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ELŐFIZETÉSI ÁB: 
Egész évre . . 4 frt 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . , 1 frt 

M E Q J E L E N 
minden vasárnap. 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI ARAK: 
3 hasábo* petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr, 2 hasábosért 12 kr , 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik-

NTILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

E S I . Y E G D I J 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
neui fogadtatnak el. 

Miként gazdálkodnak a megye 
pénzével. 

A f. hó 20-án tartott megyei gyűlésen a 
tárgysorba vett ügyek tárgyalása előtt Sima 
Ferenc megyebizottsági tag interpellálta elnöklő 
Rónay Lajos főispánt, hogy : van-e tudomása 
arról, miszerint a megyei közigazgatási bizott-
ság a megyei közmunka váltsági pénztárból 
14 ezer forintot adott kölcsön a Bökény-Mind-
szent tiszaszabályozási társulatnak, s ezen összeg 
nevezett társulatnál ma is kinn van minden 
adós levél és biztosíték nélkül. Szóló a köz-
igazgatási bizottságnak azon eljárását, hogy a 
megyei közmunkaváltsági pénztárt kölcsönzésre 
használja föl, törvénytelennek tartja; mert az 
1870. XL-ik és az 1*76. Vl-ik t. c. 13-ik §-a 
értelmében a megye törvényhatóságának ha-
táskörébe tartozik a megyei vagyon fölött ren-
delkezni, kölcsönt adni és kölcsönt venni. — 
Jelen esetben azonban, nemcsak hatáskörén 
lépett tul a közigazgatási bizottság; de a köl-
csön összeg erejéig veszélyezteti is a megyei 
váltsági pénztárt; mert kormánybiztosi fönnha-
tóság alatt álló társulatok részére milyen a 
Bökény Mindszent tiszaszabályozási társulat is, 
a kormánybiztos csak azon esetben vehet föl 
kölcsönt, ha ezt a társulat közgyűlése megsza-
vazta. (Lásd az 1879. XXXIX-ik t. c. 25. §-át) 
Mivel pedig nevezett társulat Stammer Sándor 
kormánybiztost soha nem hatalmazta föl arra, 
hogy a jelzett összeget kölcsön ül fölvegye; a 
társulat ezen összeg visszafizetését jogosan meg-
tagadhatja és megtagadhatja annyival is in-
kább; mert a jelzett összeg fölvételéről még 
eddig semmi hivatalos tudomása nincs és mert 
ezen tartozást a társulat a törvény értelmében 
magáénak elismerni nem tartozik. Miután 
szóló szerint a megye pénzével való eme 
példátlanul könynyelmű gazdáikobásban, a me-
gye jogkörének megsértése, törvénytelenség s 
a megye érdekének veszélyeztetése van, vizs-
gálatot kér elrendelni, hogy a törvénytelen és 
szabálytalan eljárásból a megyére háramolható 
veszélynek eleje vétessék és ennek elkövetői 
ellen a szabályszerű fegyelmi eljárás megindít-
ható legyen. 

Elnöklő főispán ezen interpcllátio folytán 
kijelenti, hogy igaz, melyszerint a megyei köz-
igazgatási bizottság kölcsönt adott a társulat-
nak Stammer Sándor kormánybiztosnak meg-
keresése folytán. 

Stammer Sándor alispán csodálkozik azon, 
hogy a megyei közigazgatási bizottságnak el-
járása ellen épen egy szentesi polgár szólal 
föl, akkor, mikor azon összeg épen Szentes és 
vidéke létbiztonsága érdekében használtatott föl. 

Sima Ferenc kijelenti, hogy a megyének 
kötelessége a megye bármely vidéke létbizton-
ságáért meg tenni mindent és itt nem arról 
van szó, hogy a megye törvényhatósága, vagy 
közigazgatási bizottsága sz(ík marku legyen 
akkor, mikor egy veszélylyel fenyegetett vi-
dék megmentéseért kell tenni, hanem arról 
van szó, hogy a megyei közigazgatási bizott-
ság törvénytelenséget követett el, mely ha 
már megtörtént be kellett volna megyei köz 
gyűlésnek jelenteni, azonban a szűr alatt dol-
gozás elve ezt tenni nem engedte; Vizsgálatot 
kér elrendelni. 

Éder István szerint az most itt nem le-
het kérdés, hogy jogosan járt-e el a közigaz-
gatási bizottság. (Dehogy ? mily különös, hogy 
ezt egy ügyvéd és egy volt országos képviselő 
mondia.1 Miután azonban föl szólaló Sima Fe-

renc bizottsági tag szerint veszélyeztetve van 
a pénz, ez komoly dolog a megyére nézve és 
a dolog ez oldalát illetőleg vizsgálatnak ő is 
szükségét látja. 

Egy órai vita után Sima Ferenc utasítva 
lett, hogy felszólalását Írásban adja be, s az 
ügy rendszeres tárgyalására okt. 22-ike tű-
zetett ki 

Érdekesnek tartjuk megjegyezni, hogy 
mikor a csanyi biró árlejtésen fogadta föl a 
kis bírókat: ekkor a szónokok egész serege 
rukkolt ki a szerencsétlen bíró ellen; de most, 
midőn egy nagyobb szabású törvénysértésről, 
a megyét nemcsak compromittáló, de veszé-
lyeztető eljárásról van szó, hallgatott mindenki 
aki védeni nem merészelte a közigazgatási bi-
zottság törvénytelen eljárását. 

Ez a mi megyénk közszellemének a mér-
téke. Hatalmasok vagyunk mikor a csanyi bí-
róról van szó és alázatos, fölfelé mosolygó tör-
pék, ha fölfelé meg kell mondani az igazat. 

• A legyecske fönnakad igazság éizetttnk pók-
; hálóján; de a dongó repülhet rajta keresztül. 

Ilyen állapotot tűrni nem lehet, föl kell 
állítani minden ember számára a mértéket, 
hogy meddig mehet és útjába állni mindenki-
nek, ki 'törvényt és hatást nem akar ismerni. 
Hiszen absurdum az, hogy, ha Stammer Sán-
dor kormánybiztos megszorul, hát Stammer 
Sándor alispán kiutalja részére a közmunka 
váltsági pénztárból a pénzt és azután ezt a 
példátlan eljárást bejelenti a közigazgatási bi-
zottságnak és ez ahelyt, hogy tiltakoznék ezen 
eljárás ellen és elutasítaná magától az ügyet, 
csupa udvariasságból egy botrányos hibát sa-
ját nyakába vesz. Ily közigazgatási biz ttság-
ban nincs kellő önállóság és ily bizottságra 
nem bizhatja a megye ügyeit 

Hanem azért udvariaskodjunk és hall-
gassunk. © 

Szántó-, vető gép. 
Békés-Csabán mult hóban tartott gazdasági és 

gép kiállításon egy „ s z á n t ó v e t ő g é p u volt kiállítva, 
mely a kiállításon igen nagy feltűnést keltett. Ezen gé-
pet, a gép feltalálója, Janesovica István szarvasi ágost. 
hitv. lelkész fia, Jancsovics Péter ügyvéd a „Hód-Mező-
Vásárhelyu cime lapban ismerteti és a következőket 
mondja el a gépről : 

1. A szántással egyidejűleg vettetik vele el a mag 
ép annyi emberi és igaerő felhasználása mellett, mint 
a milyet a közönséges szántási mivelet igényel s a vele 
való vetés a legszelesebb időben is eszközölhető. 

2. A megmunkálandó földterületbe félannyi vető-
mag igényeltetik, — egy 1100 négyszög öles holdba 1 
véka buza, árpa, zab, — mint a kézzel való szórva-
vetésnól és tetemesen kevesebb, mit a Garrette-rend-
szer szerint való vetés-miveletnél. 

3. Az elvetett mag rögtön a nyirkos magházba 
ju tván : kikelése biztosittatik s egyúttal meg van óvva 
a vai jak zsákmányolása elől s attól, hogy a szél — 
elhelyezett ágyából — ki nom fuhatja, főleg a homo-
kos lazább minőségű szántásokat tekintve. 

4. A mag — a közönségesen vetettnél — mélyeb-
ben levén a szántásban: a növény gyökere nincsen 
oly mérvben kitéve a fagynak, mint a fülül vetett nö-
v ényé. 

5. Az elvetett sorok ritkábban esvén a Garrette-
rendszerü gépek által képezett soroknál : az élenynyel 
telt levegőnek szabadabb utja van az ágas-bogas gab-
naszárak közt ; miáltal főleg a buzavetés som a rozsda-, 
sem a hő okozta csapásoknak nincs annyira kitéve, — 
még akkor sem, ha a vetés buja növés következtében 
meg találni dőlni. 

6. Tetszés szerini, sűrűbben vagy ritkábban lehet 
vele bármi nemű haszonnövényt — kezdve a repcétől 
a kukoricáig — elvetni s a maghozam minőségileg 
sokkal szebb és fejlettebb lesz, mint a többi módszerű 
vetéseknél. 

7. Végre szerkezete egyszerűségénél fogva, azzal 
a legegyszerűbb fölfogásu földmives egymaga könnyen 
elbánliatik. 

Ezen gép eddigelé csak egyes eke előtt já ró 
talyigára van alkalmazva; alkalmazható azonban a mó-
dosabb gazdák által használatba vett hármas ekékre 
is és pedig igen szép eredménnyel. 

A régi vetés rendszereinek liivei részéről ezen 
vetőkészülék hátrányául az hozatik fö l : hogy a kalász 
növénysorai sokkal szélesebbek a Garrette-gépek ké-
pezte soroknál. A mint azonban két év alatt szerzett 
tapasztalatunk igazolja: az ellenvetett állítólagos hát-
rány csakis látszólagos, tekintve a kalászos növények 
természeti azon sajátságát, hogy bokrosodásra igen 
hajlandók. 

Mult év őszén ugyanis 13 — 1100 négyszög öles 
— holdnyi szikes-vegyiiletű — tehát nem első minőségű 
— táblába, 13 vékát tevő buza-mennyiséget vettetvén 
el, a sorok távolsága 11 centimétert tevén egymástól, 
termett a jelzett területen: 18 kévés 321 kereszt 4 — 
lábnyi magas szaru buza. Egy holdra tehát 24 kereszt 
esett. Ezen keresztmenyiség kicsépeltetvén, összesen 
59Vi köböl, azaz 238 véka szin-buzát eredményezett ; 
egy holdra tehát egy véka vetésből 18Vm véka termés 
jutott. 

A géppel való bánásmód ez: 
A géppel ellátott eketalyiga után elsőbben is az 

eke csatolandó; ez megtörténvén, a vetési mivelet meg-
kezdése előtt az alsó és felső fogaskarikák kapcsolan-
dók össze, a magosztókefét forgató bádoglánccal s a 
magtartókésziilék töltendő meg. 

A vetéshez ilyeténképen készen áll a gép. 
Ezután a vetésre szánt terület két szélén egy-

egy barázda hasítandó, a mint liyeténkép a fogás ki-
méretett a második barázda felhasítása előtt a mag-
tartó háúapján alkalmazott retesz nyitandó föl. A retesz 
a magkullást szabályozza s annak felhúzása vagy le-
eresztése tetszés szerint eszközölhető azon célhoz ké-
pest, a mint a gazda sűrűbb vagy r i tkább vetést óhajt . 
Hogy mily magasságra húzandó fol a retesz, ha azt 
akar juk elérni, hogy egy (1100) holdba egy véka 
buza, árpa vagy zab vettessék el, az a magtartó hát-
lapján vízszintesen húzott rovással van megjelölve, s 
a retesz addig emelendő, mig az azon levő rovás a 
magtartón levő rovással egy vonalba jut . A retesz 
azon okból j á r nehezen, nehogy megjelölt állásából 
lecsuszamolhassék. 

A magvezetÖ csö garatján egy znrkésziüék van al-
kalmazva a végett hogv fordulók alkalmával vagy a 
szántás befejeztével a maghullás megakadályoztassék; 
a zárkészülék kezelése egyszerű lévén, arról csak 
annyi jegyeztetik meg, hogy annak felső karikájába 
egy vékony s oly hosszúságú nyél illesztendő s erősí-
tendő, hogy annak segélyével a megnyitás és elzárás 
az ekeszarvak elhagyása nélkül is eszközölhető legyen. 

A magvezető-cső garatjából a lehulló szemek egy 
vízmentes vászon- vagy kaucsuk-csövőn át a csoroszlyáiui 
jutnak, melv csoroszlya az előzetesen hasított barázda 
oldalán követi a kerékforgást. Az ekként szorba ve-
tett szemek a hátuljáró ekétől hasított uj barázda által 
(> - 7 centiméter mélységben elfedetvén, mindjárt a 
nyirkos magházba jutnak. 

A szántvavetési miveletliez jó ököriga ajánlatos 
a végett, hogy a szántás minél egyenletesebb legyen ; 
apám azonban ököriga hiányában lovakkal szántatott, 
s az igy nyert eredmény is kielégítő volt. 

A repce, burgundi-répa és kukorica-vetésnél a 
mag csak minden második barázdába eresztendő. 

Ezen géppel laptársunk közleménye utján annyi-
val is inkább érdekesnek találtuk megismertetni közön-
ségünket ; mert városunk polgármestere Balogh János 
IU, városunk gazdálkodó közönsége iránti tekintetből, 
ezen gépből a város költségén egyet megrendelt, s 
hogy közönségünk e gép célszerűségéről meggyőződ-
tessék: próba műveleteket fog vele tétetni. 

A társulati közgyűlés után. 
Tisztelt szerkesztő u r ! 

Lapjának legközelebbi számában említés volt téve 
a „Bökény-mindszenti tiszaszabályozási társulat" érde-
kében Stammer Sándor kormánvgybiztos által tartott 
érdekeltségi közgyűlés folyamáról. 

Hogy a közönség kellelőleg tájékozva legyen, 
miután ama közleményben csekély személyem is megne-
vezve lőn, azt gondolom, hogy tahin nem cselekszem 
helytelenül, hogy az összehívott közgyűlés meneteléről 
éi> i* .UöyVvn .*»71 ->v>:. r*l»»j 



Kezdem tehát azon aktuson, amidőn a kormány-
biztos ur összegyülekezési helyet otthagyta. 

Mi volt ennek az oka ? Semmi egyébb; minthogy 
midőn beszédein fonalán a kormánybiztosnak eddig ki-
fejtett működése megkoszorúzása fejében előterjesztett bi-
zalmatlansági indítványom indokolásának második pont-
jához irtam, ő a szét, elakarta venni; de miután én kije-
lentettem, hogy az elnökség részéről sem hagyom maga-
mat korlátoztatni kifogásaim elmondásában s miután a 
jelenlevő közönség morajából csak azon kivánatot me-
rítettem, a mely engemet meg a kezdett indítványom 
felolvasására buzdított, én az egész indítványt szórói-
szóra felolvastam. 

Mi legyen ebben, tájékozásul az általam nagyon 
tisztelt közönség felvilágosításául itt közlöm egész ter-
jedelmében : 

Indítvány: 
Minthogy Stammer Sándor ur, mint a 

bökény-mindszenti Tiszaszabályozó társulat kor-
mánybiztosa, működésének 3 évi tartania alatt 
semmivel sem igazolta azt, hogy a társulat 
érdekeit előmozdítani képességgel és akarattal 
birna; 

minthogy a társulat létezésének alapfelté-
teléül elismert ártérfejlesztést nem csak, hogy 
nem foganositotta, hanem ezen irányban az első 
lépéseket sem tette meg. és igy épen azon célt, 
melynek elérése végett lett kormánybiztossá 
kinevezve egy átalában nem tartotta szem 
előtt, sőt egész feladata oda volt irányulva, 
hogy azt elodázza; 

minthogy a kormánybiztos mulasztásai 
folytán a társulat ügyei ziláltabb állapotban 
vannak most, mint akkor voltak, midőn tej-
hatalmu hatáskörrel a társulat élére állíttatott. 

Minthogy dacára az 5 és 3 forintos kiro-
vásoknak, melyek együtt 160,000 forintot tesz-
nek, dacára a legnagyobb részt illetéktelenül 
felvett kölcsönöknek, és dacára az összes 200,000 
forintos bevételnek, a társulat pénzügyei a leg-
szomorúbb állapotban vannak, a nélkül, hogy 
az elfogyasztott jelentékeny összegek, a társu-
lat megszilárdítására szolgálható befektetésekre 
fordíttattak volna, és igy az eddig hozott nagy 
áldozatok és a jövő kibonyolitást akadályozó 
kölcsönök, a kormánybiztos intézkedései foly-
tán elfogytak, a nélkül, hogy azoknak árán a 
társulat részére bármily előny eléretett volna; 

ennélfogva a közgyűlés határozatilag 
mondja ki: 

1. hogy a társulati kormánybiztos Stam-
mer Sándor eddigi működését a társulatra nézve 
károsnak tartja; 

2. hogy a kormánybiztosnak bizalmatlan 
ságot szavaz; 

3. hogy ezen bizalom hiány, vagy a fenn 
előadott tények indokából a kormánybiztos 
kezeihez kölcsönt továbbra nem szavaz meg; és 

4. hogy feliratot intéz a nagyméltóságú 
földmivelés-ipar- és kereskedelmi ministérium-
hoz, melyben a fentjelzett tényekből kifolyó-
lag Stammer Sándornak a kormánybiztosság-

T Á R C A . 

Ebéd Rossini-nátl. 
Irta: Dumas S. 

Fordította: S Z A L A Y M1KLÓ8. 

Ötven mértföldet hagyott hátra, s azért szüksége 
volt a lóink néhány órai nyugalomra. Beppo tehát 
kénytelen volt Monte-Carelliben, egy kis faluban az 
Appeninek közt esti tiz órakor megállapodni. 

Egy kis fogadóba tért be, hol rendesen csak ösz-
vérhajtók laknak. Miután lovának jóltartásáról minden-
képen gondoskodott, magára is gondolt s étkezni kívánt. 

Minthogy könnyen fel lehetett ismerni, miszerint 
a fiatal ember magosabb osztályhoz tartozik az utazók-
Bak, mint a milyenek rendesen be szoktak térni a fo-
gadóba, estelijét egy külön szobába hordták fel számára. 

E szoba csak egy szegényes s rosz lámpa által 
világított hézag volt, az alsó emeleten, hová egy öreg 
no vezette be, mig elkészítik ennivalóját. 

Mig e készületek folytak, a fiatal ember aggódva 
sétált fel s le, lábához verődő tőrének csörgésére fi-
gyelve. 

Végre megérkezett a két tál étel. Az öreg még 
egy poharat és egy palackot tett az asztalra s meg-
kérdezé Beppót valyon nincs-e még valamire szüksége; 
-tagadó feleletére eltávozott s magára hagyá az utast 
vacsorájával. 

Beppo sietett mielőbb véget vetni e sovány vá-
im>rt rp»n/»lt<>. hofry ezalatt lova, melyet abrak-

tól leendő elmozdítását, és a társulat ügyeinek 
vezetésére hivatott más kormánybiztos kinevez-
tetését kérelmezendi. Szentes, 1880. oktober hó 
15. F a r k a s B e n e d e k m. k., ügyvéd. 

Midőn ezen indítványt közlöm, el kell mondanom, 
hogy kormánybiztos ur őnagysága legbiztosabbnak tar-
totta, hogy engem a városi kapitányi hivatal előtt mint 
a ki az ő hatósága ellenében sértő kifejezéseket hasz-
náltam, bepanaszoljon, s ekképen inogni kezdó kor-
mánybiztosi állását megerősítse. S annyira ment; hogy 
a fentebbi indítványom eredetijének előszerzése végett 
a kapitányi hivatal által megmotoztatta házam; pedig 
ha szélylyel nem oszlatja e gyűlést, én ugy is átadtam 
volna neki emlékül. Midón a városi alkapitány házam-
nál motozás végett megjelent az indítvány már nem 
volt nálam, másolatát azonban megszereztem, hogy 
mindenki tudja, hogy mi van benne. 

En egyébiránt a t. kormánybiztos ur személyes 
tulajdonai iránt a legnagyobb elismeréssel vagyok. 
Tisztelem ót! Farkas Benedek. 

Figyelmeztetés a közönséghez! 
Igen tisztelt szerkesztő u r ! 

Városunkban H nap óta a gyermekek között 
vörheny mutatkozik, a kór terjedésének meggátlására 
szükséges óvintézkedések általam és a polgármesteri 
hivatal által azonnal megtétettek, célszerűnek tartom 
azonban a városi közönséget mihez tartás végett ezen 
veszedelmes és ragályos kór megjelenéséről hírlap utján 
is értesíteni", ennélfogva tisztelettel felkérem t. szerkesztő 
urat, jelen soraimat a kórt megismertető tüneteinek 
rövid vázlatiírói becse lapjába fölvenni. 

A vörheny-heveny, lázvegyes és fölötte ragályos 
betegség. A kór kezdetén rövid ideig tartó fázás után 
égető melegség (41 C.) nagy fokú fejfájással, hányin-
gerrel, némely esetben valódi hányással jelen meg, a 
torok száraz, a nyelés nehezített, az áll alatti mirigyek 
kisebb-nagyobb mértékben dagadtak. Némelykor a láz 
megjelenése után néhány órára, többnyire pedig egy 
pár napra a nyakon egy eleven vörös szinű küteg 
mutatkozik, mely küteg az egész testen elterjed. 

Nem lévén célom a vörhenyról kimerítő kórrajzot 
irni, hanem csak a kór kezdetén megjelenő tüneteket 
a t. közönséggel megismertetni; a betegség lefolyásáról 
csak annyit említek meg, hogy a vörheny még azon 
esetben is, ha szelíd alakban mutatkozik, mindig igen 
komoly betegség, a városunkban most észlelt esetek 
pedig többnyire igen súlyosak. 

Ha tehát valamely gyermek a föntemlitett tüne-
tekkel megbetegszik, legcélszerűbb azt egy mérsékelt 
meleg, és jól kiszellőztetett szobában ágyba fektetni, 
lejére hideg borogatásokat alkalmazni, azonnal gyógy 
kezelés alá adni, és az orvos rendeleteit szigorúan 
teljesíteni. 

Ismételve figyelmeztetem a t. közönséget a levegő 
tisztántartására, minthogy annak a kór kedvező vagy 
kedvezőtlen lefolyására legnagyobb befolyással van. 

A vörheny, amint már többször említtetett, nagy 
mértékben ragályos, azért a beteget az egészségesektől 
el kell különíteni, látogatókat nem szabad hozzá bo-
csátani, és mindazon házakból, hol vörhenybeteg van, 
az egészséges gyermekeknek sem szabad az iskolát 
látogatni, mig az orvos által az meg nem engedtetik. 

Tisztelettel vagyok 
Szentesen, 1880. okt. 20. 

Dr. Pollák Sándor, 
városi főorvos. 

tovább folytatására. Lecsatolta tőrét s azt egy ládára 
téve maga is leült. 

De alig foglalt helyet, midőn vele szemközt az 
asztal másik oldalán, a nélkül, hogy tudná hol jött be, 
Gaetanót látta ülni, ki karjait keresztbe fonva szomo-
rúan és fejcsóválva mosolygott rá. 

Bár a kifejezés nem az volt, mely rendesen ba-
rátja arcán sugárzott, mindazáltal felismerte őt Beppo 
s örömkiáltást hallatott. 

— Ah! te vagy az kedves Gaetano, — kiáltá 
felállva, hogy őt megölelje. 

Azonban nem fogott meg egyebet levegőnél. Ki-
terjesztett karjai összeértek anélkül, hogy valamit érin-
tettek volna. Háromszor kerülte ki a tünemény mint 
pára a vigasztalhatlan ifjú ölelését. S a kisértet mégis 
látható volt s ugyanazon a helyen ült. 

Beppo végre belátta, hogy árnynyal van dolga; 
de mivel ez azon ember volt, kit a világon leginkább 
szeretett, nem ijedt meg tőle, hanem kérdezgetni kezdé. 

Azonban nem kapott semmi feleletet sem, sőt a 
tünemény lassanként halványodott s végre egészen el-
enyészett. 

A látomány csakugyan megerősítette az álmot, 
Beppo Gaetanora gondolt. Súlyos szerencsétlenségnek 
kellett barátjával törtennie, hogy Isten e kettős kije-
lentést küldte neki. Előhívta a fogadósnét, megfizette a 
vacsorát, melyhez nem is nyúlt, kiment az istállóba, 
s lovát felnyergelve ellovagolt. 

Ugy tetszett, mintha valami természetfeletti erő 
tartaná fenn a lovat és lovagot. Beppo az éj hátralevő 
részén, az erre következő egész nap és este folytonosan 
ment; háromszori megállapodás után, mélyet ügyesen 
intézett el paripája számára, hét órakor Assisiim ér-

A p r ó s á g o k . 
Ha Szuszi urnák a „Stokeraui babliferansu-nak 

vannak keservei, bizony nekem is vannak, még pedig 
olyanok, a melyeket, ha igy aprójára el nem panaszol-
nék, könnyen a szivemre eshetnék. Merthej régiek az 
én keserveim! A mi egy kurta életnek is oda illene, 
sőt már keserves sebeim kezdtek is behegedni, de 
Szuszi ur a stokeraui babliferansságával sebeimet ismét 
felszaggatta, igy keserveimet kénytelen vagyok kiönteni. 

I. 
Mondtam, hogy régi idő, mert a 30-as években 

történt, midőn én egy csehországi lencselifeiánsnak 5 
köböl lencsét eladtam. — Tessék elhinni, hogy nem a 
magam tulajdon lencséjét. — Megmondom hol? Kassán. 

Abban az időben örültem vásáromnak, ugy fogtam 
fel a dolgot. — No cseh u ram! Ha mi a ti verklisei-
teknek és hárfás nőeiteknek csak ugy olvasatlan do-
báljuk a garasokat, azonfelül szájaskodástok által el-
híresztelt porcellán és üvegeitekért milliókat fizetünk 
nektek; fizessetek ti is a mi lencsénkért. 

Hiába, én mindig abba a jó hiszembe voltam4 

hogy a csehek a mi lencsénkre szorulnak, mert a sto-
keraui lencsének soha hirét sem hallottam. 

Egyszer azonban gondolkodóba estem: hogy az 
a furfangos cseh mégis csak felültet bennünket, mert 
megveszi a mi „Hernád vidéki" lencsénket, azután el-
küldi ide az alföldre, s mi megfizetjük Kassától Sto-
kerauig, Stokerautól Szentesig a fuvarhért, és két sápot. 

De tovább fűztem gondolataimat. — Ha p. o. egy 
szentesi kereskedő arra a gondolatra jönne, hogy 
Hernád vidékéről hozatna lencsét és rá írná a zsákra: 
„Nagy-Idai," Hidas-Németi" vagy „Zsujtai" lencse, biz-
tositom, hogy a zsákjában maradna. 

De ha erről biztosítom — biztosítom arról is, 
h ogy ha egy zsákra rá írná: „Stokeraui lencse" s 
ugyanazon lencsét bele öntené, azonnal megszaba-
dulna tőle. 

Hja — nekünk magyaroknak kiváltságos termé-
szetünkké vált, hogy a külország árucikkei izletesebbek 
s jobbtik saját hazánk terményeinél. 

II . 
Ez is rajtam történt, de régen történt, — egy 

kissé szégyelem is elmondani! — I)e hát miért szé-
gveljem azt a tüzet, a mely tűz az egész világot meg-
égeti ! 

No hát fiatal voltam, szerelmes voltam, különösen 
a szőke leányokba. — Mégis barna lett a feleségem. 

Bártfára kelletvén mennem, egy előre ajánlott 
szőke leánv kedvéért Stropkó felé vettem utamat. 

Meg is találtam, de mielőtt feltaláltam, be kellett 
kopogtatnom néhány házhoz — még akkor nem voltak 
számozva a házak — s a hová csak beléptem, mindenütt 
susztert találtam 5—6 segéddel működni. Kérdésemre, 
hogy ezen kis városban mire való annyi suszter ? Fele-
letül nyertem, hogy van vagy 80, és hogy azok a pesti 
és bécsi nagy kereskedőknek dolgoznak. 

Tehát a pesti és bécsi cipőket és topánokat Strop-
kón va r r j ák ! 

Stropkotól Pestig vagy Bécsig, Pesttől vagy Bécstől 
hozzánk a fuvarbért mi magyarok fizetjük, és még 
hozzá két sápot is. 

Hja — ez is a mi magyar természetünkhöz van 
forva. 

I I I . 
Bundára lévén szükségem, Nagy-Várai Ion, egy 

szentesi szöletésű patriótánál szoktam az ily esek et be-
vásárolni. 

Mint minden vásárlásnál a bunda vevésnél is al-
kudozni szoktunk, le is alkudtam e^y jó summát — 

Bármily kedve volt is Bepponak az utat folytatni, 
mégis kénytelen volt megállapodni. Lova egy lépést 
sem volt képes tenni többé. 

Magának is nyugalomra volt szüksége. Egv éjjel 
s két napon csaknem megállapodás nélkül ment. Szobát 
kért s lefeküdt anélkül, hogy vacsorálna. 

De bármily nagy volt is Bepponál a test ellanka-
dása, a lélek nyugtalansága, még sokkal nagyobb volt. 
Igy történt, hogy bár lefeküdt s lámpáját eloltotta, 
mégsem aludt el. 

Szobája ablakán sem függöny, sem ablaktábla 
nem volt s a hold fénye annálinkább világosabban ha-
tolt be, mivel azt megkétszerezte a hó visszfénye *is, 
melyet Beppo Assisi előtt néhány mértföldnyire talált. 

Beppo könyökeire támaszkodott ágyában s merev 
tekintetét a halvány fényre szegezte, mely szobáját 
átjárta, midőn hirtelen ropogó lépteket vett észre a 
hágcsón. E léptek ajtaja felé közeledtek. Ajtaja meg-
nyílt. Beppo elővett egyet az éji asztalon fekvő pisz-
tolyok közül s az ajtó felé irányozta. 

De a küszöbön egy barna, hóval fedett köpenybe 
burkolt ifjú jelent meg; a fiatal ember az ágyhoz 
ment, félrevetette köpenyét, mely arcának egy részét 
eltakará s Beppo felismerte barátját. 

Beppo elvetette pisztolyát, felkiáltott s ki akart 
ágyából ugrani; azonban Gaetano kezének parancsoló 
s egyszersmind szomorú intésével vísszatartá őt. 

Beppónak elállott hangja, lélekzete és mozdulata 
s szemei rémitően tágultak ki az éjbe, mely oly hal-
vány volt, mint a hajnal északon. 

Világos volt Beppo előtt, hegy ez ugyanazon tü-
nemény, melyet már egyszer Monte-Carelliben látott. 

(Folyt, köv.) 



mig végre patriótám patriótai titoktartás mellett (no 
látszik, hogy titkát jóra bizta — szerk.) azzal lepett 
meg, hogy előmutat egy jegyzőkönyvet s az alkudott 
bundára tűzött cédula számát összeegyeztette azon ár-
jegyzékkel, melylyel a pesti kereskedő szerződésileg 
megveszi. 

Szeme közé néztem patriótámnak: hogy hát a 
bécsi és;pesti kereskedőknek ő varrja bundákat? ! 

Erre azután elbeszélte, hogv egy Belényes vidéki 
urnák' szintén a szerződésileg fizetendő árig leengedte, 
de az ur azon kifejezéssel: hogy a pesti kereskedőtől 
jobbat és szebb munkájut vesz — ott hagyta. A kö-
vetkezése az lett: hogy ugyanazon bundát 15 frttal 
drágábban fizette meg a pesti kereskedőnek. 

Ez ^megint arra mutat, hogy mi magyarokba 
belénk nőtt rögeszme már az, hogy saját kárunkra 
inkább szórjuk a pénzt a pesti és bécsi kereskedők-
nek, mint saját iparosainknak. 

• 
* * 

Házijbutorra van szükségünk, megyünk Pestre s 
megvesszük a ferschlog deszkákból összetákolt, kivül 
kieicomázott „Einrichtungu-okat. — Ha egy pár ka-
bátra van szükségünk, futunk Pestre — vagy Pestről 
és Bécsből leküldött elavult kelmékből készült olcsóbb 
ruhaneműeket vásároljuk össze. Es igy tovább. 

Pedig számítsuk fel az utat, az ezzel egybekötött 
költségeket, a vett portékák szállítási dijját — nem 
egyszer rombolását — a gyári felületes munkák silány-
ságát — bizony csak magunk valljuk annak a kárát. 

Hja — ez is magyar szokás. — Es ezen szoká-
sok az én keserveim. Kefe. 

Nyilt számadás, 
az 1880. évi október hó 17-én rendezett műkedvelői 
előadás jövedelméről. 

Bruttó-bevétel 
Ebből levonva a színkör-, nyoinda-

és zeneköltség . . . . 

Marad: 
mely 

212 frt. 30 kr. 

18 frt. — kr. 

194 frt. 40 kr., 
összeg, a rendező-bizottság megállapodása szerint, 

Homokai László színtársulatának tagjai között kiosztatott. 
Szentesen, 1880. október 20 án. 

Hoffer Antal, 
kir. közjegyző, bizottsági elnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A vasutügy és megyénk. Megyénk 

képviselő' testülete f. hó 21 -én tartott ülésében 
határozatilag kimondá, hogy a H -M.-Vásár 
hel v-Szentes-szajoli vasútvonal kiépítéséhez 70 
ezer frt ára részvény vásárlással járul és pe-
dig olyképen, hogy 20 ezer frtot azonnal 50 
ezer Irtot 10 év alatt fektet be a részvényekbe. 
Ezen fölül kimondá a megye, hogy a vasut 
épités föld munkájánál szolgáltatja le a tiszán-
túli járás és Szentes egy évi megyei közmun-
káját, s hogy a vasut ügyben kellő sikerrel 
lehessen eljárni, Stammer Sándor alispán ke-
zéhez 2000 frtot utalt ki az előleges költségek 
fedezése végett. 

— B e m a szabadságharc dicső bajnoka emlé-
kére Maros-Vásárhelyen emelt emlékszobornak, f. hó 
17-én történt ünnepélyes leleplezésébe alkalmával haza-
fias kegyeletének kifejezést adandó: Szentes város ta-
nácsa nevében Balogh János polgármester, a szentesi 
48-as népkör részéről Sima Ferenc körelnök táviratilag 
üdvözölték a szobor bizottságot 

— Hymen Cikatricis Géjza, megyénk aljegyzője 
f. hó 25-én tartja esküvőjét Hód-Mező-Vásárhelyről 
Csejtei Piroska kisasszonynyal. — Szűcs János városi 
kiadó ur f. hó 24-én tartja kézfogóját Polgár Esztike 
kísasszonynyal Polgár Sámuel polgártársunk kedves 
leányával. — Borsos Mariska kisasszonyt Borsos^Zsig-
mond földmives leányát f. hó 18-án vezette oltárhoz 
Szabó László gyógyszerész. Boldogságot, jó szerencsét 
az uj pároknak és jegyeseknek. 

— Megyei képviselő választat lesz nov. 
hó 10-én. A képviselőtestület választott tagjainak fele 
része ugyanis jelenleg kilép. Szentesen kilépnek l-sö 
kerületben: Bányai József, Cicatricis Pál, Abaffy Zsig-
mond, Burián Lajos, Földvári Nagy István, Rác Já-
nos. 11-ik far ii Isiben: ifj. Sarkadi Nagy Mihály főkapi-
t á n y Albertényi Antal, Kálmán István, Murvai János, 
Mecs Balogh István, P^gri Szilágyi János, lll-ik kerü-
letben: Kátai Pál István, Antal János, Pataki József, 
Berényi Imre, Héjjá István, IV-ik kerültben: Budav 
József, Pataki Imre, Pásztor József Várady Lajos, 
Józsa János. B e n t m a r a d n a k : I sö kerületben: Kiss 
Zsigmond, Kristó Nagy István, Dósa Béla, Szűrszabó 
Nagy István, Balogh János, Onody Lajos. / / ik kerü-
lettben: Németh Sándor, Sima Ferenc, Babó* Sándor, 
Szántó Dániel, Veres Lakos József, Kalp. Szabó Bá-
lint. Ill-ik kerületben: Hódi János, Szigeti Lakos Bá-
lint, Soóg Pál, Mezei Mór, Arady Kálmán. IV-ik kerü-
letben: Udvardi Sándor, Jószai András, Temesváry An-
tal, Soós Ferenc, Kiss Mihály. 

— E g y k é p v i s e l ő ur által lapunk ur által 
mában hozzánk intézett kérdésre 

mult szá-
fölvilágositó köz-

leményünket lapunk jövő számában hozzuk. 
a 

— Olcsó pénz Csongrádmegye közgyűlése f. 
hó 20-án tartott ülésében Kókay Pál árvaszéki ülnök 
ur indítványára elhatározta, hogy a megyei alapítványi 
pénzeket 10 évi törlesztésre kamatra, jelzálogi biz-
tosíték mellett, a megyebeli egyes kölcsön kérőknek 
adja ki. Akik tehát olcsó kölcsönhöz akarnak jutni, 
kérelmükkel forduljanak az alispáni hivatalhoz. 

— Marinkich törvényszéki elnök ur f. hó 20-án 
vizsgálatot tartott a helybeli járásbíróságnál az ottani 
ügyforgalom és az ügyek elintézése felett. A törvény-
vénvszéki elnök teljes megelégedését nyilvánitá a bí-
róság és 8egéd-személyzett működése felett és kinvil-
vánitá, hogy ügyforgalma nagyságát tekintve kerületé-
ben egy járásbíróság sincs, hol oly kevés volna a hát-
ralék, mint Szentesen. 

— A v ö r h e n y járvány alakjában kezd váro-
sunkban föllépni. Figyelmeztetjük közönségünket vá-
rositok főorvosa, Dr. Pollák Sándor ur tollából lapunk 
más helyén hozott közleményre. 

— A csongrádi szolgabírói állás a decem-
berben tartandó megyei közgyűlésen lesz betöltve, s 
Csongrádra a jelenleg Csejtei főszolgabíró mellett mű-
ködő Jernei és Siághy szolgabíró urak közül, a me-
gye határozatánál fogva, Dorozsmáról Jernei ur lesz 
csongrádi szolgabíró mellé rendelve. 

— Pap választás Lapunk egy izben már 
jelezte, hogv egyháztanácsunk megkereste a nagvtiszt. 
esperesi hivatalt a végből, hogy a lelkész választást ez 
évi nov. hó 21-ik s azt követő napjaira kitűzni szíves-
kedjék. Ezen megkeresésre érkezett esperesi válasz 
tudatja, hogy a választás még ez év folytán ki fog tű-
zetni, egyszersmind felhívja az egyháztanácsot, a vá-
lasztási előmunkálatok megtételére. Egyháztanácsunk 

évi okt. hó 17-én tartott ülésében e tárgyban követ-
kezőleg intézkedett: a szavazati joggal biró egyház-
tagok névsora összeállítására az elnökségen kivül egy 
hét tagu bizottságot választott; a választók lajstroma 
nov. 1—8-ig el fog készíttetni; nov. 9—15-ig az egy-
ház tanácstermében nyilvános szemlére ki fog tétetni, 
mely idő alatt kiki megtekintheti valyon felvétetett-e a 
szavazók közé, a netalán kimaradottak, kik a válasz-
tásra joggal igényt tartanak, nevezett határidő alatt, az 
e célra választott 6 tagból álló felszólamlási bizottság-
nál jelentkezzenek s felvétetésöket sürgessék, a felszó-
lamlások nov. 16-18- ik napjain intéztetnek el. A lel-
kipásztori állásra ajánlandó jelöltek, tiz adófizető s vá-
lasztásra jogosított egyháztag aláírásával ellátott iven, 
az elnökséghez nov. hó 20-ik napja délutáni 5 órá-
jáig betörj esztendők. Választó minden adófizető egy-
háztag, ki egyházi adóhátralékát f. évi nov. hó l-ső 
napjáig befizeti. Az idő rövidsége miatt lehetetlen kü-
lön-külön értesíteni a közönséget arról, hógy kik bír-
nak szavazati joggal, s épen azért felhívjuk a választó 
közönséget, hogy az ügv nagy fontosságától indíttatva, 
minden felmerülhető kellemetlenség kikerülése szem-
pontjából, szíveskedjenek utánna nézni, hogy kik bír-
nak választó joggal, hogy a választás alkalmával jogu-
kat legjobb meggyőződések szerint gyakorolhassák, 
érvényesíthessék. Fenti intézkedések a nagytiszt, espe-
resi hivatallal is közöltetnek, s teljes reménynyel va-
gyunk a felől, hogy említett napokon a lelkészi választás 
valahára csakugyan megtörténik. 

— Szántó-vető géppel a próba kísérlet a jövő 
héten lesz megtéve és pedig Szeder János ur réti föld-
jén. A próba munkálat ideje előre tudatva lesz a kö-
zönséggel. 

— A műkedvelői előaiást, melyet f. \u\ 16-án 
ifjaink rendeztek, teljes mértékben sikerültnek tartjuk. 
„Szuszi ur keservei vagy ki-é a 40UX) f r t? u cimű fran-
cia vígjátékot hozták szinre: a szép számmal egybe-
gyűlt közönség tapssal és virág koszorúkkal ajándé-
kozá meg, a tapsra és elismerés valóban méltó ügyes 
műkedvelőket, kik közt eltekintve Vutsák Sándor és 
Németh Elek uraktól, kik már többször léptek föl és 
valóban egy gyakorolt és ügyes szinész routinjával ját-
szottak, a most első alkalommal föllépett többi közre-
működők szintén műkedvelőknél ritkán tapasztalt ott-
honossággal játszottak. Mezei Gizella k. a. a nyugal-
mazott kapitány nejének kritikus helyzetében jól állta 
meg helyét, Temesváry Annuska kedvesen játszott, 
Rác Esztike ritka sikerrel adta az eleven, hamiskás 
szobaleány szerepét. Mint első föllépő minden esetre 
Aradi ur tünt ki leginkább Szélházi báró szerepében, 
Gunst uron első megjelenéssénél némi zavart lehetett 
észre venni; de ezt csak hamar leküzdte. Hódy Pál 
jól maszkírozta magát s vele együtt Szánthó és Metz-
ger urak segiték az összhatást, melyben jó része van 
Hoffer Antal ur ügyes rendezésének is. Ezen este si-
kere méltán szolgálhat a derék műkedvelőknek buzdí-
tásul más alkalommal való föllépésre. A színházat 
programm szerint tánc követte és pedig kivilágos ki-
virradtig, ritka jó kedvel, mint az oly mulatságokban 
szokott lenni, melyek röktönöztetnek és igy minden 
fesz nélküliek. E mulatság megmutatta, hogy báli puc 
és fény nélkül is lehet jól mulatni. A műkedvelői elő-
adás anyagilag is kellő sikert hozott, mint ezt a ren-
dezőségnek hozzánk beküldött számadása mutatja. 

— C u k r á s z d á t nyit Halász Szabó János kis-
piaci házában Máhr Kázmér, Orosházáról ide költözött 
cukrász. 

T e t s z h a l o t t - Varsó egyik meglehetősen ismere-
tes polgára, S. Mihály a minap megbetegedett. Orvosi 
tanácsra kórházba szállították, a hol több napig feküdt 
a nélkül, hogy állapota javult volna. Egyik napon he-

ves láz után Öntudatlanságba esett, a melyet az egyik 
orvos halálnak jelezett. Az élettelen testet nyilt kopor-
sőba zárták; este eljött két kórházszolga, a kik a leg-
nagyobb ijedségükre azt vették észre, hogy a halott 
mozogni kezd. Mikor az tán^S. fölemelkedett, a két 
jámbor halottőrző ott hagyta nemcsak a betegágyat, 
hanem az ispotályt is. A magára maradt S. féltében, 
hogy megint koporsóba zárják, az ablakon keresztül 
elmenekült, hazament, de útközben meghűlt, és ennek 
folytán újra megbetegedett. S. azt beszélte, hogy min-
dent hallott, a mi körülötte történt, érezte, mikor meg-
szabták rája a koporsó mértékét, de nem tudott sem 
mozogni, sem szólani. A legnagyobb crőniegfeszitéssel 
iparkodott kikelni a koporsóból, de nem sikerült neki. 
Végre visszatért az erő testébe, először kezei nyerték 
vissza mozgékonyságukat. S. családja a kórház igaz-
gatósága ellen pert indított. 

— Milyenek voltak a kormányok száz 
évvel ezelőtt A mult századbeli kormányok az 
alattvalók jóléte] iránti gondoskodásból gyakran olv 
dologba avatkoztak, melyek a mi jelenlegi fogalmaink 
szerint a politikai ügyek körén kivul esnek. Igy 1790-ben 
a portugali kormány ötven éven felüli özvegyeknek 
eltiltotta, hogy újra férjhez menjenek, miután ezáltal a 
népességre semmi előny sem háramlik, s a fiatal férfiak 
pedig az özvegyek vagyonát csak elvernék. 

— A királynő és Csonka uram Gödöllőn 
többször megtörténik, hogy a királyasszony este a vár-
kastély előtt sétálván, az arra járó mezei munkásokat 
magához szólítja és velők huzamos ideig beszélget. 
Ilyen alkalommal történt, hogy Csonka István szegé-
nyebb sorsú földmives azon kérdésre, hogy mint megy 
sorsa, magyaros őszinteséggel azt válaszolta: „Hát hi-
szen, felséges asszonyom, kezem munkája után majd 
csak boldogulnék családommal együtt s vasárnapra,még 
marhahús is kerülne az asztalra, ha a „poroijóu olyan 
mennykő nagy nem volna. A királynő valószínűleg nem 
értette a „porcijó" jelentőségét s csak midőn környe-
zetétől értesült annak jelentőségéről, kezdte vigasztalni 
a panaszkodót, hogy majd lesz az még jobban is. A 
földmivesnek jól is eshetett a vigasztalás, mert — nem 
ismervén az etiquettet — oda furakodott és kezet akart 
ő felségének csókolni, mit a nyájas királyné mosolyogva 
meg is engedett neki, de előbb ajándékot adott neki a 
„porciója" könnyebben leendő törlesztésére. Csonka 
István esete most közbeszéd tárgyát képezi Gödöllőn. 

— K i v o n a t Szentes város híresztelő könvvéből. 
Abaffy Zsigmond, mérnök I. t. 249. számú házánál, 
vasárnap délután 2 órakor, vagyis oktober 24-én, összes 
gazdasági eszközei, kocsijai és lovai önkényes árverésen 
lesznek eladók. 

Felelős szerkesztő: SIMA FSRENC 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál rend-

szeresítve lévő, s évi fiOO frt. fizetéssel javat 
dal mázott, s lemondás folytán üresedésbe jöt-
a l j e g y z ő i á l l á s betöltésére ezennel pá-
lyázat hirdettetik, s felhívatnak a pályázni kí-
vánók, hogy ezen állás betöltésére, képesitésö-
ket igazoló bizonyítványokkal felszerelt kér-
vényeiket Szentes város polgármesteri hivata-
lánál f. évi november hó 14-ik napjáig bezá-
rólag adják be, e határnapon tul érkezett kér-
vények figyelembe vétetni nem fognak. 

Szentesen, 1880 oktober hó 17 én. 

Balogh János* 
polgármester. 
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n u Lent nevezett bátorkodom a mé-
lyen tisztelt közönségnek becses fi-
gyelmét újonnan nyitott és változa-
tosan berendezett 

si remlék rak táramra 
felhívni, a hol ugyanis a. legkíilön 
bözőbb darabok, vörös- márvány, 
porosz és mautkauseni gránit* 
ból készítve, minden hitfelekezet szá-
mára, igen jutányos áron kaphatók 

Úgyszintén a sirkövek-felirata, 
azoknak valódi aranyozása, valamint 
bárminémű javítások, utánvésések és 
több e szakmába vágó munkálatok, 
itt helyben, vagy a vidéken, a leg-
leik iismeretesebben végeztetnek, i^en 
mérsékelt dij mellett. 

A nagyérdemű közönségnek min-
denkor kész szolgája 

Krauss Mark, 
RÍremlék rakt/ir tulajdonná 

Szentesen, főutca, öreg Sarkadi-féle 
házban. 
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H I R D E T E S E K . 
H i r d e t m é n y . 

Szentes város tulajdonát tevő egy 15 m. 
hosszú, 4.10 m. széles K O M P f. év okt. 25-én 
délelőtt 9 órakor a büldi révben nyilvános ár-
verésen el fog adatni. 

Venni szándékozók alólirttal addig is ér-
tekezhetnek. 

Szentes, 1880 okt. 7-én. 
Sima Fereno, 

tanácsnok. 

Hirdetmény. 
Értesittetik a közös hadseregbeli tartalékos 

legénység, hogy az ez évi ellenőrzési szemle 
folyó hó 23., 24. és 25-ik napjain fog a város-
ház udvarán megtartatni. 

Felhivatnak tehát az 1870., 1871. és 1872. 
évbeliek, hogy folyó hó 23-án, vagyis szom-
baton, — az 1873., 1874., 1875-beliek vasár-
nap, vagyis 24-én, — az 1876,, 1877., 1878 
és 1879. évbeliek pedig hétfőn, vagyis 25-én 
a városház udvarán p i p a és b o t n é l k ü l , 
k a t o n a i i g a z o l v á n y i k ö n y v e c s k é j ü k 
k e l megjelenni kötelességöknek ismerjék. 

Szentesen, 1880. oktober 15-én. 
Ónodi Lajos, 

főjegyző. 

Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. járásbíróság tkvi hatósága 

részéről közhirré tétetik, miszerint özv. C i-
c a t r i c i s P á l n é K o r o m z s a y A l o j z i a 
által kért önkéntes árverés elrendeltetvén, s 
annak folytán a szentesi 4714. tjkben 200 hisz 
a. foglalt 263 nsz. öl területű házas udvar, 
mint 3000 frtra becsült ingatlan f. 1880. évi 
november 2 ik napján d. e. 9 órakor a hely-
beli kir. járásbíróság hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen következő fel-
tételek alatt eladatni fog: 

1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melyen alól az árverésre bocsátott ingatlan nem 
fog eladatni. 

2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10% vagyis 300 frtot készpénzben 
a kiküldött kezéhez letenni. 

3. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő rész-
letben, és pedig: az első ^-adát az árveréskor, 
a másodikat ugyanazon naptól számítandó 30 
nap alatt, a harmadikat ugyanazon naptól szá-
mítandó kilencven nap alatt, minden egyes 
vételári részlet után a birtokba lépés napjától 
számítandó 6°/(> kamatokkal együtt a kiküldött 
bírósági végrehajtó kezéhez lefizetni, a bánat-
pénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 

4. Az árveréskor a megvett ingatlannak 
vevő azonnal birtokába lép, minél fogva annak 
haszna és terhei az időtől őt illetik. 

5. A tulajdonjog bekeblezése csak a vé-
telár, és kamatainak teljes lefizetése után fog 
vevő javára hivatalból eszközöltetni, — az ár-
verési és átruházási költségek vevőt terhelik. 

6. Amennyiben vevő az árverési feltételek 
bármelyikének eleget nem tenne, a megvett 
ingatlan az érdekelt felek bármelyikének ké-
relmére a pprts. 459. §-a értelmében vevő ve-
szélyére és költségére bánatpénzének elvesztése 
mellett ujabb árverés alá bocsáttatni, és egy 
határidőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron 
alól is eladatni fog. 

Kelt Szentesen, 1880. okt. 9. 
V é g h S á n d o r , 

bir. végrehajtó. 

DESZKA-SZINEK 
jutányos áron régi üzlethelyiségünkcm ela-
dók, és ugyanott a még készletben lévő 
faanyagokat rendkívül leszállított 
áron eladjuk. 

Újonnan berendezett S z é o h é n y i 
m a l m u n k k a l egybekötött 

FAŰZLETÜNK 
is már teljessen be van rendezve s igy 
ezt is a t. közönség pártolásába ajánljuk. 

Lázár és Sonnenfeld. 

Hirdetmény. 
Szentes város királyi kisebb haszonvételi 

jogához tartozó és pedig a város belterületén 
43 korcsmában, a városon kivül 7 csárdában 
és 4 országos vásár alkalmával 2 sátorban 
gyakorolható bor* éa p á l i n k a m é r é s Szentes 
város képviselőtestületének f. év 102. sz. végzésé-
vel megállapított rátaterv szerint, ugy szintén a 
a város területén szabadon gyakorolható sermé-
rési j o g a városi tanácsteremben f. év nov. Î BŐ 
és következő napjain, délelőtt és délután foly-
tatva tartandó nyilt árverésen, 6 egymást kö-
vető évte, vagyis 1881. jan. 1-től 1886. dec. 
végéig terjedő időre haszonbérbe fog adatni. 

Az árverési föltételek és a rátaterv alólirt 
hivatalában, addig is, hivatalos időben bármikor 
megtekinthetők. 

Szentes, 1880. okt. 15-én. 

S i m a F e r e n o , 
tanácsnok. 

H I R D E T É S . 
Van szerencsém a nagyérdemű höl-

gyeknek becses tudomására hozni, hogy az 
őszi és téli idényre megkívántató, min-
denféle, a legújabb divat szerint készült 

m r KALAPOK "VI 
bevásárlását eszközöltem, minek folytán 
azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
a t. hölgyeknek e részbeni igényeinek 
teljesen eleget tehetek. 

Egyenes összeköttetésem által az árakat 
a lehető legjutányosabbra szabhatom. 

llimző nyomdámat ujabban ismét fel-
szereltem s bármely névre megkívántató 

^ legújabb divatú monogramm betűket nagy 
választékban tartok 

Teljes tisztelettel 
J a k ó M i h á l y né 

divatárusnő 
>00000000000000000 J o i 

Alnden kiállitáson az első érdeméremmeti 
kitüntetve. 

y g S " Ezüst érem Pária 1878. 

Brogle J. és BlflUer 
g é p - és rosta- lemez gyá ra 

Budapesten 
a marjr i t -h id k ö z e l é b e n , k é s z í t 

Tr ienröket (konkoly választó) 6 külön-
féle nagyságban. 

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

Ideg-, bőr- és nemi bajokat 
sikeresen és alaposan gyógykezel 

Or. BALASSA PÉTER 
orvos-tudor, szülészmester, 

volt egyet, kórodai assistens. 
Lakik: Szentesen,Zöldfautca258. sz. a. 

Teés-Fábián községházzal átellen. 

Ideg- és csuzos "bajok 
UQF villamozás által 

is sikerrel gyógyíttatnak. 

Díjazott és bélyeggel ellátott levelekre azonnal 
válaszol. 

e o ö o e e e 

H i r d e t é s . 

Zsoldos Fereno téglagyá-
rában csinosan készített o s e r é p -
k á l y h á k és t a k a r é k t ü z h e 1 y 
l e m e z e k kaphatók, melyek fa-
és kőszénnel is tüzelhet ők. 

H i r d e t é s . 

Alólirott van szerencsém a tisztelt hölgy közönségnek tudomására hozni, hogy 
az ő s z i és t é l i idényre a legdivatosabb mantillok, kabátok, bőrrel bélelt bársony 
és p o s z t ó b u n d á k k a l nagy választékban ü z l e t e m e t berendeztem, és k a b á t ezÖYe-
t e k k e l elláttam és ugy ezentúl is mint eddig a legizléssesebb ruhákat gyorsan és pontosan 
elkészítem, valamint a kis hölgyek részére, vagy bárminemű finom darab megrendelését 
elfogadom, ugy szintén p r é m e z é s e k e t is elvállalok a legjutányosabb ár mellett. 

Kérve az igen tisztelt hölgy közönség becses pártfogását 
Szentesen, 1880. oktober 7-én. Tisztelettel 

I s @ 1 dl Q) s J á a @ s , 
nő-szabó. 

A t n r u n o t m*»rt remélt*, komt ezalatt lova. meryei 
Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. ieryei i — — t » „ J • 




