell. Beszéljen 
uram! követeié az anya szenvedélyes szívvel. 

(Folyt, köv.) 



dek rendőrfőkapitány, az ellene emelt vádak alól 
tírgyi tényáiladék hiányában felmentetett. — Olvastatott 
ezzel kapcsolatosan F. B rfőkapitány kérvénye, mely-
ben hivatalába visszah^lyeztetését és az 1875. évi május 
1 tői f. évi november hó végéig elmaradt hivatali fize-
tését kéri. 

A közgyűlés Farkas Benedeket hivatalába vissza-
helyezi. Balogh János h. rfőkapitány nak pedig, bivata 
Iában tanúsított ernyedetlen szorgalmáért, tapintatos 
intézkedéseért jegyzőkönyvileg elismerést szavaz. 

Az elmaradt fizetést illető kérvény azon utasítással 
adatik ki a jogügyi szakosztálynak, hogy adjon véle-
méuyes javaslatot : vájjon a kérdéses összeg megfize-
tendrf-e; és, ha igen, talajdonképen a város tartozik-e 
megfizetni vagy pedig a vádló Somodi testvérek, mint 
a kik okozói voltak a rfőkapitány hivatalából való 
felfüggesztésének. 

A közvágóhíd jövedelmeztetése tárgyában a f. 
évi 187. számú k. gy. végzéssel megbízatott a tanács. 
Javal la tát beterjeszti, s az helyeslő tudomásul vétetik. 
Megbizatik a tanács, hogy a nevezett vágóhíd feletti 
felügyeletre nézve akként intézkedjék, hogy fogadjon 
lel havi bér mellett egy egyént. 

— Nov. 23. — 
Polgármesrer e f. hó 12 én tartott közgyűlés ha 

tározata értelmében, a kataszteri munkálatok bevégzé-
sét illető zárt ajánlatok beérkeztét jelenti. Ajánlátokat 
tet tek: Dózsa Andor, mérnök, 25UO frtért. Juhász Já-
nos 2000 frtért, Vecseri Imre 1920 frtért, Zigtiri László 
1900 frtért, Szakái Mihály 1500 frtért, Boriszlavszky 
Leó 1430 frtért. 
Az ajánlatok közül Boriszlavszky Leóé fogadtatott el, 
oly megjegyzéssel, hogy a pályázati föltételekben ki 
tűzött biztosítékot akár készpénzben, akár értékpapi 
rokb.io, akár ingatlau fekvőségben a szerződés meg 
kötése előtt tartozik pályázó benyújtani. 

Az igy kiadott kataszteri munkálatoknak jövő év 
april végéig okvetlen be kell fejezve lenni; erre pedig 
felelőség terhe mellett köteleztetik pályázó. Mi egyáta-
lában nem terheljük magunkat azon aggodalomal, mint 
némely képviselő urak, hog}' a jelenlegi állapotot te-
kintve, kész nem lesz a mondott időre. Az egész do-
log biz ott nem valami rettentő. Az, mi leginkább meg-
kívántatik, türelemmel párosult szorgalom. Mint né-
melyek elhitetni akar ják magokkal és másokkal, hogy 
az egész irodai munkákat újból kell kidolgozni, — az 
nem áll. A betűsorozatos névjegyzékben vanuak téve-
dések, s ezek kijavítása vesz időt igénybe. Ismerve a 
tulajdonképeni hibákat, nem érthetünk egyet azokkf 1, 
kik a felelősséget csak akkép óhajtanák értelmezni, 
hogy az csak a munka megkezdésétől terhelje az ille-
tőt. A pályázók mindenesetre megtekintették a munká 
latokat s bizonyosan a maguk előnyére kitették volna 
pályázatukban, hogy csak a most megkezdendő munká-
latokért vállalhatnak felelősséget. 

Olvastatott a f. évi 188. sz. k. gy. végaéssel meg-
bizott távirdai bizottság jeleutése. 

A küldöttség javaslata egész terjedelmében elfo-
gadtatik. E javaslat szerint a szomszéd érdekelt váro-
sok felszólittatnak, hogy az itt Szentesen tartandó ta-

nácskozásra küldöttséget nevezzenek ki. Ugyancsak e 
javaslat szerint megkeresné a város, illetőleg az érde-
kolt községek, — a ministeriumot, esetleg a képviselő-
házat, hogy o vonal kiépítéséhez szükséges összeget 
pótlólag vétesse fel az 1877, költségvetésbe. Kiss Zsig-
mondmiut a bizottság egyik tagja, előadja, hogy mily 
szempont vezérli a bizottságot akkor, midőn ily javas-
latot terjeszt elő. Nev. okvetlen szükségesnek látja a 
kormányt megkeresni, hogy segélyével, befolyásával 
ügyünket gyámolitsa. Az alföld leggazdagabb termő-
vidékét lakjuk, — ugv mond; — s nem hiketi, hogy 
a kormány, mely eddig nem tett érdekünkben, meg-
tagadná a segélyt; nem hiszi, hogy megtagadja akkor, 
midőn látja, hogy elzártan a világtól, minden össze-
köttetés hiányában, önmagunkra utalva, a jobb időket 
vár juk. 

Balogh János azon alapra óhajt visszatérni, melyen 
legelőszőr m^gállottunk. 1874 ben még szó sem volt a 
most tervezett vonal kiépítéséről. Szó volt egyedül egy 
Vásárhelytől S/,ente*ig, — vagy Félegyházától Szen-
tesig húzandó vonalról. Véleménye szerint sokkal elő 
nyösebb volna, sokkal gyorsabban a kivánt eredmény-
hez juthatnánk, ha egy szakértőt kérne a város a te 
mesvári igazgatóságtól, mely határozottan megállapítaná 
a költségeket, s azt, — mert kölönben is magára lesz 
hagyatva, — saját maga, esetleg a szomszéd közsé-
gekkel egyetemben aránylag fedezné. 

Annyiszor meghurcoltatott már ez az ügy bizott-
ság, közgyűlés és a sajtó előtt, hogy valóban szinte 
szégyeneivé emelünk szót érdekében. Egyéb argumen-
tummal mi sem akarunk élni, mint Balogh ur, hogy 
az egész müveit világ, kabátos és nem kabátos ember, 
mindenütt elismeri és magasztalja a távirda előnyeit; 
egyedül Szentes volna az, mely mindezek dacára állítja, 
hogy, do bizony annak semmi haszna nincs? 

Felvétetett a jogügyi szakosztálynak a f . évi 194. 
sz. k. gy. végzésre adott véleményes jelentése. E jav . 
szerint Farkas Benedek rfőkapitánvnak 1875. május 
1-től 1876. november végéig já ró 1266 frt. 66 kr. el-
maradt hivatali fizetését a város közönsége tartozik 
megtéríteni. 

St&mmer Sándor, alispán, e javaslattal szemben 
egy indítványt tett, mely szerint a nevezett összeg, a 
városon, mint hatóságon, nem követelhető, mert ennek 
közgyűlése csak kötelességét teljesítette akkor, midőn 
a hivatalával visszaélő hivatalnokot felfüggesztette. 
Hanem indítson F. B. visszkeresetet a feljelentők ellen, 
mint kik okozói voltak hivatalától történt felfüggeszté 
sének; annyival is inkább, mert egyik testvér időköz-
ben visszavonta vádját . 

Egy pár képviselő azon megjegyzése után, hogy 
a törvényszék különben is felfüggesztette volna F . B.-ét, 
tehát a városon semmi áron nem követelhető az illető 
összeg, — a nagy többség Stammer Sándor képviselő 
indítványát fogadta el, s a végzésben utasittatik F . B., 
hogy követelési jogát érvényesítse a Somodi testvé-
reken. 

A világ folyása. 
Az elmúlt hét világ eseményei között, első sor-

ban méltó okkal vonják magokra figyelmünket, hazai 

A L A m 0 N T A D E. 
— Z á c h »k i o Uex ir i l £ - tö l . — 

Ford í t j a : 
L E V I L M O S , 

(i-ik Í ily tatás ) 
Ily módon, kor n magába zárkoztt szellemű let-

tem. Szabad óráimba:- Intea és az általa létrehozott min-
denség volt elmélkedésem tárgya. Eliszonyodtam az 
emberek azon őrjöngésétől, melylyel egymást vélemény-
különbség miatt üldözik, vagy melylyel egymást feje-
delmeik egy cime miatt bőszülten öldösik. Barbároktól 
és félvadaktól láttam magam környezve, kik még nem 
voltak sokkal emberségesebbek mint amazok, kiknek 
emberáldozataitól mi megboizadunk. Hogy ha a brami-
nok, vagy az amerikai tivatagok vad lakói isteneik ol 
tárain embereket áldoztak, valljon iszonyúbbak voltak-e 
tetteikben, mint az uj-európaÍAk, kik isteneik (és a vé-
lemények halandók istenei,) oltárain embertársaik ezreit 
mészárolják le vallásos ra jongásukban? 

Mélyen sebzett a komor jelen. A nemesebb és 
tökéletesebb után vágyódtam. A képzelő tehetség vi-
rágzásának korszakában nem maradhattam el attól* 
hogy egy szebb világot ne teremtsek magamnak, melyben 
erénv, jog és igazság Ölelkeznek, és az érzékiség leg 
kellemesebb érzelmeit azokba átplántálja. 

Kóma nagyságának hajdan dicső emléke, egy rop-
pant nagy amphitheatrum romja volt legkedvesebb 
tartózkodási helyem. A mágus ivezetű folyosókban an-
dalogva, vagy elmerengve a régiség eme fönséges rom 
jain, ugy éreztem magam, mintha a hajdankor magasz-
tos szelleme ölelne és; én keservemben panaszkodva 
simultan oda keblére. 

Egy este az amphitheatrum legmagasabb pontján 
ültem mélázva, tnidőn egy asszony segély kiáltása ri-
asztott föl ábrándjaimból. A tágas csarnokokba már 
csak nagyon gyengén hatolt a világosság. Sietve szök-
tem le a lépcsőzeten, és egy csinosan öltözött hölgyet 
pillantottam meg, küzködve egy gazfickó erőszakosko-
dásai ellen. Közeledésem zaja megfélemlítette a gaz 
embert és egy szökéssel eltűnt az oszlopsorok közé. A 
megtámadott és általam megszabadított hölgy, egy fia-

tal ieány, zilált hajjal remegve és magáukiviiíi állapot-
ban ült egy márványtusk ón. 

— Történt valami bánta lma? kérdém tőle. 
A leány megtapogatta fejét. „Rabló volt a meg 

támadóm; elragadta fejdiszem, néhány értékes, drága-
kövekkel kirakott haj tűmet; ennyiből áll az egész. De 
kérem, ne hagyjon e l ; egészen idegen és járat lan va 
gyok e helyen. Kíváncsiságból eltávoztam anyámtól és 
nővéremtől. Ok künn várakoznak reám. Ezen alávaló 
embert fölkértem, hogy vezetne ki o terjedelmes töm-
kelegből, és ő a félreeső helyre vezetett." 

Fölajánlottam neki karomat. A világosságra értünk. 
— Ah Clementine! — — — 
Tizenhat éves volt e virágzó hajadon, gyöngéd 

és gyönyörű termetű. Mint tünde légalak lebegett mel-
lettem. Arcának kelleme, üdesége, minden vonása an-
gyali volt, szemeiből ártatlanság és szeretet sugárzott 
és ez lelkem mélyébe hatott. 

Bizonyos kedves zavar fogott el. Ereztem, hogy 
e lányt csodálom, kimondhatatlanul szeretem és tiszte-
lem, mint addig senkit. Huszonegy éves voltam, és a 
szerelmet csak a régi költők müveiből ismertem, és 
oly szenvedélyes barátságnak tartottam azt, mely nem 
méltó a férfiúhoz. Ah! de bizonyára más valami a 
szerelem. 

A szerelem az emberi természet költészete. A szép-
ségnek érzése nemesbiti a durva érzékiséget, és a szel-
lemiek hónába emeli azt ; és az erényes, önálló lélek 
a kellem varázslehelete alatt aa anyagival párosul. Igy 
megdönthetlen igazság az, hogy a szerelem a port is-
tenesiti és a mennyeit levezérli a földre. 

— Kegyed itt idegen ? %érdém rebegve. 
— Természetesen, feleié ő, és azt vélem, bogy 

hasztalanul keresnők anyámat és nővéremet. 
— Tudja-e ön, hogy hol van Albertus ur háza? 

Mi ott lakunk. 
— Oda vezetem kegyedet. 
A város felé fordultunk. Mily nagy vál tozás! — 

Nismes szűk, sötét utczái nem voltak többé komor bör-
tönfalak sorai, hanem fényes, hosszannyuló csarnokok, 
melyeken az emberek árnyékokként vonultak át. 

(Folyt, köv.) 

képviselő tcs tületünknek e hét folyamában tartott tthf 
sei, hol a h onatyák által ez alkalommal komoly ér" 
deklődést ke l t ő , tanulságos vitatkozások mellett a z á l " 
la no jövő évi költségvetéseinek tárgyalása folyik. Áta-
lában ugy látszik, hogy a világ minden költségvetésé-
nek tárgyalása egy kaptafára vau húzva. Nevezetesen 
a bevételt sokalni, a kiadást kevesetni sehol nem szok-
ták. S ez az oka, hogy a szőnyegre került ügy, — 
mely elvégre is nem kevesebb, mint hazánk anyagi 
helyzetének hévmérője, mely csalhatlan je lekben mu-
tatja ki, hogy javulnak-e vagy folytonosan hanyatlanak 
állampénzügyi viszonyaink — ezen fontos^kérdés, min-
den oldalról oly meleg érdeklődést jkelt a honatyák 
házában. — Hallottunk panaszt és mentséget eleget, 
indokolt szép beszédeket mindkét 'oldalról; do hiába, 
azért a jövő évre mégis csak marad \ 18-— 20 millió de-
ficit (hiány). Mi különben, mivel még csak papíron van 
s átalában nem állítható, hogy nem*lesz-e több, vagy 
kevesebb, egy képviselőnek a következő számítás és 
összehasonlításra adott a lkalmat : a mult évben ugy 
mond : a pénzügyér ur, a költségvetés tárgyalásánál, a 
külön vélemény világosan indokolt adataival szemben 
határozottan állitá, hogy a 76. évi deficit nem fogja 
meghaladni a 8 milliót, s ez végre is isten kegyelmé-
ből 24 millióra vergődött föl. Igy állván a dolog, ha 
8 magháromszorodhatott, ugy uem ok nélkül lehet félni, 
hogy dacára a folytonos adóemelésnek a jövő évbe ki-
látásba heiyezett 18 millió defieit 50—60 millióra spó-
rolja föl magát. — De bármennyire fontos is e t á rgy , 
már a tárgyalások kezdetén is meglátszott, hogy a köz-
lelkiismereten, az ügygyei szemben is a kelet-észak fe-
lől közeledő nagy európai háború veszedelmének aggo-
dalma ül, s ez a fő ok, hogy a t. ház a tárgy közér-
deke mellett sem maradt folytonosan a tárgynál, ugy, 
hogy a költségvetés tárgyalása fölött tartott vitatkozá-
sok legérdekessebb részét/ a külügyi bonyodalmakra 
való kitérés a kormány külpolit ikájára vonatkozó in-
terdellatiók képezik. 

Nevezetesen a keleti háború kérdése ma már oly 
közelről érdekel bennünket, hogy a képviselő-testület 
szükségesnek látja valahára tudni, hogy: azon esetre, 
ha Oroszország fegyTeres fellépése valóban bekövet-
kezik: államunk a háború kérdésével szemben, miiven 
állá spontot szándékozik elfoglalni? Ktilonöseu azon 
aggódik a képviselőház egy része és nem ok nélkül, 
hogy: a titokban űzött, semmi őszinte szint vallani 
egyáltalában nem akaró kiiíügyi kormányunk politi-
kája, amennyiben a két testvér-állam hangulatát egy-
általában nem lehetne egyezőnek mondani, sőt Ausztria 
ugy látszik a háborúval szemben Magyarország állami 
érdekeivel egészen ellenkező irányt val l : váj jon, hogy 
i!v körülmények között a két állam külügyi' politikája 
meg fog e fe.elni ugy a magyar, miut osztrák érdekek-
nek. Vagy majd itt is ugy járunk, mint minden más 
esetben, hogy Magyarország sorsa az osztrák érdekek-
től tétetik függővé, s Magyarország egy oly háborúba 
lesz sodorva, melyből Ausztria ugyan hasznot vél húzni, 
de a magyar nemzetnek sem érdekévei, sem érzelmé-
vel nem egyeztethető össze. 

Az események különben minden nap közelebb-
közelebb vonnak bennünket a háború érdekeihez. 

S midőn ott állunk, hogy a háború Magyarországra 
nézve alig s talán egyáltalában nem lehet elkerülhető, 
valóban szomorú kilátásnak tekinthetünk eléje, ha figye-
lemmel kisérjük ama ránk nézve eléggé komoly nyilat-
kozatokat, melyek az irányadó körökben hangzanak. 
Nevezetesen, tudva levő dolog, hogy monarchiánknak 
komoly, veszélyes ellenségo Európában csak kettő lehet : 
a német (porosz) és orosz. S ha — mint a milyen helyzet-
ben vagyunk ma is — háború eshetőségével szemben 
had seregünket tekintjük, azon hadsereget, mely az állam-
háztartás költségeiből éveukint nem kevesebb mint 100 
millió forintot emészt fel, mivel o hadseregnek, egy nem 
jelentéktelen része szláv, megtörténhetik, minf ezt a 
hatalmi körök nyilatkozataiból ki lehet betűzni, hogy 
egy Oroszországgal szemben előfordulható háború esetén 
hadseregünk szláv katonái é rdekünkben harcolni nem 
fognak, s viszont a német katonák, ugy lehet a né-
met ellen. 

Ha ilyeneket látunk vagy legalább kilátásba he-
lyezhetünk, valóban nem ok nélkül fog el mindenkit 
a kétked es es bizalmatlanság arra nézve, hogy ama 
évenként száz millió forint és csaknem egy millió em-
ber munkaerejének áldozatul hozatala mellett saját biz-
tonságunkra fontartoiu vár nincs-e ránk nézve a legin-
gadozóbb alapra építve. 

E körülmény valóban jellegző állami viszonyainkra 
nézve, sokat lehet betűzgetni belőle. 

Különben a háború ügye mindennap közeledik a 
komoly forduló ponthoz. Mint előro érezni lehetett a 
két h avi fegyy rerszünetnek oroszakarat szerint történt 
keresztül vitelére nem volt más szükség, mint egy kis 
egér ut az oroszfegyverek összpontosithatására. 

Mint hírlik Oroszország nyakra főre mozgósít, tolje 
határaink felé óriás hadtömegeit. í r j ák , hogy az orosa 
kormány száz millió rubel (161 millió frt) erejéig bank-
jegyeket bocsát ki a rendkívüli körülmények által igé-
nyelt költségekre. S mivel az orosz fegyveres föllépést, 
nem holmi hódítási terv, hanem az emberiség szent ér-
deke teszi szükségessé; Lengyel országban, hol különben 
nyoma sincs a függetlenítés felé hajló tünte tésnek: napi 
renden vannak az elfogatasok, s Szibériába való transpor-
táltatások. Lengyelország mondhatni valóságos ostrom 
állapot alatt van, különösen több a papot fogadtak el 
kiknek legnagyobb befolyásuk van a népre. — Ezen az 
eljáráson azután valóban meg van és érezhető a huraa-
nismus szine és szaga. S még ez az az állam akar diktálni 
Európának, mely mielőtt háborúra menne, előbb saját 
alattvalóit vereti láncra, no hogy ezek, mig a hatalom az 
emberiség érdekeit védi, saját ügyük védelmére megra-
gadják az a lkalmat! Dongó. 



A szentesi nőegylet közgyűléséből. 
— 1876. nov. 19. — 

Tisztelt közgyűlés ! 
Az 1875. évi nov. 14-ike óta, — aznz midőn a 

sv.entesi jó tékony nőegylet hosszas szünetelése után ú j ra 
megalakul t , — egy év telt el. Ezen év alatt szerencséra 
volt vezére lehetni ez egyletnek. Azon időponton ál-
lunk, hogy egy le tunkuek egy évi munká lkodásán végig 
t ek in the tünk ; s miután a tisztikar betöltvén egy éves 
hivatását, küldetése véget ért. Egy rövid pillantást óhaj-
tok vetni ez év eredményeire , hogy Ítélhessen u t. köz-
gyűlés, ha hiven teljesitettük-e kö te lességünke t? 

Mindnyájunk előtt ismeretes, mily nemes czélok 
elérésére törekszik az egylet, s hogy ezen caélok kö-
Eött már régebben a k isdedóvoda felállítása lett első 
helyre téve. Ehhez képest a választmány, amint meg-
r i t k u l t , első teendőjének ismerte a k isdedóvoda mi-
előbbi felál l i thatására a kellő lépéseket megtenni, mi 
végből egy „óvodai bizot t tságot" küldöt t ki kebelébői 
nr e lőmunkála tok megtételére. Sovábbá egy „vigalmi 
bizottságot* alakított , mely a nőegylet a lap tőké jének 
gvarap i tásá t tűzte ki célul, s e végből a tél fo lyama 
«!att több hangversenyt , tánczvigalmat és társasestélyt 
rendezet t 

Az „óvodai bizottság44 s ikeres munká lkodásának 
köve tkezménye lőn, hogy a kisdedóvoda 187G. julius 
*J-én ünnepélyesen megnyit tatott . — A kisdedóvoda mi-
előbbi feláílithatását elősegítő körü lmények között első 
helyen k>?ll említenem a válasz tmány mrgkeresése foly-
táo beérkezet t nemes adományoka t . Nevezetesen: vá-
rosunk hatósága évenként 300 frtot, uz izr. hitközség 
ö éven keresztül 30 frtot, a ref. egyház 50 frtot és a 
szentesi t aka rékpénz tá r 15 fr tot adományozot t kisded-
óvodai czélokra. T o v á b b á a választmány által kikül 
dött ta£ok buzgóságának sikerült az egylet tag ja inak 
számát 200-ra emelni, s a kiodedóvodának előre is 41 
növendéke t szerezni. Ecek után még tekintetbe véve, 
hogy az egyletnek a lap tőké je az év elején 2112 forint 
30 kr t tett, és hogy az olvasókör az egylet j a v á r a 290 
fr t 42 krt kezel : többe? semmi akadá ly t sem látott a vá-
lasztmány a ki-idedóvoda megnyiíhatása e lőt t ; m:nek 
fo.ytán 1876. évi j u n . 18-án óvónőnek megválasztot ta 
Hudetz Eiiz kisasszonyt Kolozsvárról, s kisdedóvodai 
helyiségül Sonnenfeld Sámuel u j abban épült házát bé-
rel te ki 2 évre. — Meg kell még említenem e téren 
a választmány ama határozatát , mely szerint a kisded-
óvodába 6 szegény gyermek egészen díjtalanul, 6 pe-
dig fele díjjal vétetett fel. 

A „vigalmi bizottság44 szintén nera kevés szeren-
csével működöt t , amennyiben rendezet t f. évi február 
15 én egy tombola já t ékka l összekötött tánczvigalmat, 
ineiyüek tiszta jövedelme 311 fr t 40 krt tett . Május 
11-én a dalegylettel együttesen rendezet t hangverseny 
52 frt 64 kr t s a társasvacsora 38 frtot jövedelmezet t . 
T o v á b b á lépéseket tett, hogy műkedvelői e lőadások 
által is szapori t tassék az egylet jövedelme. — It t van 
helyén említést t ennem a szentesi i f júság és a 48-as 
népkörnek hálás elismerést érdemlő megemlékezéséről 
egyletünk i rányában, amennyibe.) az előbbinek táncz-
vigalraából 64 frt, az utóbbiéból 70 frt 10 kr . folyt be 
a k isdedóvoda j avá ra . 

F . év szept. havában egyletünk fel lett szólítva 
az országos nőképző egylettől a „hazai ipar t pártoló 
és ter jesztő egyesüle t 4 lé t rehozásában való közremű-
ködésre . E tá rgybau még eddig többet nem tehetett, 
minthogy az éppen alkalmilag Budapes t re menő első 
t i tkár ja által magát a szervező gyűlésen képviseltette 
és ki jelentet te , hogy a fentemiitett t á rgyban meg-
pendített eszmét pártol ja , s kiviteléhez tehetsége sze-
rint já ru ln i fog. 

Ezekben óhaj tot tam röviden vázolni egyle tünk e^y 
évi életét; s most az egyletnek i rántam tanúsított bi-
zalmát megköszönve, óhaj tom, hogy az első czél el-
érése után, a kitűzött többi czélok felé minél sikere-
sebben ha l adhas son ! J u r e n á k E d é n é , 

elnökno. 

Helyi hirek, 
— A tegnapra, f. hó 25-ikére terveaett , Joó Károly 

nr által r endezendő hangversenyt az épület k igyuladása 
miatt betiltotta a kapi tányi hivatal. Az ú jonnan kitűzött 
időt nyomta tványokka l fogja J . ur tudatni . 

— A helybeli jótékony nőegylet f. hó 19 én megtar tá 
évi közgyűlését . Annak idejében elmondtuk mi e lapok 
hasábja in a nőegylet nagy fe l ada tá t ; — ugyanakkor 
azon r e m é n y ü n k n e k is ad tunk kifejezést, hogy a neve 
hez kötött vá rakozásnak meg fog felelni. Azóta több 
szőr tapaszta l tuk , hogy az egyletet nem a mai napság 
divatozó humbugirozás t a r t j a össze. A nálunk annyira 
meglazult társadalmi köte lékeket estélyek, mulatságok 
rendezése által óha j t j a kissé sz i lárdabbá tenni. Anyagi 
viszonyaink ziláltságát sok tekintetben a hazai ipar és 
kereskedelem elhanyagolásában véli feltalálhatni. E te-
kintetben is m a g á r a vállalta azon szép, de nagyon ter-
hes fe ladat teljesítését, hogy lehetőleg orvosolni fogja 
e i általános baj t . Hogy célját minél inkább megköze-
lítse, határozat i lag kiinondá, hogy a budapest i köz-
ponti „hazai ipar t pártoló és ter jesztő egyesüie t u -nek 
t a^ ja lesz. — A nőegyle tnek, mint már egyszer mond-
tuk is, nagyon szép fe ladatok ju to t t ak osztályrészül. 
Maga az egylet., 'vle különösen vezérszereplői lelkesült-
s f W r ő l bizton azon következte tés t vonhat juk , hogy a 
férfiaknak meg fogják mutatni a költő szavait haszná lva : 
E s tud já tok , az erő micsoda? A k a r a t ; mely előbb vagy 
u tóbb, de borostyánt a ra t . 

— A nőegylet tisztviselősége köve tkezőkép alakult 
m e g : E l n ö k n o : J u r e n á k E d é n é ; a l e l n ö k n ő : Stamraer 
S á n d o r n é ; t i t ká r : l loffer A n t a l ; segéd t i tká r : Kovács 
P á l ; p é n z t á r n o k : Bányai József ; e l l enőr : iNugy F e r e n c ; 
ügyész : Sza thmár i Ede. A vigalmi biz. tagjaiul raegvá 
iasztat tak: J u r e n á k Edéné , S tammer Sáadorné , Csu 

kás Benjáminné, Kiss Zsigmondné, Pollák Sándorné , 
Cukor Adolfné, Török Sándorné , Kiss Zsigmond, Szath-
mári Ede , Hoffer Antal és Kovács Pál. 

— A következő yyász-jelentést kaptuk: Özv. Aradi 
Lajosné, szül. Mácsai Franciska , és gyermeke i : Kál 
mán, Karolina — Kreisz József férjével — és Eszter , 
s az összes rokonok fájdalma* szivvel jelentik, szeretett 
fér jének, illetőleg felejlhatien a ty jok s rokonuknak 
Aradi Lajosnak. f. évi november hó 21-én, d. ti. 3/44 
órakor , rövid betegség után, életének 53. évében tör-
tént gyászos ki multát. — A boldogultnak hült tetemei 
f. bő 23-án, d. u. Ya3 órakor tétettek örök nyugalomra 
Béke po ra i r a ! 

— Tííz. Sréter Antal örökösöknél f. hó 18-án 
este 7 órakor ismét tűz ütött ki. E g y alsó épület lett 
a lángok marta lékává. 

— Közegészségi és légköri viszonyok október hóban. 
A közegészségi állapot október hóban teljesen kielé-
gítő volt ; a fölnőttek között csekély számú váltóláz, 
gyomor- és bélhuruton kivül csak üdült ba jok jöt tek 
gyógykezelés alá. A kis gyermekek között egyes ron 
csoló toroklobos esetek észleltet tek; de a nagyobb 
mérvű el ter jedést meggátol ta a városi hatóság erélyes 
óvintézkedése. — Október hóban született 49 fiú és 49 
leány, összesen: 98. Megesküdtetett 8 pár. — Halál 
eset volt 60. — időjárás . Mult október hóban 1 — 
19 ig déli és délkeleti szelek ura lkodása mellett foly-
tonos szép, száraz és az évszakhoz képest meleg, — 
19 — 26 ig nyugoti szelekkel borult és esős 27 — e 
hó vegéig ismét szép, de hideg idő észleltetett. — Szép 
napos idő volt 20 ; borult 9 ; változó 2 ; esős 7-szer. 
Legmelegebb volt 12-én — 22" R ; leghidegebb 31-én 
— 1° R. — A légsulvmérő legmagasabb álláson volt 
3-án 28" 7 ' " ; lega lacsonyabban 12 én 27" 7"'. 

— A „Szentest Lapu f. hó 19 én megjelent 47 ik 
számában a „helyi hirek" rova tában panaszképen föl 
hozatott, hogy „a f. hó 8-án tartott megyei közgyőlésre 
a képviselők csak 7-én este 8, — s 8 án reggel 6 óra-
kor hivat tak meg. a Minthogy a hirlapolvasó közönség 
és különösen a megyei bizottsági tagok a panaszolt el-
j á r á s közelebbi részleteit nem ismerhetik és i^y az idé-
zett közlemény által — a megyei alispáni hivatalnak 
a megyei képviselők meghívása közül követett e l járá 
sát illetőleg — tévútra vezettethetnének, ennélfogva az 
alispáni hivatni e l já rásának igazolása tekintetéből , az 
emiitett közleményre nézve szükségesnek tar tom meg-
jegyezn i : hogy a f. hó 8 án tartott megyei közgyűlés 
tárgysorozata a meghívókkal együtt, az alispáni hiva 
táltól a járási szolgabirákhoz és polgármesterekhez kellő 
időben k iada to t t ; mit azon körülmény is igazol, ho<:y 
a tárgysorozat a „Szentesi L a p u f. hó 5 én megjelent 
számában is már közzététetett . Szegvár , 1876. nov. 
24. Az alispáni hivatal megbízásából : Kókay Pál. 

— Fölhívjuk gazdaközönségünk figyelmét a f. hó 
26-án, a nagy vendéglő udvarán az állam részére tör-
ténő lóvásárlásra . 

— Csoda-szülött. Szegvárról ir ja leve lezőnk: F . hó 
23-án egy nő óriás t igvermeket szült. Az újszülött 1 1 
font sulyu, 2 láb 3 hüvelyk hosszú volt. Félórai élet 
után azouban megszűnt élni. Az orvosok véleménye 
szerint már 10 font sulyu újszülött gyermek is a leg 
r i tkább esetek közé tar tozik. 

— Helyreigazítás. L a p u n k mult számában, a hely 
beli tanuló i f júság tüntetésére vonatkozó, Z o l n a y K. 
igazgató ur neve aláírásával közzétett helyreigazító köz-
lemény alatt megjelent szerkesztői megjegyzés — tud 
tunk és aka ra tunk nélkül jelent m e g ; — mit, midőn itt 
visszavonunk, ké r j ük a tüntetésre vonatkozó helyre 
igazítást szerkesztői megjegyzés nélkül tudomásul venni. 
S z e r k e s z t ő . 

Ertesitesek. Szalai József részére Kanász Nagy 
Sándor ellen lefoglalt háznak VA része f. hó decemb. 
hó 27-ik napján, a kir. j á rásb í róság hivatalos helyisé-
gében becsáron alól is el fog adatni. — Botka Sándor , 
jelenleg bánfalvi lakos, ellen özv. Kőnig Sátnnelné ré 
szére bíróilag lefoglalt 790fr t ra becsült szélrnalomuak 
és melléképületeinek je le része, a helyszínen el fog a-
datni. — Jud ik Jánosnak IV. t. 723. számú háza eladó. 
— Szilágyi Imrének I I . t. 555. szátnu háza eladó, — 
vagy szőlőért elcserélendő. — Gulyás Ferencz l. t. 299. 
számú háza eladó. — Szabó Mihály IV. t. 747. számit 
háza eladó. — Cs. -Lukács F e m c z n e k IV. t. 760. számú 
háza eladó. — Toka i András örökösei IV. t- 727. szá 
mu házuk eladó. — Madarasi Pap Is tvánnak II. t. 230 
számú félportás háza eladó. — Szávai Ggörgynek nagy 
nyomási első oszt. házi földje, a bennelévő feles búza 
vetéssl 3 évre kiadó. — Burger Edének, Verner-féle 
házban mindennemű gazdasági eszköz, kocsik és ekék, 
továbbá ló, szarvasmarhák és disznók, úgy szintén ta-
ka rmánynak való polyva, és szalmája van szabadkéz-
itől aladó. — Szilágyi Imrének II . t. 37. számú háza 
eladó, vagy szőlőföldért elcseréléndő. 

A nm. rakir. igazságügyi minisztérium rendelete 
folytán eddig Szentes város tu la jdonát képező, s birtok 
a ránylag egyes bir tokosok között kiosztott úgynevezet t 
tiszai és körözsi ár terek te lekkönyvezése beterjesztet-
vén, ezen munkála tok hitelesítésére határidőül t. 1876. 
évi deczemhó 18. 19. 20. 21. és 22 ik nap ja i Szentes-
város széképületében, a volt mértékhitelesitési hivatal 
helyiségben, s esetleg a helyszínére ezennel kitűzetik. — 
Miről az érdekle t tek azon kijelentéssel értesít tetnek, 
hogy a hitelesitósi tárgyaláson személyesen, vagy meg-
bízottjaik által annyival is inkább megje lenjenek, és 
az uj te lekkönyvi tervezet ellen netaláni észrevételei-
ket annál b izonyosabban e lőadják , mert az átalakí-
tásnál netáni téves bevetetéBből származható bárminemű 
igények jóhiszemű szerző harmadik személyek irányá-
ban ezen határ időn túl érvényesí thetők nem lesznek. — 
T u d o m á s á r a hozatik mindazon ló tu la jdonosoknak, és 
lókereskedőknek , k iknek 15 markos és ennél nagyobb, 
4. 5. 6. éves ka tonai szolgálatra a lkalmas lovaik van-
nak, hogy vá rosunkban f. hóban, a hadsereg részére 
lovakat vásárló bizottság fog megjelenni , annál fogva 

felhivatnak a ló tu la jdonosok; miszerint fent említet*1 

minőségű lovaikat f. évi novemberhó 23 án esetleg 26-á n 
idehaza kéznél tar tsák, a bizottság m ű -
ködése dobszó áfíai fog köz tudomásra hozatni, mikor 
és lovaikat eladás végett elővezettethetik, és az alku 
megejtés végett a lótulajdonosok személyesen je lenje-
nek meg. — Kik adómentes pá l inkát főzetni szándé-
koznak, é.6 kik a kiucstár részére dohányt termeszteni 
óhaj tanak, e hét folytán je lentsék maguka t B a l o g Dá-
niel t anácsnoknál . — Figyelmeztetnek mindazon adó-
hátralékosok, kik a 4 ik negyedére esedékes adótarto-
zásuknak még eleget nem tettek, hogy azt igyekezze-
nek e hó végéig befizetni, mert ellenkezők fogan&th* 
vétetni. — Szilágyi Imrének I I . t 555. sz. háza eladó, 
vagy szőlőföldért eleserélendő. — Szépe Sándor örö-
kösök III. t. 509. sz. házuk eladó. — Kovács Pá luak 
I. t. 70. sz. háza kedvező feltételek mellett eladó. — 
Berényi Ferencz H. t. 206. sz. ai lakosnak alsóréti 3 
részlet földje eladó. Özv. Vida Mihálynénak Bogárköz-
ben lévő háza kedvező feltételek mellett eladó. — 
Veres Bálintnak I. t. 318 «z. háza eladó, alkut lehet 
tenni Jené i Mihály I. t. 562. sz. házánál . — Gulyás 
Ferencz I. t. 299. sz. háza eladó. — Tihanyi Sándor 
örökösseinek szentlászlói 6 hold földjük eladó. — 
Buzi Ju l i annának berki szőlők alatt lévő 1-ső oszt. 
házi földje eladó. — Biki Nagy Sándor I t. 691. sz. 
háza eladó. — Kerekes Sándornak II t. 749 sz. háza 
eladó, — Tót Józsefnek I. t. 650. sz. háza eladó. — 
Fenyvesi Gergelynének IV. t. 536. sz háza eladó, va^y 
bérbe kiadó. — Kürti Bálint II . t. 37. sz. ai. lakos-
nak 60 hold jakeori tanyafóldje, és bökényi 10 részlet 
földje 10 évre haszonbérbe kiadó. Halász Szabó Mi-
hálynak két kazal venyigéje van eladó, alkut lehet tenni 
a tulajdonossal . - - Nyikos Józsefnek II . t. 33. számú 
háza kedvező föltétel mellett eladó Ugyanannak há-
rom első bázj földje három évre á rendába kiadó. 

N y í l t t á r. 
PLAGER PLAGEli "VILMOS, 

Szentes. Dz. Gurbesd. 
j o z y e s e k . 

— L e g ú j a b b i p a r l o v a g i f o g á s . Rövid idő óta gyakran 
fordulnak elo oly esetek, hogy ismeretlen, a legkisebb üzleti név-
vel sem biró egyének régibb és messze földön ismert házak czéjr-
jegyzésének felhasználásával, a közönséget félrevezetni iparko Inak. 
Ezen, a esalással határos fogás szomorú következményeit az érdek-
lettek s kszor csak hónapok vagy évek múlva is.nerik föl, mint a^ 
a Rothschild et Comp cimü csaló-konzortiumnál történt, mely a vi-
lághírű Rothschildházat parodiálta. Kgy hasonló eset alkalmából a 
bécsi r Merkúr" kiadóhivatalának ismert váltóüzlete óvásu-t kényte-
len közzétenni, melyet olvasóinknak különösen figyelmébe ajánlunk. 

596/I9TG Árverési Iiirdeimény. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részé-

ről közhírré tétetik, hogy L a k o s P á l végrehajtatónak, l ? i i i P á l , 
szentesi lakos végrehajtást szenvedő ellen 1500 frt iránti végrehaj-
tási ügyében, a szentesi 10701. FZ. telekjegyzőkönyvben A 
12008. 12050, 12048, 12049. 12054. 12055. 12053. és 12007. hrsz. 
a. bevezett 20'M°/1 W 0 U 1 2 0 % 8 0 f t 880/i«oo 10 l°%«0o 
171 , , 9y i C n n 2 9 7 3 / 1 6 0 0 hold területű legelő, szántó, és kaszáló össze-
sen 13,489 fit 50 kra becsült ingatlanok 1877. évi január 22-ik 
napján d. e. 9 órakor mint első, és 1877. évi február lió 26-ik nap-
ján d. e. 9 órakor uiint második határidőben ezen telekkönyvi ha-
tóság hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános árverésen el-
adatni fognak. 

Kelt Szentesen, 1879. november 15-én. 
-A.i<;iier I m r e , bir. végrehajtó. 

5<7ist6 Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság rés/.c-

széről közhírré tétetik, hogy " V u c s á l c J á n o s , miut a szentesi ta-
karékpénztár igazgatója, s végrehajtatónak, J u h á s z J a n o s n é . 
M a r i s H e r é n a végrehajtást szenvedő ellen 35000 frt iránti vég 
rehajtási ügyében, a szentesi 992S. számú telekjegyzokönyvben jegy-
zett 247. hrsz. a. ház, udvartér, és tartozékai. 0500 frtra becsült 
ingatlan az 1877. évi január hó 4-ik napján délelőtt 9. órakor mint 
elnő- és 1877. évi február hó 5-ik napján délelőtt 9. órakor, mint 
második határidőben, a telekkönyvi hatóság hivatalos he'yiségébeu 
megtartandó nyilvános árverésen következő feltételek alatt eladatui 
fojf, úgymint: 

1-ször. Kikiáltási ár a fennebb kitett bccsár, melyen alul a* 
első árveréskor az árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 

2-szor Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárnak 
10% vagyis 050 forintot bánat pénzül készpénzben, vagy óvadék-
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 

3-szor. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, és 
pedig: az első %-dát az árverés jogerőre emelkedését'ÍI számítandó 
két hónap alatt, a második V3-dát ugyanazon naptól számítandó 
négy hónap alatt, az utolsó V3-dát pedig ugyanazon naptól számí-
tandó nyolez hónap alatt-, minden egyes vételári részlet után a bir-
tokbalépés napjától számítandó 6'V, kamatokkal együtt ezen kir. 
járásbíróság telekkönyvi hatóságánál előre kieszközölt utalvány alap-
ján a szentesi m. kir. adó- mint birói letéti pénztárnál lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámittatnt 
4-szer. Vevő köteles az épületeket a birtokbalépés napjával 

tűzkár ellen biztosítani. 
5-ször. Az árverés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett 

ingatlan birtokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna é« 
terhei ez időtől őt illetik. 

6-szor. A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár és kama-
tainak teljes lefizetése után fog vevő javára hivatalból eszközöltetni. 

Az átruházási költségek vevőt terhelik. 
7-szer. A mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyiké-

nek eleget nrm nem tenne, a megvett ingatlan az érdekelt felek bár-
melyikének kérelmére, a prts. 459-ik §-a értelmében vevő költ-
ségére, bánatpénzének elvesztése mellett, ujabb árverés alá bocsát-
tatni- és csupán egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi becs-
áron alul is eladatni fog. 

Felhívatnak azok, kik az árverésre kitűzött javak iránt tu-
lajdoni- vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni 
vélnek, hogy e részbeni kereseteiket e hirdetménynek a hivatalos 
lapban l"tt harmadik közzététele napjától számítandó 15 nap alatt, 
habár külön értesítést, nem vettek is. ezen kir. járásbíróságnál nyújt-
sák be: különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egye-
dül a vételár feleslegére fognak utasíttatni 

Végül felezóMttatnak azon jelzálogos hitelezők, kik rem ezen 
járásbíróság székhelyén, vagy annak közelében laknak, hogy a vé-
telár felosztása alkalmával leendő képviseltetésök végett helyben 
megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig je-
lentsék be, ellenkező esetbon Szabó József ügyvéd, mint hivatalból 
kinevezett ügygondnok által fognak képviseltetni. 

Kelt (Szentesen, 1870. november 4-én. 
A i g n e r I m r e , bir. végrehajtó* 

F ő m u n k a t á r s Fele lős sze rkesz tő : 
K o v á c s P á l . S i m a F f t r o a c . 



H I R D E T É S E K. 
v. 1S7Ü. Árverési hirdetmény, 

Alulirt kiküldött végrehajtó a polg. tk. rndtt. 403. §-a értei-
nkben ezennel közhírré teszi : hogy a szentesi kir. járásbíróság 
s í ,VPm974. azámu végzése által J 3 a t k a S á n d o r , jelenleg bánfalvi 
lakos ellen, özv. K ö r i i g S i m o n n é részére 150 frt követelés vé-
dett elrendelt biztosítási végrehajtás folytán bíróilag lefoglalt szél-
malomnak és melléképületeknek 790 frtra becsült feléből álló ingó-
ságok nyilvános árverés utján eladandók, minek a helyszínén, vagyis 
a kérdéses szélmalom helyiségében leendő eszközlése határidejéül 
1876 évi deeemt»er hó 21-ik napjának délelőtti í) órája tüzetett ki, 
melyhez a venniszáudékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érdeklett ingóságok emez árverésen a polg. tk. rdtt. 
40ö. §-a szerint, szükség esetében becsáron alul is eladatni fognak. 

Kelt Szentesen, 1876. évi uovember hó 20-án. 
O n o d y K á r o l y , bir. végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. j á rásb í róság mint te lekkönyvi ha tóság részé-

rói ezennel közhírré tétetik, hogy özv. K á l m á n S á n d o r n é és 
í S á r a végreha j ta tóknak, K ü r t i - S z a b ó S á r a és D e i n e t e i A n n a 
végrehaj tás t szenvedők ellen 400 frt és j á ru léka i iránti végrehaj tás i 
ügyükben, a szentesi 830. számú telekjkönyvben A j 1168. 
hrsz. a. ÖOO fríra becsüit ház, udvar és tartozékai, az 1876. évi 
december hó 11-ik napján délelőtt 9 órakor mint első, és 1877-ik 
évi január hó 11-ik napján délelőtt 9 órakor mint második határ-
időben, ezen telekkönyvi hatóság helyiségében megtartaudó nyílvá-
aios árverésen következő feltételek alatt fog eladatni, úgymint: 

1-ször- Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, melyen alul az 
első árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 

2-szor. Árverezni kivánók tartoznak fiz ingatlan becsárának 
10%, vagyis 50 frtot bánompénzül készpénzben, vagy ovadékképos 
papírban a kiküldött kezéhez letenni. 

3-szor. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, és 
pedig első '/3-dát az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó egy 
hónap, a második %-dát ugyanazon naptól számítandó két hónap 
alatt, az utolsó Va-át három hónap alatt, minden egyes vételári 
részlet után a birtokbalépés napjától számítandó 6% kamatokkal 
együtt ezen kir. járásbíróság által kieszközölt utalvány alapján a 
•zentesi m. kir. adó-, mint biról letéti pénztárnál leíizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 
4-szer. Vevő köteles az épületeket a birtokbalépós alkalmá-

val tűzkár ellen biztosítani. 
5-ször. Az árverés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett 

ingatlan birtokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna és 
terhei ez időtől őt illetik. 

6-szor. A tulajdonjog bekebelezése csak a vételár és kama-
tainak teljes lefizetése után fog vevő javára hivatalból eszközöltetni. 

Az átruházási költségek vevőt terhelik. 
7-szer. Amennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének 

eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érüekelt felek bármelyiké-
nek kérelmére, a prts. 459. §-a értelmében, vevő kárára, bánat-
pénzének elvesztése mellett, ujabb árverés alá bocsáttatni és csu-
pán egy határidőnek kitűzése mellett, az előbbi becsáron alul is 
eladatni fog. 

Felhivatnak azok, kik az árverésre kitűzött javak iránt tu-
lajdoni vagy más igényt, vagy elsőbbségi jogokat vélnek érvénye-
síthetni, hogy e részbeni kereseteiket e hirdetménynek a harmadik 
közzétételétől számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem 
vettek is, ezen kir. járásbíróságnál nyújtsák be, különben azok a 
végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére 
foguak utasíttatni. 

Végül felszólittatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen 
bíróság székhelyén, vagy ennek közelében laknak, hogy a vételár 
felosztása alkalmával leendő képviseltetésök végett megbízottat ren-
deljenek, s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék b e, ellen-
kező esetben Kiss Zsigmond ügyvéd, mint hivatalból kinevezett 
ügygondnok által fognak képviseltetni. 

Kelt Szentesen, 1876. november 8-án. 
A i g n e r I m r e , bir. végrehajtó. 

Értesités, 
Tisztelt vevőink 

saját érdekében ezen-
\ ael kijelentjük, mi-
I szerint az e r e d e t i 
' amerikai 

/ „HOWE" 
varrógépeink 
e g y e d ü l i r a k t á r a 
helyben: S i n g e r 
Vilmos megbízot-
tunknál van, ki is 
minden vevőnek egy 
a gép eredetiségéről 
szóló, s a „HOWE-
társulat által saját 
kezűleg aláirt bizo-
nyítványt kézbeaiteni | 
köteles. 

Részletfizetési 
mellett egy ere-1 

—iv ^ deti családi var-
rógép ára 85 frt, 
szabók és cipé-

J ^ ^ ^ ezeknek 95 frt. 
^ ^ ^ Egy bécsi gyárt-

mányú varrógép ára 
45 frt. 

Schott testvérek. 

Üzlet megnyitás! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becse* 

tudomására hozni, miszerint 
fűszer, festék, rövidáru és vegyes-

kereskedésemet özv. Hadzsy Györgyné asszony házá-
ban, Gombos Károly ezelőtti bolthelyiségében, újonnan 
megnyitottam. — Midőn a n. é. közönség becses párt-
fogását kérném, igyekezni fogok a lehető legolcsóbb 
árakon és pontos kiszolgáltatás által bizalmukat kiér-
demelni. — Tisztelettel 

Moletz Nándor. 

T 
Legolcsóbb cipőáruk! 

E I E S Y Á R I yVL Ó 
cipőgyára, 

Budapest, kerepesi ut 14. sz. ajánlja 
Nőknek: 

Fűzős topánok Brünnelből, fénymázos hegygyei, szép 
tűzéssel 2 frt 40 kr . 

Fűzős topánok erős bőrből, fénymázos hegygyei, sze-
gezve és csavarral ellátva, kettős talppal, gyakori 
használatra és esős időre . . . . 3 frt 40 kr. 

Topánok mézga betéttel, erős chagrain vagy borjubőr-
ből, szegezve és csavarral ellátott kettős talppal, 
igen tartós és meleg 3 frt 60 kr . 

Topánok leányoknak bőrből, erős talppal 1 frt 80 kr. 
Uraknak: 

Topánok finom chagrin kettős bőrből . 3 frt 60 kr. 
Topánok fénymázos vagy bagariabőrből, szegezett és 

csavarral ellátott kettős talppal . 4 frt 20 kr. 
Topánok finom bőrből és diszes fénymázos hegygyei, 

termek és bálokra 4 frt 20 kr. 
Topánok orosz fénymázos bőrből, szegezett kettős talp-

pal, csavarral, a legjobb lábbeli a nedves időben, 
igen tartós és meleg 5 frt 50 kr. 

Vadász-csizmák vízhatlan kettős bagaria vagy fénymá-
zos bőrből, háromszoros csavarral ellátott kettős 
talppal 10 frt 50 kr. 

Ugyanaz orosz fénymázos bőrből . . . 13 frt — kr. 
Topánok fiuknak fénymázos vagy bagaria bőrből, csa-

varral ellátva és kettős talppal . . 4 frt 20 kr. 
Gyermekcipők Brünnelből vagy bőrből, félcipő 45 kr. 

szegezett talppal igen tartós . . . 1 frt 20 kr. 
Brünnell-topánok ténymázos hegygyei . 1 frt 20 kr. 

Részletes árjegyzékek kivánatra ingyen és bér-
mentve küldetnek. 

Vidéki megrendelések posta-utánvét mellett pon-
tososan és lelkiismeretesen teljesíttetnek. 

V a n szerencsém a mélyen tisztelt hölgyvilág szi-
ves tudomásara hozni, miszerint nálam bárminemű 

n ő i ö l t ö z e t e k 
izlés'eljesen és pontosan elkészíttetnek, ugyszinte gou-
veri-ozások is fölvállaltainak. — Hasonlóan ajánlja nőm 
a legújabb divatú, női fehérnemüek készítésére szol-
gáló lyukasztó (slingelő) nyomdáját. 

A t. hölgyek számos megrendelését kérve, vagyok 
tisztelettel Szentesen, 1876. november 9-én. 

Lakásom: Páhi bandorné asszony 1.1. 230. ÖZámu házában van. Jakó 

Van szerencsém Szentes város és környéke 
nagyérdemű közönségével tudatni, hogy laká- j 
somon is — az újonnan épülő gyógyszertár 
átellenében, Füehsl József ur házában (I. tized) ^ 

naponkint délután 1—3 óráig 
rendelek. 

'm WGT* Szegényeknek ingyen. 
A t. közönség pártfogását kérve, vagyok 

tisztelettel 
Dr. Czukermann Soma, ^ 

orvos-sebésztudor, szülész. 

Fenyvesi János, 
kosárkötő és székfonó, 

Szentesen, II. t, 560. sz. 
ajánlja magát mindennemű szakmájába vágó legfino-
mabb fcilódékok elkészítésére; megjegyezvén, hogv 
a székek fonását náából, gyári hasonszinülsg 
készíti, a legjutányosabb arakért. 

Értekezhetni vele hetenkint kétszer, a hetipiacok 
alkalmaval, a kosár-árusok sorában, 

A nagyérdemű közönség számos megrendeléseit 
tisztelettel kéri. 

Budapest, 
Deák Ferenc—utca 5. 

^ Rimaszombat, 
gömöri Iparbank házában. 

B A U M J Ó Z S E F 
férü ruharaktára. 

A bel- és külföld legnagyobb cégeivel való össze-
köttetéseim által ama kellemes helyzetben vagyok, hogy 
minden versenyt megállha jtk. — Egy egész öszi öltöny, 
kitűnő jó és tartós szövetből csak 

22 frt, legfinomabb 3 0 írtig. 
Más ruhadarabok ugyanezen árviszonyban. 
Megrendelések mérték szerint 24 óra alatt esz-

közöltetnek. — Vidéki megrendelések utánvét mellett 
a mérték beküldése után posta fordultával. Válasz-
tott holmik kicseréltetnek. 

Néhány nap óta valami Politzer Zsigmond ur Budapesten ujon nyitott üzlete számára ugy csinál 
reklámot, hogy „a „Mercur" kiadóhivatalának bank- és váltóíízlete" czéget használja. Reklámjaiból kitűnik, 
hogy leginkább részletlevelek és Ígérvények árulásával akar foglalkozni, és hogy ezekre vevők is kellenek 
neki. Ezen cég a la t t : 

a „Mercur* kiadó-hivatalának váltó-üzlete, 
a m i 15 é v ó t a B é c s b e n fennálló vállalatunk ugy Ausztria-Magyarországban, valamint ezen államokon 
kivül is számos előfizetőt és vevőt biztosított magának és szigorúan szolid üzletvezetése által tisztelt állást 
vivott ki. l ia tehát most ugyanazon üzletek folytatása végett, melyekkel m i szolid módon 

a „Mercur" kiadó-hivatalának váltó-űzlete, 
cég alatt foglalkozunk, egy csak ma vagy tegnap óta fennálló „vállalat" a „Mercur t t kiadóhivatalának bank-
és váltó-űzlete céget választotta. Ez nyilván csak összetévesztósre számított illoyálitás kiaknázása a mi 
jó hírnevünknek, és e szándék oly nyilvánvaló, hogy alig lehet eltagadni. 

Midőn a versenyek ilyetén, a megengedettnek hátárán messze túlmenő kihágását, mint ilyent — 
megbélyegezzük, arra figyelmeztetjük a nagyközönséget, hogy Budapesten nincs fiók-űzletünk, hogy 
a nevezett üzlettel semmiféle összeköttetésben nem állunk, hogy vállalatunk székhelye 
jövőre is egyedül Bécsben, Wollzeile 13. van, és hogy részletleveleinket, Ígérvényeinket 
stb., melyeknek még különösen Ch.-Kohn aláirást is kell viselniök, utazó ügynökökkel soha 
nem áruitatjuk. 

Bécsben, 1876. november havában. 

a „Mercur" kiadó-hivatalának váltó-üzlete 
Bécs, Wollzeile 13. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál. 1876. 


