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I 

Gazda közönségünknek. 
Az ez évi gabnaterméshez kötött remé-

nyünkben ismét csalódtunk. Az eddigi cséplé-
sek és nyomtatások azon szomorú eredményről 
győznek meg bennünket, bogy igen szerény 
közép termésünk lesz. S ezen szomorú kilátást 
csak fokozza azon bir, bogy az európai gabna 
piacon leghatalmasabb verseny társunk Ameri-
kának ez évben is kitűnő termése van, melyet 
magtárai befogadni nem képesek és igy beho-
zatala Európába nagymennyiségű lesz. — Ezen 
hir már is oda nyomta le a gabna árakat, hol 
azok az elmúlt évtizedben nem állottak. A föld-
mives kilátása tehát az, hogy silány termésé-
nek csekély fölöslegét csak olcsón adhatja el. 

Ezen lesu tó helyzettel szemben egy nagy 
és fontos kérdés áll a földmives előtt, hogy: 
piacra szánt terményünket most a nyomtatás 
után azonnal, vagy pedig várva jobb árak után, 
későbben adjuk el? Ezen kérdés felett elmél-
kednek a hazai gazdasági és kereskedelmi la-
pok, melyek azt javasolják, hogy termésünk 
fölöslegét a legelőnyösebben adhatjuk el addig, 
mig Amerika, Oroszország és Románia a csép-
lést be nem fejezték és kivitelre szánt termé-
nyüket a világpiaca nem hozzák. 

Ezen három hatalmas versenytárssal szem-
ben a természeti viszonyok hazánknak azon 
kedvező helyzetet nyújtják, hogy mi, ha jókor 
végezzünk, két hónappal hamarább takarítunk 
be és igy két hónappal hamarább vihetjük 
Európa piacára eladható terményünket, mint 
teheti ezt Amerika, Oroszország és Románia. 

Ezen előnyünket javasolják tehát fölhasz-
n á l n i . — Ez tehát azon tanácsot foglalja ma-
gában, hogy nyomtatás után siessünk termé-
nyünk eladásával, hogy a piacon megelőzzük 
v e rs e n y t. á rsa i n k a t. 

A hazai lapok eme tanácsát közöljük gaz-
daközönsé-linkkel tájékozás végett anélkül, hogy 

erősködni mernénk, azon hiedelem jogosultsága 
mellett, hogy terményünket a nyomtatás után 
azonnal jobb áron adhatjuk e!, mint ha várunk. 

A mi véleményünk szerint hazánk termelő 
közönségének nem csak abban van a vesze-
delme, hogy Amerika hatalmas gabnatárában 
az európai gabna piacon egy erős és meggyőz-
hetlen versenytársra találtunk. Fokozza hazánk 
gabnatermelő közönségének kedvezőtlen hely-
zetét azon elszomoritó körülmény, hogy nálunk 
a gabna kereskedelem, országszerte közvetítők, 
sokszor lelketlen üzérek kezében van, ahelyett, 
hogy a termelő a fogyasztóval közvetlen össze-
köttetésbe lépne. Innen van azután azon szo-
morú viszony, hogy mig a kereskedő, ügynök* 
alkusz s az adásvétel utolsó házalója is kényel-
mesen él és boldogul, addig a földmives verej-
téke hiába hull ekére, kaszára, ő nyomorog, 
rongyos, eladósodik és egész évi verejtékes 
munkájának egy ujabb csalódással fizetett, liiu 
remény a jutalma. Es ez nem mehet másként, 
midőn terményének tiszta jövedelmét, a közve-
títők élelmes serege emészti föl. 

Ma már nem elég a megélhetésre, hogy 
a földmives csak szántson és vessen, neki spe-
culálni is kell és gondolkozni mód és eszközről, 
hogy terménye piacra vitt fölöslegének hasznát 
ő tegye el — kit az leginkább megillet — és 
nem a lebzselve élő közvetítők élelmes serege. 

Ezen elvet évek óta hangoztatjuk és min-
den aratás után meg megujitjuk és hála az 
ébredező értelemnek, ezen actiónak már ered-
mény e mutatkozik is. Városunk nagyobb bir-
tokosai ma már nem akarnak megelégedni évi O O 
fáradozásuk hasznának azon rongyaival, mit a 
termény eladás közvetítői eddig évenként meg-
hagytak számukra Amit megtermesztenek, azt 
magok akarják a piacra vinni. Ez üdvös moz-
galom, melyet a gabnatei melők érdekében 
örömmel üdvözlünk. Olvasóink emlékeznek még 
rá, hogy Szeder János polgártársunk már a 

mult évben maga vitte Pestre búzáját és ott 
maga adta el és igy a küzvetitők által a ̂ föld-
mives kontójára dúsan fölszámított percenteket 
maga tette el. Ezen föllépés kézzel fegható 
hasznának példáján okulva nevezett polgártár-
sunk többed magával társaságba állt és egy 
hajót megraktak gabonával és magok vitték és 
adták el Budapesten. Ezen példa utánzására 
fölhívjuk gazdaközönségünk figyelmét. 

Ez év aug. 9-én Budapesten országos gabna 
pi-«c lesz, 16-án pedig Bécsben. Álljanak össze 
nagyobb birtokosaink társaságba és vigyék föl 
terményök mustráját és ha előnyösen köthet-
nek rá alkut, szállítsák föl magok. Szeder János 
és társainak életre való föllépése teljes biztosí-
tékot nyújt az előnyről. Tehát föl! Nincs az 
megírva sehol, hogy a magyar füldmives sorsa 
esak a termelés vért izzasztó munkájának terhe 
volná — és ezen teher gyümölcse az élelmes 
üzérkedőké legyen 

Csongrád megye rendkívüli köz-
gyűléséből. 

— Tartatott 1880. julius 2fí, 27 és 28-adik napján. — 
Főispán a közgyűlést megnyitja, indokolván a 

szokatlan időben történt gyűléstartást azzal, hogy a 
megyeszékház tervei fölötti intézkedések részletekben 
is befejeztettek, mely iránti általános érdeklődést és 
véghatározást magában is elég fontosnak tar to t ta fa 
törvényhatósági bizottság mielőbbi összehívására. 

Az időközileg érkezett törvénycikkek kihirdetése 
után olvastatik a küldöttségi jelentés a Szentesen épí-
tendő megyei-székház épitése tárgyában. — A szűkebb 
körű pályázaton — a kiigazított székház-tervek ujabbi 
megbirálása folytán Luksefabry terve elejtetett, mert a mel-
lett, hogy egyrészről a célszerűségnek meg nem felel, 
az egységi árakat tévesen vévén fel, az alább említendő 
két terv mellett aránytalanul drága is: Ugyanis az ál-
tala fixirozott 159 ezer frt . helyes fölvétellel 192052 
frt 28 krra rug. — Benkó és Makay Endre célszerűbb 
tervei között maradt tehát fenn a helyes választás. 
Előbbi költségvetése 163, utóbbié 107 ezer frtot j e lez ; 
de a fenforgó különbözetet kiegyenlíti ama körülmény, 

T A R C A . 

A Sierra Moréna, nemesei. 
— B E S Z É L Y . — 

Irta: Dumas S. 
Fordította: S Z A L A Y M I K L Ó S . 

Kérdezősködtek, hogv újságokat tudjanak ftőle. 
E k k o r megnevezte magát, felhívta a j ó embereket , 
liogy kövessék a kastélyudvarba, s ide érkezve a hó-
dolat és tisztelet ezer meg ezer jele közt szállt le lo-
váról. 

Miután paripájának kantárját oda vetette egy lo-
vásznak, s gondjai alá bízta, fáradalmainak e derék 
társát, mely a kiállott harcnak több jelét viselé magán, 
Zuniga don Bernardo felment a kastély főbéjáratához 
vezető melléklépcsőn; midőn elérte a legfelső fokot 
megfordult s elbeszélte, hogy kielégítse mindenkinek 
kíváncsiságát, miként Katholikus Ferdinánd, miután 30 
erős helvét s ugyanannyi várost elfoglalt, Granada 
ostromához fogott, s hogy hosszú és rettenetes ostrom 
után Granada 1491. november 26-én megadta magát, s 
hogy végre a király és királynő oda január 6-ikán a 
granadai király és kordovai kalifa utódjának mint ko-
ronajószágot némi ajándékot hagyva, bevonult. 

Miután a hallgatók nagy örvendezésére ezen dolgot 
közié, don Bernardo legbizalmasabb szolgáitól kisérve, 
bement a kastélyba. 

Nem minden megindulás nélkíil látta don Ber-
nardo tiz év után újra e kastély szobáit, melyekben 
gverme.Kségét töltötte, s melyeket üresen talált, mert 
a ty ja Burgosban tartózkodott, két idősb fivére közül 
pedig egyik meghalt, a másik Ferdinánd seregénél volt. 

Don Bernardo szomorúan és hallgatagon futott át 
minden te rmet ; ugy tetszett, mintha lelkének mélyében 
egy kérdés rejtőznék, melyet nem mert ajkain kieresz-
teni s mely az általa tett többi kérdések közt mintegy 
elfátyolozva maradt . Végre megállt egy 8 — 9 éves leány 

arcképe előtt s bizonyos habozással kérdé, hogy micsoda ] 
arckép az. 

A kérdezett , mielőtt felelt volna, mereven nézett 
don Bernardóra. 

Ugy látszott, mintha neiu értette volna. 
— Ezen arckép ? kérdé. 
— Mindenesetre ezen arckép, — ismédé don 

Bernardo parancsoló hangon. 

— Nagyságod, — feleié a szolga, — ez rokona 
Niebla Anna, lehetetlen, hogy elfelejtette volna nagy-
ságod e szegény árvát, ki a kastélyban nevelkedett s 
az ön idősb fivérének volt szánva. 

— Ah ! valóban ugy van, — mondá don Bernardo, 
— s mi lett belőle V 

— Midőn az ön idősb fivére 1488-ban meghalt, 
atyja, a méltóságos ur megparancsolta, hogy Niebla 
Anna a Calatrava rend kolostorába lépjen s itt tegye 
le fogadalmát, mivel önnek másik fivére megházasodott, 
nagyságod pedig oly rendnek lovagja, mely a nőtlen-
séget parancsolja. 

Don Bernardo felsóhajtott. 
— Ugy van, — mondá. 
Több kérdést nem intézett. 

D e minthogy Niebla Annát igen szerették Bejár 
kastélyban, a szolga fel akarta használni ezen körül-
ményt, s megkísértette tovább folytatni, a fiatal gazdag 
örökösnőről a beszélgetést. 

De mindjárt az első szónál, melyet e tárgyról 
tett, oly módon inté őt don Bernardo hallgatásra, mely 
tudtára adá, hogy nem kíván többet e tárgyról hallani. 

Egyébiránt nem sokáig volt kétség azon ok felől, 
mely don Bernardót ősi kastélyába visszatérni inditá; 
mert már mindjár t másnap igyekezett ez okot mindenki 
előtt feltárni. Bejár kastély két-három mértföldnyire 
esett egy forrástól, melyet szent kútnak neveztek s 
melynek kétségkívül a kolostor szomszédsága miatt volt 
joga csodákat mivelni. 

E kut különösen a sebek gyógyulására volt csoda 
liatásu, don Bernardo pedig mint emliténk, még hal-

vány, sovány és szenvedő állapotban volt azon sebek 
következtében, melyeket Granada ostrománál kapott. 

Don Bernardo is elhatározd, hoijy másnap meg-
kezdendi a gyógymódot, melylyel vallásos hite szerint 
gyors gyógyulást remélt elérni. A rendszabály, mit kö-
vetni kellett igen egyszerű volt. A forrás felett egy kis, 
egyetlenegy sziklából álló halom emelkedett fel; e szikla 
tetején egy kereszt állott. A sziklát meztelen lábbal 
kellett az embernek megmászni s a kereszt előtt letér-
delve ájtatosan öt miatvánkat s öt üdvözletet elmondani, 
aztán szintén meztelen lábbal lemenve egy pohár vizet 
meginni s ugy menni haza. 

A zarándokiások kilenc napos imádkozásokra osz-
lottak, s a harmadiknak végén, azaz huszonhét nap 
után ritkán történt, hogy az ember meg ne gyógyult 
volna. 

Másnap virradatkor Zuniga don Bernardo csak-
ugyan előhozatá lovát s mivel ifjú korában százszor 
is megtette ez utat a forrásig, egyedül lovagolt el egész-
ségi zarándoklására. 

A forráshoz érkezve leszállott lováról, lovát egy 
fához kötötte, lábbelijét levetette, felkinzott csupasz 
lábakkal a sziklára, elmondott öt miatyánkot és öt üd-
vözletet, aztán újra lejöve megivott egy pohár vizet 
a kútból, felhúzta lábbelijét, felugrott lovára, s a szep-
lőtlen fogantatás nevű holostorra, mely onnan fél mért-
földnyi távolban a fákon keresztül látható volt, kétség-
kívül vallásos tekintetet vetve, visszatért kastélyába. 

Minden nap ugyanezt tevé don Bernardo, s látható 
volt a csodaviz hatása testére, bár hangja szomorú, 
csaknem visszataszító maradt. 

Végrehajtotta a három kilencnapos imádkozást. 
A harmadiknak utolsó napján egészsége helyreállt, s 
már nemsokára bekövetkezendő elutazását híresztelte 
a sereghez, midőn a 27-ik napon a mint a kereszt előtt 
térdelt, s az utolsó üdvözletet mondta, egy csapatot 
látott közeledni, mely nem volt érdek nélküli oly férfira, 
ki valahányszor bucsut vett a forrástól, mindannyiszora 
szeplőtlen fogantatás kolostorára veté szemeit. 



részleten épitési tervek kidolgozása és az épités folyama 
alatti felügyeletért tervének elfogadása esetén. Ehez 
járul még, hogy Ney Béla és Ziegler Győző, a beér-
kezett tervek bírálatára felkért budapesti építészek 
Beiikó terveit építészeti stvlra jelentékenyen gyöngéb-
beknek ítélték. Fennhagyván azért a kérdést, hogy vál-
jon az épités házilag vagy vállalatilag történjék-e a 
küldöttség Ney Béla és Ziegler Győző bírálata alap-
ján Makay Endre miitervét ajánlja elfogadásra, S a fö-
lös ingatlanok eladását valamint a szükséges kölcsönök 
felvételét miniszteri jóváhagyás alá terjesztendőnek vé-
leményezi. — Hozzászólatlak a következők : 

Szvotxxla. A magyar állampolgárok súlyos pénz-
ügyi helyzetét hangsúlyozva óva int szükségtelen költ-
ségek megtételétől. A megye jog érvényes határozatát 
oh fannak elismeri. Az eddigi helyiség alkalmas s ha 
eddig megbukunk ott lenni, ezután is megleszünk, mig 
j o b b időket érünk. Közigazgatási érdek sem kívánja 
azt elkerülhetlenül. Indítványozza tehát, hogy a tervek 
teijesztessenek ugyan fel a minisztériumhoz, de halasz-
tassék azok kivitele bizonytalan időre. 

Stammer mondja, hogy ez az álláspont korrekt , 
de hiszen ez a bizottság álláspontja is. 

Sz voltod a szerint nein az, mert a jelentés a köl-
csön felvételé: ís már miniszteri jóváhagyás alá terjesz-
tendőnek véleményezi. 

Fekete szerint Szvoboda felfogása hibás, mert a 
minisztérium által el van rendelve, hogv Szegvár-
ról a székhely eltétessék. Ha már el kell tenni, ezt 
Szentesre határozta a megye. Nekünk nemcsak jogunk, 
hanem kötelességünk intézkedni a megve-székhely át-
téti le tárgyában. Akkor nem tettünk ellenvetést, most 
morális lehetetlenség visszavonni. Ingatlanainkat ami 
illeti, ezekre nézve a megye nem most akar ja elhatá-
rozni, hogy eladassanak, ezt lS7S-ban tette s a belügy-
minisztérium elé is terjeszté, ezt tehát már kormányi 
tárgyalás alatt vau. 

R>'thíj fejtegeti, hogv e határozat fellebezve levén 
az ő jogi felfogása szerint további lépések megtétele 
egyelőre lehetetlen. 

Balogh körmön font beszédben bizonyítja, hogy 
Szvoboda és Kéthy ellentmondanak egymásnak, mely 
ellenmondás leple alól e kérdésben a szűkkeblű zseb-
érdek kandikál ki. Kéthy jogi felfogásának helyességét 
kétségbe vonja, s pártolja az állandó választmány ja-
vaslatát. 

Svoboda Reflektál előtte szólóknak beszédeire s 
kiemeli, hogy a kölcsönkérést korábban határozta ugyan 
el a megye, de ez még megerősítve nincs, tahát nem 
perfekt. A megye-székház építését csak az ingatlanok 
eladása után gondolja jónak. 

Szavazással 42-vel 31 ellenében az állandó váahzt-
hiány favaslata elfogadtatott. Megjegyezzük, hogy a köz-
ügyek iránti átkos közönyösségünknek a megye-szék-
ház városunk és közigazgatásunk jövőjével annyira 
összeforrt kérdése okvetlenül áldozatul esett volna, ha 
a körgát ügyben zsebileg érdeklett bizottsági tagjaink 
tömör phalanxként be nem rukkolnak jó remény fejé-
ben már az első gyűlési napra! 

A beliigyministernek a felgyői árvatárnál mutat-
kozó hiányok miként fedezése tárgyában kiadott ren-
deletének értelme szerint Kókay indítványára határoz-

érdekében előlegeztessenek, addig is mig hogy arra 
jogilag kötelezve ki van? véglegesen kiderittetnék. 

Olvastatott a köz-munka s közlekedési minister 
legutóbbi rendelete a hármas dilitori és alsóánvási töl-
tések bellebbezése tárgyában, melynél fogva azt a mi-
nister a külföldi szakértők működései alapján felvett 
elvi megállapodások szerint 413 ölben Határozza meg. 

E rendelet nyomott hangulatot szült a gyűlés 
összes tagjaiban, de mivel mindenik meggyőződve volt 
arról, a mi az állandó választmány határozatában is hang-
súlyozva lőn, hogy fórum nem lévén, a mely előtt jóre-
ménynyel kérhetné a megye közönsége ezen, most már 
minister tanácsban meghányt neliézménves rendelet 
megváltoztatását s nehogy a megyének létérdekét 
képező ezen fontos kérdés továbbra is hiába való 
halasztást szenvedjen: elfogadja az állandó választmány 
határozatát, mely szerint a megye a ministeri rendele-
tet fájdalmas tudomásul veszi! s a Pallavicini uradal-
mat felhívja, hogy kötelezettségének november végéig 
a gát 413 öllel belebbvitelének befejezésével eleget 
tegyen, s alispánt utasítja, hogy erre szorosan ügyel-
vén e munka előhaladtáról időközönként hivatalos je-
lentést tegyen. 

Ezután jöt t sorra az annyi port fölvert és a jö-
vőben oly veszedelmes eredményeket teremthető kör-
gát-kérdés. A minister jelentéstétel végett Szentes vá-
ros közönségének a városi kőrgát költségeinek miként-
viselése tárgyában benyújtott kérvényét leküldi. 

Sima Ferenc hangsúlyozza, hogv a megyének fel-
világosító jelentése illetőleg véleménye hacsak egy er-
kölcsi testületre oly sújtó következetlenség vádjá t nem 
akar juk fejünkre idézni, más nem lehet mint az, a mit 
e tárgyban a megye már egyszer határozatikig kimon-
dott, hogy ugyanis a körgát költsége közös legyen. 
Azóta a viszonyok nem változtak, tehát e hatá-
rozat ma is megáll s terjtesztendő most újra fel véle-
mény gyanánt. Részletesen kifejve nyomós okait arra 
nézve, hogy Szentes közönsége a körgát épitési költsé-
geire az összes egyenes adók után vessen ki pótadót, 
tehát, hogv a föld, mely a körgát hasznát indirekte — 
terményeiben s járulékaiban éppúgy élvezi, no nyer-
jen indokolatlan privilégiumot: elfogadja az állandó 
választmány javaslatát . 

Horváth Fetrenc a Horváth-Szeder et comp. féle 
fellebbezvény értelme szerint — melyben Szentes vá-
ros közönségének határozata kificamodott észjárás szü-
leményének mondatik — beszél egyetmást általános 
derültség közepette, melyből ínég saját érdektársai sem 
vonhatták ki magokat. Mondja, hogy a föld nem huz 
hasznot a körgátból, tehát nem is járulhat sem törvény 
sem igazság szerint annak költségeihez. Véleménye az, 
hogy : ő nem ád semmit. Ezt ajánlja a megyének is. 

Kéthy Ferenc szépen átgondolt beszédben odanvi-
latkozik, hogy — mivel a város egy annyi érdekkö-
zösségi szálak által összekötött test —, ő hajlandó el-
fogadni az állandó választmány javaslatát, ha valaki 
tud olyan kulcsot találni, mely szerint a körgát költsé-
gei fedezéséhez hozzájárulásban a földadó csak bizo-
nyos hányaddal vétetik fel alapul. Óhaj taná ezt az ér-
deklettekre bizni, a mennyiben azok és a város közt 
ez értelemben kompromissuin jöhetne létre. Mert sze- j 
rinte kétségtelen, hogv, ha nem is oly mértékben mint 1 

vül levő minden fekvőség részesül a kőrgátnak hasz-
naiban és előnyeiben. 

Stammer Rétihez csatlakozik s ajánlja, hogy a 
körgát költség %-ét a földadó után kivetendő pótadó 
fedezze. 

Balogh János szerint a min. rendelet oly törvényre 
van bazirozva (1870: 10., 7 §,) mely a Duna szabá-
lyozásról rendelkezik. Körgátra specialiter nincs törvény. 
Erőteljes beszédében Horváthot megleckézteti, s hang-
súlyozza, hogy eddig Szentesen minden teher közös volt, 
a külvédelmi költségeket mindenki fizetni, egyebeknél 
fogva tehát ez is egy erős indok arra, hogy a körgá t 
költsége közös legyen. 

Kristó N. István. Méltányosság szempontjából en-
gedményt tenni kész. Vettessék a költségnek Vi-de a 
földbirtokra. 

Szeder J. Az igazság mellett harcol. S ő szerinte 
az az osztó igazság, hogy a földbirtokra ne háruljon 
semmi teher (Ezt ugyan jól elosztotta!), mert a földbir-
tok a körgátnak semmi hasznát nem veszi. (Váljon ugy 
hiszi-e mint mondja ?) 

Udvardi Sándor a közteherviselésre utalva melyben 
a város közönsége eddig, noha lett volna ok rá elég, 
különösen a mindenben fizetéssel terhelt és sokból 
semmi hasznot nem huzó köznépnek, a haszon arányt 
tekinteten kivül kívánja hagyni. A föld még jobban fi-
zethet mint a többi adó tárgy és adóalany. Pár tol ja az 
áll. választmány javaslatát . 

Horváthazt véleményezi, h o g y : ő nem ád 
semmit. Ezt ajánlja a megyénk is. Megadja magát a 
miniszter bölcs értelmezésének. 

Főispán szavazásra bocsátja az állandó választ-
mány, Horvát Ferenc, S tammer Sándor, és Rétliy Fe-
renc indítványát. 

Huszonöt szavazat levén mindkét félen a harma-
diknál, főispán elnöki szavazatával élve a kérdést S tammer 
alispán indítványa értelmében dönti el. 

Meg kell einlitenün azt a vastag következetlen-
séget, hogy az állandó választmány saját javaslata el-
len szavazott. — s . — 

Színházból. 
E héten ünnepe volt színházlátogató közönségünk-

nek. Hétfőn nagyszámú közönség előtt Mihályfi Károly 
bucsu já téká t já tszá „A csapodárok"-ban s oly hatás-
sal, hogy e bucsu já ték soká fogja a színházban je len 
voltaknak kedves emlékét képezni. — S ha sajnál tuk, 
hogv Mihályfi távozott, annál nagyobb érdeklődéssel 
vár tuk a pillanatot, hogy a magyar haza legnagyobb 
művésznőjé t : Prielle Kornéliát színpadunkon lás-
suk. E s ezen megtiszteltetést csakugyan megértük, a 
jeles művésznő kitette magát a hosszú fáradalmas ut 
terhének. Itt van köztünk. 

Szerdán, lépett fül a „Kaméliás hölgy" cimű jeles 
francia drámában. Prielle Kornélia e darabban egy 
könynyelmű szép fiatal nőt játszot t és aki tudja azt, 
liogv Prielle Kornélia mióta játszik már folyton szép 
fiatal nőket a színpadon, csak az képes fölfogni az ő 
művészetének nagyszerűségét . Minden mozdulata csupa 
kelleni, csupa szellem, csupa költészet, s nézőit egy 
percre sem enged i szabadulni művészete bűvös varázs-
lata alól. Es hiába a nap fénye e l takar ja a csillagokat. 

Apácákból álló csapat volt az egy nyitott gyalog-
hintót kisérve, melyet parasztok vittek. E gyaloghintó-
ban egv apáca feküdt, kit diadalmi pompával látszottak 
vinni a kúthoz; az apácák, kik a gyaloghintót kisérték, 
s az is, ki benne feküdt, gondosan le voltak fátyolozva. 

Don Bernardó a helyett, hogy mint rendesen a 
szikláról le ment volna inni a kútból, várakozott, két-
ségkívül kíváncsiságból látni ohajtotta, hogy mi fog 
történni. 

Kíváncsisága oly nagy volt, hogy elfeledte az 
utolsó üdvözletet elmondani. 

A csapat megaült a forrás előtt; a gyaloghintóban 
fekvő apáca leszállt, levetette lábbelijét s eleinte inga-
dozó, lassanként azonban folytonosan erősbbülő léptekkel 
ment fel a sziklára; elérkezve a kereszt aljához, melyet 
don Bernardó félrehúzódva szabadon hagyott, az apáca 
letérdelt, elvégzé imáját s aztán felkelve leereszkedett 
visszatérendő társnőihez. 

Lett légyen bár csalódás, de don Bernardónak 
ugv tetszett mintha az apáca, mikor letérdelt, s midőn 
felállt egy másodpercig rá szegezte volna tekintetét. 

Don Bernardó a vallásos szűz közeledtekor különös 
kedélyizgalmat érzet t ; mint valami káprázat vonult el 
szemei előtt s egy fához támaszkodott, s ugy érzé 
mintha a szikla kétségesen remegett volna talapzatán. 

De a mint az apáca távolodott, lassanként vissza-
jöt t ereje, hogy minél tovább követhesse szemeivel, ki-
hajolt a szikla széle fölött, mely a kut fölött volt. Az 
apáca leereszkedve a kúthoz közeledett s ekkor egyedül 
a szent víznek mutatván meg ábrázatát, a fátyolt félre 
vetette s szokás szerint ivott a forrásból. 

Kkkor azonban olyan történt, mire senki sem 
gondolt s mit ennélfogva senki sem láthatott előre. Az 
átlátszó kristálytiszta forrás tükörré változott s don 
Bernardó onnan, hol állt, oly tisztáin látta az apáca 
képét, mintha üveg tükrözte volna azt vissza. 

Halványsága dacára oly csodaszépségű volt, hogy 
don Bernardó ámulatában és csodálkozásában nem fojt-
hatott el egy felkiáltást, mely elég hangos volt a n v , 

k'—ves beteget megrezzentse. ki miutnn v" 

alig érintette a vízbe, fátyolát azonnal leeresztette s a 
gyaloghintóba lépett, nem mulasztván azonban el, hogy 
még egyszer a vigyázatlan lovag felé ne forduljon. 

Zuniga don Bernardó gyorsan lehaladt a szikla 
lépcsőzetén s e jelenet szemlélőinek egyikéhez fordulva 
ké rdé : 

Tudod ki az a nő, ki épen most ivott a for-
rásból s kit a szeplőtlen fogantatás kolostorába visznek? 

— Igen, — feleié a kérdeze t t ; — egy apáca, ki 
oly betegségben szenvedett, melyet mindenki halálosnak 
tartott s ő mint látszik is arcáról valóban volt egy 
óráig halott. Azonban a szent viz ereje annyira meg-
gyógyitá, hogy ma először ki mehetett fogadalmát tel-
jesíteni s a helyszínén inni a forrásébl, honnan tegnap 
még merítettek számára. 

— Es, — kérde don Bernardó oly hévvel, mely 
világosan jelenté azon nagy súlyt, melyet kérdésére 
fektetett, — tudod ezen apáca nevé t? 

— Igenis méltóságos u r ; neve Niebla Anna s 
unokahuga Zuniga Pedronak Bagnaresi grófnak, Aya-
montei marquisnak, kinek fia ezelőtt körülbelől egy 
hóval tért vissza, a seregtől j ó híreket hozva Granada 
bevételéről. 

— Niebla Anna, — mormogá don Bernardoi A h ! 
megismertem őt, de nem hittem volna, hogy ily szép 
legyen! . . . 

(Folyt, köv.) 

k Mal ié csiaáíée 
- B E S Z É L Y . — 

Irta: S. F. 

— Te apám itt vagy? kiáltott föl Emil örömmel 
ragadta meg mindkét kezével apja kezét miután llus-
káját megcsókolta volna. 

— Itt vagyok, mondá az apa és nem is foglak 
többé elhagyni benneteket, mig meg nem halok. 

Emil bámulva nézett apjára, kinek arcán a régi, 
visszataszító, mogorva ridegség helyett az apai jó aka-

mu> • ' • »'*•'»« öwtme ült. 

— Megszerettem jegyesedet és szivesen adom be-
leegyezésemet, hogy őt nőül vedd. 

Jól teszed apám, ő megérdemli ezt és fiad 
teszed ezzel leginkább boldoggá, mondá az if ju. 

Az agg Kuti azután soha sem kérte számon fiá-
tól, hogv miként jutott a kántorszegi egyház által be-
perelt és meg is nyert 50 ezer fr thoz és mi viszonya 
volt ezen hitközség lelkészével. A falu ugy is beszélt 
eleget, ő hallgatott erről, fátyolt vetett a multakra éi 
segített fiának kitisztázni magát a kérdéses 50 ezer f r t 
követelés lerhe alól. 

Fekete házán az öreg Kuti nézetváltoztatásának e 
váratlan fordulatát bámulta mindenki, még Emil maga is. 

A kántorszegi egyház követelését az apja és fia 
Kuti készpénzben fizették ki és annélkül, hogy az 
öreg Kuti bármijét is eladta volna. E z nagy föltűnést 
keltett a mások bajával foglalkozni szeretők kö rében ; 
mert ismeretes dolog volt, hogy az öreg Kutinak in-
gatlan vagyonán kivül nem volt valami nagy tőke 
pénze. Hirledt, hogy Emil pár heti oda léte után igen 
sok pénzt hozott magával. Kellett is hozni; mert hi-
szen miből fizették volna ki az ötven ezer forintot? 
Az igen gyanús életmód, midőn valaki egy év alatt 
semmiből 50 ezer frtot szerez és ezt elveszti, s azután 
ismét pár hét alatt rendbe hozza ügyeit. Becsületes 
uton ez nem mehet. 

E közben a lapok mivel többször közölték, hogy 
hamis 100-as van nagy mennyiségben forgalomba bo-
csátva. — A feketeháziak fölnyiták szemöket, kombi-
nálni kezdtek és ugy találták, hogy a hirtelen gazda-
godásra a legbiztosabb eszköz a bankócsinálás. 

Amerika föl volt fedezve, de csak suttogtak, 
nyíltan nem mertek neki nevet adn ia ; mert hátha mé-
gis más lenne Kuti Emil jövedelmi forrása- A gyanút 
különösen nevelte azon körülmény, hogy E*nil minden 
két hétben több, kevesebb időre távozott Feketehá-
záról és senki nem tudá hogy hova és miért történik e 
rendszeres utazgatás. No de addig j á r a korsó a kútra, 
hogy egyszer eltörik, biztatgatá magát az irigy 
kíváncsiság. 



tak. Abonyi drámai kitöréseit leszámítva, nem volt ké-
pes figyelmet költeni, Prielle Kornélia bájos mozdulatai 
mellett nagyon kirítt merevsége és ez van mindig 
Abonyi játékának hátrányára. Es bizony ez este na-
gyon is éreztük Siposné és Vécsei Anna hiányát, kik 
elvégre is nem rontották volna Prielle Kornélia nagy-
szerű játékának hatását. 

Csütörtökön, „A szövetségesek." Tisza Lajos for-
dításában. E szellemes francia vígjáték Prielle művészi 
játékával kellemes estét szerzett közönségünknek. Csupa 
„szeretetreméltóságot" „csókolnivalóságot" s több eféle 
nem kritikába való dolgokat kellene emlegetnünk, ha 
kritikát akarnánk irni a bájos Madame Doleyról, mely 
szerepében ezúttal tündöklött. Mint a győző előtt a zász-
lót a fegyvert letesszük előtte a mi tintás fegyverünket 
örömteljes hódolattal. Mellette az egész este csak Me-
gyeri emelkedett ki, ugy hogy szinte meglepett ben-
nünket. A magyarázatot azonban könynyű megadni: 
ez az ő szerepköre. Csakhogy hát a vidéki szinész 
mind ugy van, .hogy ha ugy jön a sora: kénytelen sa-
j á t jó neve rovására rosszul játszani nem neki való 
darabokban és szerepekben. Mauriee Philippe (Megyeri) 
megérdemel egy szálat a művésznőtől azokból a csi-
nos bouquetekből és koszorúkból, melyek a függöny-
felgördültével lábaihoz hullottak. S azt hisszük, hogy 
már meg is kapta. 

Es Aradi úrtól pedig azt kérdjük, hogy mit 
akar az 50 %-os árfólemeléssel ? Ha ő nem ismeri vi-
szonyainkat, hát miért nem kérdez meg valakit, ki 
megmondaná, hogv a mi közönségünk rendes ár mel-
lett zsúfolásig tölti be a színházat, hogy Prielle Kor-
nélia játékát láthassa; de 50 % árfölemelés mellett ott-
hon marad, hogy éreztesse az igazgató úrral,Jmelysze-
rint a túlzásból nem kíván. 

Helyi és vegyes hirek. 

CICATRICIS PÁL 
városunk főjegyzője meghalt. 

Hosszú szenvedésének vége van: jul. 28-án hunyt 
el 53-ik évében, 20-én kisértetett barátai és tisztelő 
és ismerőinek serege által az örök nyugalom helyére. 
Halála súlyos veszteség városunkra is; mert benne vá 
rosí közigazgatásunk egy 22 év óta városunkat szol-
gálta, munkás, szakavatott tisztelőit, közéletünk egv te 
vékeny bajnokot vesztett. Halálát a családán kívül i 
városi tisztikar gyászjelentése is tudata A tisztikar ne-
vében Balog János polgármester mondott sírjánál rö-
vid, emelkedett szellemim bucsu beszédet. Keményen 
sújtott családjának vigasztalást, s neki békét és nyu-
galmat kívánunk. 

Halálozás. E lapok szerkesztőjét és család-
j á t súlyos veszteség érte 7 hónapos ütik, Jánosnak 
jul . hó 2í>-én történt elhunytával. Az elhunyt kisded a 
szülők iránti közrészvét mellett julius 30-án délután 5 
órakor tétetett sirjába. Könnyük legyenek a ráboruló 
sírnak hantjai. 

Sugárv lluska nem tudott semmiről, mit jegyesé-
ről sugdosott a szájhir és boldogan nyujtá az ifjúnak 
kezét, hogy ez az oltárhoz vezesse. 

Ez meg is történt. Emil és lluska megesküdtek, 
csak szűk családi körre szorítva tárták az esküvőt, 
miért sok leányka megharagudott Iluskára, kik lako-
dalmán táncolni készültek. 

Kuti Emil a Sugárv-féle házba vitte haza jegye-
sét. E házat, mely különben alkalmas is volt rá, nagy 
fénynyel butoroztatá be, mi szintén szemet szúrt min-
den nála megfordulónak. 

Az öreg Kuti eladá házát és fiához ment lakni. 
Annyi áll, hogy a legfényesebb háztartása város-

ban Kuti Emilnek volt; ő tartott legszebb {fogatot és 
hátas lovakat, mi a környékbeli sports-mannoknak 
nem kis főfájást okozott. 

Már most nem csak az lluska szerencséjét irigyől 
mamák, de a feketeházi hautvoole is meg volt sértve 
Kuti Emil életmódja által. Es mind tágasabb körben 
kezdték kutatni az okát Emil hirtelen gazdagodásának. 
Sőt egv pár fiatal ur titokban szövetkezett rá, hogy 
midőn Kuti Emil ismét elmegy Feketeházáról követni 
fogják és kémkednek utána, hogy utazgatása céljá-
ról meggyőződjenek. 

Es Kuti Emil ez alattt élte az emberi élet leg-
boldogabb perceit itju szép kedvesével. Egy év telt el 
boldog házasságban, amikor a férji boldogság pohará-
nak telje az apai öröm mézétől csordult le. — Egy 
szép kis fiúval áldá meg őket az ég. Most már ket-
tőzve működött Kuti Emilben az ösztön a gazdagodásra 
és többé nem remegett a hamis százas angyalaitól; mert 
ezek vonásaiban gyermeke boldogságát látá körvo-
nalazva. 

Még esküvő előtt a pince egvik zugában egy 
rejtek helyet készített önmaga és ide többször észre-
vétlenül lehúzódott, órákig gyártá a hamis bankót 
és többé nem vádolá a lelkiismeret. 

(Folyt, köv.) 

* « —o>* 
háznál közeledik befejezéshez. — Miután a papválasz-
tást elhalasztó egyházmegyei végzésben kimondatott, 
bogy az egyháztanácsnak jogában áll a papválasztást 
— amikor erre az időt elérkezettnek tartja — meg-
tartani. Ezen egyházmegyei végzésnél fogva az egy-
háztanács jul. 25-én tartott ülésében elhatározta, hogy a 
papválasztást f. év nov. 21—22 -23-ik napjain fogja meg-
tartani. Kimondta egyszersmind az egyháztanács, hogy 
a papválasztásnál jogukat csak azok fogják gyakorolni, 
kik egyházi adajok hátralékát f. év nov. l-ig lefizetik. 

— A K u r c a kinyitásán folyik a munka és mint 
mi értesülünk, a Kurca bűzhödt vize a legrövidebb idő 
alatt le lesz eresztve. 

— A dilitori töltés bellebbezésével járó 
munka költségeinek fedezhetése céljából Pallavicini 
őrgróf 500 ezer frt. fölvehetésének engedélyezése iránt 
folyamodott a megyéhez és a megye a kívánt engedélyt 
megadta. 

— Mindszent község belterülete megvédésére 
a minisztérium által, a mindszent-apátfalvi társulat egy 
a bökény-mindszenti és mind szent-apátfalvi társulat gát-
jait összekötő védvonal kiépítésére köteleztetett; azon-
ban ezen gát kiépítését megtagadta, s most Csongrád-
megye képviselő testülete az illető társulat ellen közigaz-
gatási végrehajtás elrendelését kéri a minisztériumnál. 

— A körgátép i tés költségeihez a megye ha-
tározata értelmében (lásd 11-ik cikkünket) a földadóra 
az épités költségeinek csak 25% vethető ki. 

— Megzavart isteni tisztelet. Mult vasár-
nap a Csukás-féle házban akkor támadt a tűz, mikor 
a ref. egyház hivei már együtt ültek az isten házában 
vallásos áhítatuk kielégítése céljából. A lelkész elmondá 
az imát és megkezdé a prédikáziót; alig mond azon-
ban pár szót a prédikációból, midőn megkondul a vész 
harang és az áhítatra összegyűltek zúgva tódultak ki 
a templomból. S igy egv rövid ima után az isteni tisz-
teletet be kellett rekeszteni. A tűz szerencsésen el-
nyomatott ugy, hogv semmi kár sincs. 

— Phyllozera. Hogy a városunk határában 
levő szőlőkben van-e phylloxera ennek, megvizsgálására 
a minisztérium részéről Szakács István és Hajdú Gyula 
tanár urak lettek kiküldve, kik a napokban megérkez-
nek körünkbe. 

— Társadalmi bajainkról Marjai Péter ur 
illtal megkezdett cikksorozat folytatását, nem halaszt-
ható alkalmi tárgyak halmaza miatt, jövő számra va-
gyunk kénytelenek hagyni. 

— Színházi játékrend- Szombaton, Prielle 
Kornélia harmadik vendégjátékául fölemelt árral bérlet-
szünetben itt először adatik: „A holt sziv" színmű 3 
felv. Vasárnap Xagyné Könyves Mari ujonan szerződte-
tett tag első föllépteül bérletben rendes árakkal adatik: 
„Egy jó madár" népszínmű dalokkal. — Hétfőn 
Prielle Kornélia utolsó előtti vendégjátékául itt először: 
„Georges hercegnő" uj színmű I)uinastól. — Kedden 
nem lesz előadás. — Szerdán Prielle Kornélia utolsó 
föllépte és jutalomjátékára itt először adat ik: „Sphinx" 
jeles uj dráma Feulet < >ctávtól. — Csütörökön a rég-
várt „Niniss" nagyhírű bohóság. 

Nyilvános számadás és köszönet az 
orsz. jótékony (vörös kereszt) egv mindszenti fiókja 
által f. hó 17-én rendezett nvári vigalom jövedelméről 
és az ezen alkalommal tett fölülfizetések, illetőleg ada-
kozásokért. Befolyt beléptidijakból: 75 frt. 60 kr., fö-
lülfizetésekből : 40 frt. 40 kr., adakozásokból 11) frt., 
összesen: 141 frt. o. é. Kiadás volt 80 frt 37 kr., ma-
radt tiszta jövedelem 54 frt. 03 kr. Fölülfizettek: Pol-
lák Riza (Szeged) 2 frt. Szobodka Rezső 1 frt. 40 kr. 
Méhész Balogh Péter 1 frt. 40 kr. Missurav János 
(Csongrád) 80 kr. Schlesinger Ferenc 1 frt. 40 kr. 
Rosanbreuer József 1 frt. Burger Alajos 1 frt. 40 kr. 
Schlesinger Ármin (Szeged) 1 frt. 40 kr. Haber Antal 
60 kr. Schlossiarik Jenő (Szabadka) 20 kr. Schmidt 
Gizella 1 frt. 40 kr. Bakos Tivadar 2 frt. 20 kr. Mé-
száros Károly (Csongrád) 80 kr. Schwarc Lipót 2 frt. 
Pacher Emília 40 kr. Schmidt Dezső 40 kr. Vigli Béla 
(Nagy-Várad) 2 frt. 20 kr. Wimmer Károly 1 frt. 
Schmidt Gvula 40 kr. Dr. Kajlinger Zsigmond 1 frt. 
4 0 kr . Oláh Mihály (Szegvár) 1 frt. 40 kr. Mihály 
János 40 kr. Steingassner József 40 kr. Guttmann 
Zsigmond 40 kr. Konstantin Lajos (Algyő) 40 kr. Pi-
roska István P.-Zerj 40 kr. Stadel János (P.-Zer) 80 
kr. Schüia Imre (P. Levelény) 40 kr. Özv. Wimmer 
Jánosné 80 kr. Rács Ignác (P.-Péteri) 2 frt. 40 kr. 
Vödrös István (P.-Tömörkény) 40 kr. Teszár Pál (P.-
Ujmajor) 40 kr. Kossá István (P.-Buks 40 kr. Gruoer 
György (Tömörkény) 40 kr. Vödrös János (u. o.) 40 
kr. Diamant Manó 40 kr. Goldmann Henrik 40 kr. 
Diamant Vilmos 20. kr. Mihály Pál 40 kr. Danicska 
József 40 kr. Bozó Mihály 20 kr. Jenei Gyula (Sö-
vényháza) 40 kr. Gelsy Péter 20 kr. Hatvani Endre 
(Szegvár) 20 kr. Kakutja Mihály 40 kr. Keresztes 
Ferenc 40 kr. Schönfeld Márton *80 kr. Kolin Adolf 
2 frt. 60 kr. Dr. Vilheim (Szegvár) 1 frt. 40 kr. Gold-
man Ignác KU kr. Matanec János 20 kr. Robicsek 
Mózes 80 kr. Virág Lajos (Szegvár) 60 kr. Rex Vilmos 
80 kr. Konc Lajos NO kr. Balassa Lajos (Szegvár) 40 
kr. Összesen: 46 frt. 40 kr. o. é. — Adakozott: Benke 
István (Szeged) 10 frt. Hegedűs István (Szeged) 1 
frt. Schlesinger Ida 2 frt. Főtiszt. Csajka Lajos (Sán-
dorfalva) 1 frt. Főtiszt. Rády Ferenc esperes plébános 
5 frt. Összesen lí) frt. — Fogadják a nemeslelkű ada-
kozók ez uton is őszinte köszönetünket. Mindszenten, 
1HS0. julius 25-én. Burger Alajosné, nőegyleti elnök. 
Konc Lajos egyl. gazda. 

— É R T E S Í T É S E K . Aradi Lajosné III. t. 41 
sz. háza haszonbérbe adandó, vagy üzlethelyiségül, 
vagv igen kényelmes lakásul; továbbá derekegyházi 
tanyáján 64 hold elsőrendű föld vagy haszonbérbe, 
vagy felébe adandó. Ezekre nézve értekezhetni fent 
nevezett tulajdonosnőnél. — Bíró István csizmadia 
mesternek mucsiháton 3 hold szántó és alsóréti 2 rész-

ből eladó; értekezhetni Bartha Síndor bognárral II. t. 
sz. a. — Ifj . Sarkadi Nagv Mihály mucsiháti 30 hold 
földje eladó, vagy haszonbérbe kiadó. — Cakó Imre 
III. t. 2D7 sz. lakosnak nagytőkéi l és fél fertály földje 
és mucsiháti 37 hold földje eladó, ez utóbbi szükség 
esetén őszi legeltetésre is kiadó. — Ozv. Bazsó Já-
nosné bökényi 12 hold kaszállója eladó. — Molnár Ist-
ván III. 716 sz. a. lakosnak a vekerlaposon egy első 
oszt. házi földje eladó. — Kóhn Gábor házánál jó 
minőségű só, jutános árért kapható, — ugyanott 6 db. 
cserép és vaskályha van eladó. — Kátai Tót Imre kis-
tőkei 3 és fél hold kaszálló földje kedvező feltételek 
mellett eladó, vagy haszonbérbe kiadó. — Székely 
Tót István háza és derekegyházoldali 2 fertály földje 
eladó. 

Egyveleg 
Egy hazánkfia gyönyörű tájkép festmény-

nyel versenyzett a párizsi művészeti kiállításon 
s a jury kész volt neki ítélni oda a művész-
diesőségét: a nagy aranyérmet, melyet Mun-
kácsy Mihály is elnyert „Siralomház- cimíí 
festményével. De a bájos képen egy óriási ab-
surdum volt. nevezetesen a viz. Oly zöld — 
zöldebb mint a kecskebéka, — de oly zöld, 
hogy a kik csak megnézték is, mind mocsárlázt 
és hideglelést kaptak a színétől. 

— De uram! mondá neki a jury-elnök, 
ho<ry festhetett ön ily bolondot, hisz ez zöldebb, 
mint a Missisippi torkolata, ez zöldebb mint a 
tenger, ez zöldebb, mint a rossz vers. Ilyen zöld 
semmiféle viz nincs a világon! 

— Bocsánat uram, feleié sértődve a 
művész. En megmutatom önöknek, hogy van. 
Jöjjenek velem S vasútra ültek. 

Négy napig tartott az utazás. (Párizstól 
Félegyházáig két nap, Félegyházától Szentesig 
szintén két nap, — mert a révész uraknak éppen 
rossz kedvük volt s nem vitték át őket az nagy 
arany-éremért sem ) 

Akkor odavezette a juryt művészbarátunk 
a — Karca vizéhez. 

— íme uraim, ugy-e hogy van olyan viz, 
a mi zöldebb a rossz versnél, zöldebb a Missi-
sippi torkolatánál, zöldebb a tengernél. Ezt ugy 
hívják Kurca vize, igen egészséges szép szinü 
viz. Ezt rajzoltam én le. 

A jury tagjai befogták orraikat és sietve 
nyújtották neki oda a nagy aranyérmet. * 

* * 

Ki ne hallotta volna hirét a római légió-
nak? a francia gárdának? a fekete seregnek? 
a hős janicsároknak? 

De hát ez mind „bliktri!" 
Van ennél egy hatalmasabb légió! 
A korhadtak léc/iója! 
A fa, mikor korhad, elveszti virágát, ezek 

akkor nyerik: az orraikra. A fa mikor korhad, 
életereje vész és nem nyilatkozik többé zöld 
evetekben, ezek akkor nyilatkoznak minél 
zöldebbeket. A fa mikor korhad nem terem 
gyümölcsöt: ezek akkor teremnek minél több 
— — bolond gombát. En gros et en détail. 

Mindenütt van ilyen. 
Ez a korhadtak légiója. 

* 
Csakhogy az ilyen fii — meg vagyon 

irva, vagy ha meg nincs irva, megírom én !*— 
kivágattatik és tűzre vettetik. 

* 
A korhadt fa bölcs. Mig ki nem vágatta-

tik, él a maga módja szerint: teng. A korhad-
tak légiója szembe száll az egyenlőség, a re-
form, a haladás fényes szellemével; kerüli a 
napsugárt, sötétbe vezeti azt, kinek szemét be-
kötheti, csattogtatja fogát és villogtatja a fa-
kardot. Pedig ereiben hül a vér,'karjaiban sza-
kadoz az ideg és agyában — szárad a velő. 
Semmi baj. 0 azért van, hogy jól rontson ott, 
a hol mások jól építettek 

Ez a korhadtak légiója! 
* 

* * 

Nagy vita volt Szegváron a megye gyű-
lésen afelett, hogy a földbirtok viselje-e a kör-
gát költségét vagy ne? Egyik 48-ban már vá-
rosunknak országgyűlési képviselője volt, tekin-
télyes, nagy birtoka polgártársunk harcolt a 
teher ellen (ő nem is igen szereti a terhet), s 
midőn egyik képviselő azt mondá neki. hegy: 
„ha minden fia Szentesnek ugy igyekszik a 
város érdekeihez kötött polgári kötelességét le-
rónni, mint a tisztelt ur, ugy Szentest könnyen 
Szeged szomorú sorsa éri. 

Hogy mennyiben teljesítem én polgári kö-
telmemet, felelt az illető, arról csak annyit 
mondok, hogy: „én, mikor alszom is többet 
teszek, mint Szentes város közönsége, sőt, ugy 
mond, ha szerénytelen nem akarnék lenni, hát 
még többet is mondhatnék * — És mi Szentes 
e csoda módon alvó nagy fiának minden sze-
rénytelenség nélkül azt mondjuk, hogy: csak 
aludjék, legokosabban teszi ő, ha alszik. Kefe. 

Felelős szerkesztő: S I M A F E R E 5 I Q . 



H I R D E T E S E Í L 
Árverési hirdetés. 

A Szeged-csongrádi takarékpénztár tulaj-
donát képező Szentes városának szomszédságá-
ban fekvő teéfii nemepi birtok folyó évi 
augustus ¥l-ső napjain délelőtt 9 órakor Szen-
tesen Kiss Zsigmond hites ügyvéd ur lakásán 
tartandó nyilvános ö n k é n y tea árverésen eladatik. 

Az árverési föltételek a következők: 
1. A birtok egészben, egyes birtok részen-

ként, vagy a részletezési térkép szerinti 5. ca-
tast. holdnyi részletekben adatik cl. A birtok 
részek térmértékére nézve, az idei w, térkép 
szolgál alapul Kikiáltási ár az intézet által 
megállapított minimális ár; ennek kimutatása, 
valamint az árverés alapjául szolgáló térkép 
Kiss Zsigmond urnái Szentesen a venni szán-
dékozók "által megtekinthetők Ezen árak a 
birtokon levő gazdasági épületek, a kertben 
levő ültetvények és beruházások, ugy szinte a 
birtokon levő fundus instructus nélkül értetnek, 
azonban ajánlatok ezekre is, akár ezeknek a 
földtől elkülönített, akár annak együttes véte-
lére elfogadtatnak. Egyenlő ajánlatok esetében, 
előnyben azon vevő részesül, ki az egész bir-
tok, vagy annak nagyobb részére ajánlatot tesz. 

2. Ajánlatok írásban, vagy szóval tehetők, 
az első esetben ezek bezárólag f. évi julius 
31-íg Kiss Zsigmond urnái nyújtandók be. Az 
irásos ajánlatokhoz, melyekoen a megvenni 
szándékolt birtokrész, esetleg ennek részlet 
száma világosan kitüntetendő, az ajánlott vétel-
árnak 10%-ja készpénzben, állampapírokban, 
föld hitelintézeti záloglevelekben, vagy jó hiteid 
takaréktárak betéti könyveiben csatolandó. Szó-
beli ajánlatoknál a kikiáltási ár ugyan ezen 
százaléka teendő le, a fenn elősorolt értékekben. 

3. Az árverési eredmény vevőre azonnal, 
eladó intézetre az igazgatóság jóváhagyása után 
lesz kötelező, miről vevő a legrövidebb idő alatt 
értesítve lesz. 

4. Vevő óvadékul letett 10°/0-át a birtokba 
vétel előtt, azonban legfeljebb f év november 
1 ső napjáig a vételár :/a-dára, készpénzzel, 
vagy más elfogadható bizonyítékkal kiegészíteni 
tartozik, mely alkalommal vevővel a végleges 
adás-vevtsi szerződés megköttetik. Azon vevő, 
ki ezen kötelezettségének a mondott határidőig 
eleget nem tesz, jogát a megvett földhöz és a 
letett ovadékhoz elveszti, eladó intézetnek pedig 
szabadságában álland mindkettőről szabadon 
rendelkezni, esetleg a földet szabad kézből új-
ból eladni. A vételárnak fennmaradt két har-
mad része !0 (tiz) év alatt egyenlő évi utólagos 
részletekben, a fenn maradt tőke részlet után 
pedig f>% kamat félévenként előre fizetendő. 
A vételárnak ez n két harmadrésze a tulajdon-
jogát kebclezése alkalmával eladó intézet javára 
első helyen bekebeleztetik. 

5. Vevő a megvett birtok tulajdonába a 
szerződés aláírása és bekebelezése után azonnal, 
haszonélvezetébe pedig olyképpen lép, hogy a 
megvett főidet még a folyó ősz folyamában, az 
idei termés letakaritása után használatba ve-
heti — A legelő és a Kurca meder f. é okto-
ber l-én birtokba vehető. Azon esetre, ha a 
gazdasági épületek, vagy a kert ültetvényei és 
épületei a földtől elkülönítve adatnának el, 
vevő ezeket haladéktalanul saját költségén le-
bontatni, illetve fölszedetni és azokat a birtokról 
oly formán elhordatni tartozik, hogy az általuk 
elfoglalt földterület még a folyó évben őszi 
munka alá vétethessék. — A birtokba vétel 
napjától vevőre állami adókat és egyébb köz-
terheket viselni tartozik. — A tulajdonjog át-
kebelezése, valamint a törlés körül felmerülő 
költségek és illetékek vevő által sajátjából 
fizetendők. 

Szegeden, 18*0. julius 13-án. 
A szeged csongrádi takarékpénztár 

i g a z g a t ó s á g a . 

Arlejtési hirdetmény. 
A szegvár-szentesi, a szegvár-mindszenti 

umkon 203 frt 20 kr. költség előirányzat mellett 
épitendő k é t t é g l a hid felépítése 

Továbbá a szegvári megyei épületek 504 frt 
81 kr. előirányzat melletti javítása. 

Végre a hmvásárhely-szegedi ország útnak 
642 frt 10 kr költség előirányzat melletti ki-
javítása a f. évi augustus hó 7-én d. e. 9 órakor 
a helybeli szolgabírói hivatal helyiségében meg-
tartandó árlejtés utján fogván a legjutányosab-
ban vállalkozóknak átaladatni. 

Az illető vállalkozók a kitűzött időbeni 
megjelenésre azon hozzá adással hivatnak meg, 
hogy az árlejtezők által l0°/0 bánatpénz leend 
leteendő; az árlejtésre vonatkozó tervezetek 
pedig e szolgabírói hivatalnál előlegesen is 
megtekinthetők. 

Szegvár, 1880. julius 22-én. 
V i d o v i c h A n t a l , 

főszolgabíró. 
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Lent nevezett bátorkodom a mé- fi 
Íven tisztelt közönségnek becses fi- fi 
gyeimét újonnan nyitott és változa- fi 

^ tosan berendezett fi 

X síremlék raktáramra j£ 

közönségnek 

HiRDETES. 
Van szerencsém a nagyérdemű 

tudtára adni, hogy én 
w alulírott IV. tized Kisér P l e s z n i k 
H A n t a l ur házában, volt Novák-féle 

ház. a Verner-féle régi postaháznak 8 átellenében, 

m mt-köfaragási és sirem-
g lék raktáramat 

? megnyitottam. 
Hol is mindennemű gránit , — 

Íj? syenit, — márvány és termés-
k ö v e k b ő l készített müvek kaphatók. 

Továbbá minden e szakmához 
tartozó műtét eszközöltetik. 

^ Ki is a nagyérdemű közönség 
® kegyes pártfogását kérve maradtam, 
W Szentes, 1880. május 29-én. S Gárgyán Márton, 
^ mű-kofaragó mester. m 
• M M M M S 

felhívni, 
bözőbb 

a hol ugyanis a legkülön-
darabok, vörös-márvány, 

porosz és mauthauseni gránit-
ból készítve, minden hitfelekezet szá-
mára, igen jutányos áron kaphatók. 

Úgyszintén a sírkövek-felirata, 
azoknak valódi aranyozása, valamint 
bárminémű javítások, utánvésések és 
több e szakmába vágó munkálatok, 
itt helyben, vagy a vidéken, a leg-
lelkiismeretesebben végeztetnek, igen 
mérsékelt dij mellett. 

A nagyérdemű közönségnek min- « 
denkor kész szolgája | 

I Krausz Hark, 1 
síremlék raktár tulajdonon 4 

Szentesen, főutca, öreg Sarkadi-féle J 
házban. | x t xxxxxxxuxxzxxxxxxxxa 

Házeladás Szarvason. 
Közvetlen a vasút és vásár közelében 

főutca keleti végén öt utcai szoba, az udvari a I 

H i r d e t é s . 
A bökény-mindszenti tiszaszab. társulat j 

részérói közhírré tétetik, hogy a társulatnak, 
a tiszai töltéseken összerakott, mintegy 300 öl 
tűzi iuzgaj fái, szakaszonként azonnali készpénz 
fizetés mellett, — a helyszínén, Kanász Nagy 
György csősz járásától kezdve, lefelé folytatva, 
a f évi augustus 2-án d. e. 9 órakor kezdődő 
nyilvános árverésen eladatni fognak. Mire a 
venni szándékozók ezennel meghivatnak 

Szentes, 1880. julius 29-én. 
Kamoceay János, 

társ. igazgató. 

egy konyha, egy szoba, egy nagy spájz, egy 
kamra még egy külön épület 2 tűzre valós szin, 
kert jó ivó vizű kut, 1566 beltelek szabadkéz-
ből eladó; tudakozódhatni a tulajdonos Su l tz 
András , korcsmárosnál. 

A gazda közönség 
figyelmébe. 

Alulírott ajánlom a n. é. gazda 
közönségnek 

jó szerkezetű ekéimet. 
Készítek különféle ekéket u. m.: 

egész vert vas ekét, gubic, vagy 
v i d a c s módra alakítva. Továbbá bár-
mely nemű öntött talpn ekéket. 

Továbbá bármely rosz járású 
ekét jóvá alakitok, nállam készült uj 
vagy igazított ekék járásáért kezessé-
get vállalok, és ha rosz járásnak len-
nének pénzét az illetőnek visszafizetem. 

Megrendeléseket gyorsan és pon-
tossan készítek. 

Tisztelettel 
T a r i I s t v á n , 

kovács-mester. 
Lakásom': özv. Pólya Mihályné há-

zába, Pál Sámuel átellenében. 

H i r d e t é s . 
Alólirott értesitem a t szakférfiakat, hogy a 

férfi-ruha s z a b á s z a t r a augustus 1-től kezdve 
a tanítást megkezdem. 

Tisztelettel 
Krecsmáry Imre, 

szabómester. _____ 
8 H I R D E T É S . 

A n. é. közönségnek ezennel tud-
tára adom, hogy f. év októberben más 
üzlet átvállalása miatt Szentesről el-
költözöm, ennél fogva elhatároztam 
saját házamban levő dúsan berendezett 
porcellán, üveg, tükör, fűszer 
és rövidárukból álló 

ü z l e t e m e t 
végképpen eladni, mely alkalommal 
a tisztelt vevők az árukon megjegy-
zett árakból 20°o árleengedésben 
részesülnek. Az üzleti berendezések és 
mindenféle szobabeli bútorok jutányos 
áron eladok, és az üzlethelyiség f. é 
Szent-Mihály naptól kezdve lakással 
és nagy padolt magtárral együtt, több 
évekre kiadó, esetleg a ház is igen 
előnyös fizetési feltételekkel örök áron 

Tisztelettel 

Weisz Barnátné. 
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H i r d e t é s . 
Néhai S a s Káro lyró l maradt, a vásár-

helyi útfélen levő 5 fertály föld szabadkézből 
örök áron eladó fertályonként is 
< 

Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

Ezüst éreiu Páris 1878. 

Brogle J. és Mfiller 
g é p - és ros ta- lemez gyára 

Budapesten 
a m a r i i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z i t 

Tr ieuröket (konkoly választó) 6 külön-
féle n a g y s á g b a n . 

Trieur h e n g e r e k e t malmok számára. 
Koptatkat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat Cséplőgépekszámára 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cheriier Jánosnál 1880. 




