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ELŐFIZETÉSI ÁR : 
Egésx óv re . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
NVgyed évre . . 1 frt 

M E Q J G L E N 
minden. vtitiárnap* 

K lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉST ARAK: 
3 hasábos petitsorért 
egys'/.eri hirdetésnél 18 
kr., '1 hasábosért 12 kr , 
1 hasábosért. fi kr- szá-

míttatik* 

NTILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Hérinentctlcii levelek 
nem fogadtatnak el. 

Papválasztás. 
A szentesi ref. papválasztás felett két év 

óta folyó, annyi botrányt, annyi kellemetlensé-
get és az egyháznak oly tartós nyugtalansá-
got okozta párt küzdelem be van fejezve. 

A küzdelem, mint előre biztosra lehetett 
venni, a f. hó 21—22—-23-án megejtett vá-
lasztásnál, tiszeletes G e r ő o L a j o s itt volt 
segéd lelkész, jelenleg anti rendes pap válasz-
tási! val védzod ött. 

„Városunkban egyetlen választás sem volt 
méjf,' melylyel a p.írtküzdelem oly mélyen 

"nyúlt volna be társas életünk nyugalmába, 
mint a jelen választás, mely ismétlése egy 
előbbi választásnak. Nem keressük és nem fe-
szegetjük, hogy a kedélyeknek a szokottak-
nál nagyobb mértékű fölzaklatására, mennyi-
ben folyt be egyesek személyes hiúsága és 
mások ki nem elégített személyes érdeke és nem 
bizonyítgatjuk, hogy a szentesi papválasztás 
felett kifejlett pártküzdelem mennyiben volt 
egyik oldalról a dolog természetéből folyó és 
másik oldalról törvénytelen eszközük fölhasz-
nálásával erőszakolt; hallgatunk a botrányok-
ról, melyek hosszú időn át lehetnek kellemet-
len emlékei e valóban annyi kellemetlenségei 
szaturált választási küzdelemnek. 

Hallgatunk mindenről; de beszélünk és 
beszélnünk kell a jelen választás után arról, 
hogy a szentesi ref. egyház nyugalma két év 
óta ki van zökkenve rendes kerékvágásából 
Ez tény. Hiába, igyekeztünk elhitetni ma-
gunkkal. hogy e nagy népes egyház meg van 
elégedve helyzetével Nincs Es miért nincs? 
mert a két évvel ezelőtt megejtett választásnál 
nem volt kielégítve egyértelműleg a pártok 
érdeke s a ki nem elégített érdekek az ellen-
állás akciójában elmentek a vég erőfeszítés 
utolsó fokáig. Megsemmisíttetett, majd ezután 
clhalasztatott a választás, hogy a buza vona e 
hosszú harca által kimeritt* ssék a többség ro-
konszenve, ragaszkodása jelöltje és érdekeltsége 
a papválasztás iránt, liiába ! e küzdelem siker-
telennek bizonyult Két év után is fölkereste 
az óhajtásával háttérbe erőszakolt párt a maga 
jelöltjét és nagy szótöbbséggel ismételten meg-
választó azt. 

Mi ebből a tanulság? Az, hogy Gerőc ur 
iránt a ref. hivők többsége részéről a ragasz-
kodás erős és tán tori thatlan és az a párt, mely 
őt megválasztá két évvel ezelőtt, lemondásra 
nem erőszakolható és megválasztaná őt akár 
hány évi küzdelem után is 

Ily viszonyok között előre lehetett látni, 
hogy Gerőc ur személye ellen és pártja törek-
vése ellen megindított harc az elégületlenek 
által kivánt siker helyett, csak az egyház 
nyugalmának, békéjének megzavarását ered-
ményezheti. 

Ez volt a véleményünk két évvel ezelőtt 
és ez most; midőn az uj választás előre lát-
hatott eredménye még mindig nem látszik ké-
pesnek a régi és célját elérni néni képes elé-
gü 1 et 1 enség megny ugtatására 

A hir már ajkról ajkra jár azok nevével, 
kik még nem elégedték meg a két évi küz-
delmet, kik saját óhajtásuk erőltetésével uj 
harcra készülnek, hogy felvegyék a már el-
használt és teljesen eredménytelennek bizonyult 
fegyvert. Ez uraim a multak után már amily 
meddő lesz, épen oly igazságtalan harc lenne 

Mert hát egyesek, vagy akár egész pár-
tok véleménye szerint, legyen helyes; vagy 
nem helyes a megejtett választás, ez a tör-
vény korlátai között ismételve tett bizonyság-
tétele a többség akaratának. 

Az egyház község tagjai azt választják 
lelkészül, kit szeretnek, s i t t sem történt más: 
hát vajon a többséggel szemben, egy a válasz-
tási urnánál oly csekélynek bizonyult kisebb-
ség részéről nem egész mértékben jogtalan-e 
a választás feletti eléiniletlensé<.mek ismételt O o 
erőltetése és nem nagy vakmerőség-e a kisebb-
ségi küzdelemnek azon magyaráratot adni, 
hogy ezt az egyház nyugalma követeli 

Alkotmányos jogérzület mellett az egyház 
nyugalmát a többség kétségbe vonhatlan tör-
vényes akaratának kell képeznie 

A többség akarta, hogy Gerőc ur legyen 
lelkésze egyházunknak és ő lesz. 

Itt további küzdelemnek nincs helye, s 
kik ez ügyet tovább forszírozzák: azok nem 
barátjai egyházunk nyugalmának ; mert ezút-
tal a többség törvényes akaratával szemben 
nincs eredményre vezető apelláta és hiu önál 

tatás azt hinni, hogy fölszólalás esetén az es-
peres megtagadhatja a megválasztástól a meg-
erősítést. 

A törvény azt mondja, hogy „az esperes 
nem tagadhatja meg a megerősítést, ha a vá-
lasztás a törvény pontos megtartása mellett 
folyt le és ha a megválasztott ellen méltó 
kifogás nem tehető.- Igaz, hogy Gerőc ur 
gyalázva volt, de őt az egyházkerület fölmenté 
és kimondá, hogy „ő e^y ujabb választás ese-
tén a szentesi ref. hivők által ismételten meg-
választható." Már most ezen egyházkerületi 
ítélet után, kinek fogamzhatik meg agyában 
az a remény, hogy az esperes e megválaszta-
tástól a megerősítést megtagadhassa. Az espe-
res alatta áll az egyházkerületnek és neki tet-
tében zsinórmértékül kell venni ennek ítéle-
tét. Az egyházkerület kimondá, hogy Gerőc 
ur itt megválasztható, a többség megválasz-
totta, s az esperes megfogja a választást erősí-
teni. Miért tehát egy ismételt forszirozása egy 
elébb már sikertelennek bizonyult küzdelem-
nek? — Semmi kétséget nem szenved, hogy 
egyházunknak valahára béke és nyugalomra 
van szüksége és kik ezen munkálnak, azok ha 
nincsennek is megelégedve a választás ered-
ményével vissza teszik a párt harc fegyverét 
a szegre; mert a többség törvényes akaratába 
bele nyugodni a kisebbségnek alkotmányos köte-
lessége Vérit ás. 

Hód-Mezö-Vásárhely és a vasut. 
Az összes érdekeltség között legutoljára legne-

hezehhen megszólalt llód-Mező-Vásárhely is és kimondá 
határozatikig, hogv a tervbe vett H-M-V.-szajoli vasut 
vonal létesítéséhez ÍOHXMJ írttal hajlandó já ru ln i : azon 
föltételnek kikötése mellett, hogy a vonal irányt, mely-
ben e vasútnak az osztrák állam vaspálya társulat 
vonalával találkoznia kell Hód-Mezö-Vásárhely hatá-
rozza meg és egy külön indóház fog Vásárhelyen épít-
tetni. Ezek a feltételei Vásárhelynek. 

Akik ismerjük a létesítendő Hód-Mező-Vásárhely 
szajoli vasut vonal történetét és vissza emlékeznek 
llód-Mezo-Vásárhely nek ezen vasut épitési tervvel 
szemben folyton tanúsított magatartására, kik hallot-
ták azon Hód-Mezó-Vásárhelyen kifejezésre talált gon-
dolatot, hogy ; lIód-MezJ)-Vásár helyre nézve nem fon-
tos e vonal létesítése; mert H.-M.-V. a szél rózsa min-
den irányában mozoghat jelenlegi vasútjaval. Kik min-
dezekre emlékeztek és emlékeznek : azok soha nem 

Ebéd Hossini-nál. 
Irta: Dumas 

Fordította : S Z A L A V MIK L Ó 
Beppo újra azon útra tért, melyen jött s az uj 

.sírhalomh<»z vezeté Bettinát. 
Ujjával rámutatott s szól t : 
Bettina nővérem, legyen erős, itt van Gaetano 

testvérünk. 
Bettina felkiáltott és térdeire esett. 
Az emiitett ember használta a zavarnak ezen 

pillanatát s elakart szökni, de sokkal jobban őrizte öt 
a két szolga, mintsem sikerülhetett volna e kísérlet. 

Mindketten egyszerre emelték fel pisztolyaikat 
és fenyegetőztek. 

E pillanatban Beppó megrezzent, újra látta Gae-
tano árnyékát . 

Tiz lépésnyire állott a sirtól, s jel által intett 
üeppónak , hogv kövesse. 

Beppo meghajtá m g it a jóváhagyás jeléül. 
E k k o r a két szolgához fordulva mondá : 
— Őrizzétek ezen embert egy pillanat múlva 

vissza jövök . 
S követte a kísértetet, mely a viz esés irányában 

távozott. 
Ot pere múlva mindketten egy ösvényre léptek, 

nielv oly közel volt a vízeséshez, hogy egészen ned-
vesek lettek a szét szökellő viztől. 

Másik öt pere múlva pedig elérték a hegy ma-
gaslatát, hol a patak, mely a vízesést képezte, 12—lő 
lábnyi széles csatornát vájva gyorsan és morajjal cser-
gedezett tova. 

E patak átu*zhatlan s ki bele merészelne menni, 
az ártól megkapatva nyilsebességgel ragadtatnék el s 
ötszáz lábnyi magasságból hompelyegne le. 

E patak a mindenfelől meredek hegyek egyré-
szét elszigeteli, hova esak a tátongó mélység fölé ké-
szített hídon lehetett eljutni. 

A kisértet megállott a hid előtt. 
Ez három fenyő törzsből állott. Husz embernek 

megfeszített ereje lett volna szükséges arra, hogy e 
fenyők mimiegyikét felemelve a patakba vethessék. 

Beppo a kisértet szemeiből igyekezett kiolvasni, 
liogv minő szándékból vezeté őt ide. 

A kisértet Beppót a hegy legmagasabb csnesára 
vezeté s onnan egy barlang sötét nyílását mutatá 
meg neki, mely a patakon tul öt- hatszáz lépésnyin* 
volt. 

Néha- néha megvilágosodott e barlang nyilasa, 
majd a vízesés moraját is felülmúlva, tivornya- kiabá-
lások és hangos kacajok hallatszottak elő. 

E barlangban kerestek éjjí menedéket azon rab-
lók, kik Gaetanót megülték. 

Beppo nem értette meg mi célja voit a kisértet-
nek azzal, hogy őt e helyre vezet te ; mert mig ő 
Ternibe menne s onnan elegendő csapatot hozna a 
rablók legyőzésére, megvilágosodnék s a rablók meg-
változtatnák tartózkodási helyüket. 

Gaetano eltalálta mi melít végbe barátja szivében 
s fejét rázta. 

— Szólj — mondá Beppo, — magam menjek 
hozzájuk s parancsodra egyedül taniadjam meg őke t ? 
minden késedelem és félelem nélkül engedelmeskedni 
fogok. 

(raetano ú j ra rázta fejét s a hegyes útról leeresz-
kedve a patakhoz ment. 

A hídhoz érkezve jellel intett Bepponak, hogy 
a fenyőt emelje fel és vesse a patakba. 

— De — mondá Beppo — egy ily munka tel-
jesítésére husz ilyen erejű ember kellene mint é n ; 
egyetlenegy embernek lehetetlen. 

A kisértet intett, mely ezt akarta jelenteni: K i -
s é r t s <1 m e g . 

Beppó lehajolt, eszébe jutottak a szentírásnak 
ama szavai : 

„Higyj és hittel hegyeket fogsz megmozdítani." 
Hitt, lehajolt, megragadott a fenyők közül egyet 

végénél s nem több nehézséggel mintha közönséges 
karó lenne, a fenyőt a patakba boesájtá, mely azt, 
mint fűszálat ragadta tova. 

Ugyanezt tette a második és harmadikkal. 
Ekkor ügyelt. 
A hid szétrombolva, a rablók fogva voltak. 
Meglehet, bogy tivornyájuk közepete hallották is 

e tompa, fenyegető zörren est, de kétségkívül egy amaz 
esetleges zörejnek tárták, melyek éjjel a hegy visz-
hangját költik fel. 

Er re Gaetano ismét megindult azon az uton, me-
lyen jött s mely őt visszavezeté a sirhoz. < >t perc 
múlva Beppo, ki háta megett ment, meglátta a csopor-
tot azon a helyen, hol hagyta. 



hitték, hogy II.-M.V. meghozzon olvan áldozatot, mely 
Hód-Mező-Vásárhely méltóságához illő és az ő érde-
keltségi arányának megfelelne. 

Mi elejétől kezdve ezen hitben voltunk és a fönt 
jelzett határozat után szomorúan kell constatálnunk, 
hogy nem csalódtunk, csak annyiban, amennyiben mé-
gis nem hittük, hogy H.-Meziv Vásárhely a kezdemé-
nyezés érdemét, áldozatkészségének arányával oly 
mértékben szálitsa alá. Nem hittiik, hogy H.-M.-V. ma 
kevesebbet hajlandó adni ezen vasút létesítéséhez mint 
tette azt 1872-ben. Hiszen 1872-ben liatározztilag ki-
mondá Hód-Mező-Vásárhely, hogy a vasútépítés összes 
költségének 17%-át viseli. Ha tehát a vasút akkor ke-
rült volna 1 millió 500 ezer frtba, akkor a 17%-kal 

* elvállalt Hód-Mező-Vásárhely 255 ezer frtot, és most 
8 esztendővel későbben azt mondja Hód-Mezó-Vásár-
hely, hogy ad 100,000 frtot. Ez a különbség azt mu-
tatja, hogy Hód-Mező-Vásárhelyen ma oly súlyt sem 
fektetnek a tervbe vett vonal létesítésére, mint fektet-
tek 8 évvel ezelőtt. Semmi kétséget nem szenved, 
hogy : ha Hód-Mező-Vásárhelynek ez az utolsó szava 
a tervbe vett vasút létesítése által kívánt áldozatra 
nézve, akkor a vásárhelyiek lehetetlenné teszik, hogy 
a vasút egyelőre Szentesnél tovább éppittessék, pedig 
a font jelzett határozatban az is ki van mondva, hogy 
az építés egyszerre történ i ók Szajoltól Hód-Mező-Vá-
sárhelyig. 

Hát kérdezzük most már a Vásárhelyiektől, hogy 
ha a tervbe vett vasút Szentestől Vásárhelyig 500 
frtba kerül és Vásárhely csak 100 ezer frtot akar ál-
dozni. A többi összeg honnan kerül ki ? — Szegvár 
— Mindszent és Szentestől ? Hát Szegvár, Mindszent 
ajánltak 60 ezer frtot, számítsuk hozzá a H.-M.-V. 
100 ezer frtját ez együtt 160 ezer frt. Mágocs — l)e-
rekegvházára nem lehet számítani semmit. Hát ezen 
számításból kitűnik, hogy a Szentes- hód-mező-vásár-
helyi vonal létesítésénél Szentesre 300 ezer frt. körül 
esnék. Ezt az áldozatot Szentes nem hozhatja meg és 
nem fogja meghozni és igv nagy kérdés, hogy a sza-
joli vonal egyelőre építtetik-e tovább Szentesnél. 

Világ folyása. 
Az 1881 -ik évi országos költségvetést az 

országgyűlés letárgyalta. Hajdan 9 hónapig 
tárgyalták a költségvetést és mondtak a rí J O 
kedélyes honatyák 980 beszédet a vita fo-
lyamán és most megszavazták öt nap alatt és 
beérték 28 beszéddel. Semmi kétséget nem 
szenved, hogy az ország bajainak sorában j á -
ratlan halandó azt hiteti, hogy biz azért be-
széltek a honatyák olyan keveset; mert hát 
rendjén van az ország szénája és fölösleges a 
sok hiába való disputa; pedig nem ugy van a 
dolog, a beszélgetési kedv lóhadt csak az idők 
folyamán, az ország zsebe nem váltorott. Üres 
ma is mint volt 9 hónapos vita korszakában. 
Adósságra dolgozunk ma is, mint akkor, csak 
hogy akkor még a lelkesedés és pénzügyi hely-
zetünk javításának reménye beszéltette a hon-
atyákat; de ma resignálnak a sors, az az a 
deficit örök és végzetes törvénye előtt. Halál 
ellen nincs orvosság, s nálunk 30—40 millió 
évi deficittel körül garnírozott évi kölségvetés 
ellen hasztalan a beszéd. 

Csanády Sándor bátyánk mégis megtett 
annyit, hogy indítványozta, hogy ő felsége 

kéressék föl. hogy tekintsen az ország 
millió bajára, az udvartartási költségből en-
gedjen el egy milliót; de az országgyűlés nem 
fogadta el az indítványt, s megszavazta a 
4. 650000 frt. udvartartási költséget No ha-
nem hát a kormány gondoskodik más módon 
az ország pénzügyi miseriáján segiteni; uj adó-
nemek behozatala van tervben. Jövőre nem-
csak a hus, szalona és bor lesz fogyasztási adó-
val megróva, hanem a cukor, kávé és ser is 
A kormány ezen uj adó állapotot fedezte fel 
Meg akarja adóztatni a cukrot és kávét és 
pedig a terv szerint oly formán, hogy p. u. 
városunkban egy métermázsa cukor után, egy 
métermázsa kávé után 8 frt. fogyasztási adó 
lenne kivetve; tehát, ha e törvény létesül, 
minden kilo cukor 4 kr , minden kiló kávé 8 
krral lesz drágább. A sör után hectoliteren-
ként 1 frt. 60 krt. kell fizetni. És ezen ;uj 
adó nemből 3 millió évi jövedelmet remél a 
kormány. Ezen adónemeket még Austria mi-
niszterei nem födözték fel; nálunk is nagy 
ellenszenvre fo<r találni, mert hiába ez a cu-O ' 

kor kávé adó sok embernek megkeseríti 
kávéját. 

Mig egyik bizottság uj adó nemeken töri 
az agyát; addig egy másik értekezlet most 
azon tanácskozik Pesten, hogy miként lehetne 
közigazgatásunkat reformálni Sokan azon vé-
leményben vannak, hogy addig nem lesz jó 
megyei közigazgatásmig a tisztviselők választa-GJ O O O 
nak, s igyr a kormány nevezze ki őket, mint 
a birókat E/.en értekezleten alispánunk is ott 
van, ő mindenesetre a kinevezési rendszer mel-
lett fog szólani, fha ugyan fel mer szólalni) 

Bartlia Miklós kolozsvári hírlapírón a 
két katona tiszt által elkövetett brutális me-
rénylet tárgyában egy polgári és katonai ve-
gyes bizottság fogja a vizsgálatot megtartani 
Bartlia élete már veszélyen kivül van a két 
katona tiszt el van fogva és börtönben ülnek, 

Hevesmegye legközelebb fölirt az ország 
gyűléshez, hogy hazánk jövőben Lengyelország 
felszabaditására irányuló külügyi politikát kö-
vessen. Ezen föliratot több megye pártolta és 
egyik vidéki lap ezen ügy feletti lelkesültsé-
gében azon merész ötlettel lepi meg olvasóit, 
hogy nincs Magyarországon oly megye, mtly 
Ilevesmegye ezen feliratát ne pártolná. De 
hát Csongrádmegye mit vétett? 

A jövő követ választások iránt is megin-
dultak már a mozgalmak. A pártok kezdenek 
szervezkedni. A függetlenségi párt januárban 
Bpesten országos párt értekezletet fog tar-
tani 

Ennyit hazai ügyeinkről. Kívülről ott áll-
nak a dolgok, ahol ezelőtt egy- két héttel áll-
tak Európa még mindig vajúdik Duligno át-
adási kérdése fe lett A szultán megígérte, hogy 
e hó végére Duligno át lesz adva Montenegró 
nak. Hogy igaz lesz-e majd meg mondjuk e 

hó végével biztosan, egyelőre csak ennyit 
mondunk, hogy nem esik abból a Dulcignóból 
két hónap múlva se Montenegró. Majd azt 
mondják utóvégre neki is, mit Görögországnak 
mondtak, hogy a Berlini zöld asztal ugyan 
oda ítélte neki Theszalia partjait, de ha hozzá 
akar jutni: hát vegye el a töröktől. 

Az angolokat folyton és mind égetőbben 
háborgatja az ir kérdés. 

Oroszország most a bosszú torát üli. 16 
nihilistát ítéltek el a napokban. Ezek közül 
kettőt fölakasztottak és többit több kevesebb 
időre börtönre Ítélték. — Es mily csodálatos, 
hogy az örökös akasztás és befogatásoknak dacára 
az orosz elégületlenség csak nő, nő mig ki 
nem tör egész mértékben, hogy elsöpörje a 
megutált önkényuralmat 

Sándor cár egészségi állapotáról most 
hallgatnak a lapok. 

Franciaországban a birák örökös"! állására 
vonatkozó törvényt meg fogják semmisíteni jö-
vőre a birák öt évre neveztetnek ki. 

Nyilvános számadás. 
A szentesi iparos ifjak képző- éejsegélyző'egvlete 

által f. évi nov. 13-án rendezett táncmulatság " alkalmá-
val befolyt: 

B e v é t e l e k : 

a.) Belépti jegyekből 165 ft. — kr. 
b.) Felülfizetések bői 8 ft. 10 kr. 
c.) Máhr Kázmér helybeli cukrász ur 
által adományozott torta kisorsolásából 6 ft. — kr. 

179 ft. 10 kr. 

20 ft. — kr. 
10 ft. — kr. 
50 ft. — kr. 
8vft. 20 kr. 

1 ft. — kr. 
1 ft. — kr. 
1 ft. 30 kr . 

7 kr. 

Összesen 
K i a d á s o k : 

a.) Rambovszky urnák a teremért . . 
b.) A jegyek elhordásáért 
c.) A zenéért 
d.) Meghívó-jegyek nyomatásáért. . . 
e.) Belépti-jegyeknek kemény papirosa 

való ragasztásáért 
f.) Bálengedésre bélyegért . . . . 
g.) Vidékre küldött meghívókra bélyegért 
h.) A jelvényekhez szükséges szalagokért 2 ft. 
i.) Capek Vencel karmester urnák a 

szerződés értelmében a tiszta jö-
vedelem egy harmada 28 ft. 51 kr . 

Összes k iadás : 122 ft. H kr. 
Megjegyzendő, hogy a választmány Capek kar-

mester ur osztalékát 30 frtra egészítette ki s igy ezen 
1 frt. 49 krnvi többletet is hozzáadva a kiadásokhoz, 
maradt az egylet javára 55 frt. 53 kr. 

F ö lü l f i z e t t e k : Mosch György ur 1 ft. Sréter 
Ferenc ur 1 ft. Nagy Áron ur 1 ft, Soós Mihály ur 
50 kr . Ker. Nagy Imre ur 1 ft. Kolpaszky János ur 
1 ft. I t j . Dobray Sándor ur 1 frt. Csizmadia János ur 
1 frt. i t j . Páei Mihály ur 60 kr. Összesen : 8 ft. 10 kr. 

Fogadják nemcsak ezen t. előfizetők az egylet 
irányában tanúsított áldozat készségért, hanem Sréter 
Róza és Capek Katalin kisasszonyok is a dalestélyen 
való szives közreműködésekért, nem különben Ram-
bovszky József ur azon szívességért, hogy a termet 
oly jutányos áron volt szives átengedni, végre Máhr 
Kázmér cukrász ur a torta adományozásáért az egylet 
nevében legőszintébb köszönetünket 

Szentesen, 18«0. nov. 25. 
Balázsovits Norbert, 

A hordár fáklyája megvilágitá Bettinát, ki még 
mindig imádkozott, s a rablót őrző két szolgát. 

Beppo a kisértet felé fordult, hogy megtudja^ 
mit kell jen még tenr. 'e, de a természeten fölül álló munka 
kétségkívül be volt fejezve, mert Gaetano bucsut in-
tett kezével s kitárá karjait, mintha magához akarná 
hivni barát ját : Beppó a kitárt karokba rohant, de a 
kisértet mint pára suhant el előle, felsóhajtott s eltűnt. 

Ekkor Beppo szomorúan Bettinához lépett. 
— Signora, — mondá — nemde kegyed most 

tud mindent ? menjünk vissza Ternibe s holnap kiá-
ásatjuk drága barátunk hulláját, hogy telji sitsük iránta 
az utolsó kötességet. 

— De, — kérdé a leány, — elég az lelkének 
vigasztalására, hogy teste a szent földben nyugszik s 
nem is gondolunk arra, hogy megbosszuljuk? 

— A bosszú már végbe ment, Signora, — vi-
szonzá Beppó. 

S elbeszélé mit tett. 
— Lehetetlen, — kiáltá a rabló, ki az elitélt 

szorongásaival hallgatá, —• husz ember kívántatnék 
arra, hogy a hidat képező fenyők közül csak egyet is 
fel lehessen emelni. 

— Isten segített nekem, — viszonzá Beppo egy-

szerűen. 
S megindult azon az uton, melyet a Gaetano ál-

tal a havon hátrahagyott vérnyom jelölt, s melyet 
egyedül csak ő látott s vissza vezette a kis csapatot 
porta-rossai vendégfi -gadóba. 

A törvény kezébe átadatva megvallá a rabló, 
hogy midőn visszatért az első tízezer tallérral, a rab-
lók összevesztek ezen összeg felosztásán; ekkor a nyo-

Schhier István, 
mondtak egyike, ki a többinél csekélyebb részt kapott, 
Gaetanót tőrrel leszúrta, hogy a kapitányt megfoszsza 
az összeg másik felétől. 

Hogv az összegnek e másik fele el ne vesszen, 
a rabló ajánlkozott, hogy a fiatal hölgyet elvezetve 
azon helyre, hol hite szerint, fivérét feltatálandja, tőrbe 
ejti s elveszi életét és pénzé t Azonban Bettina bátor-
sága és két szolgájának fenegetö magatartása megvál-
toztatta a dráma menetét. Jól tudva, hogy árulásáért 
halál lenne a bére, a rabló ahelyett, hogy társaihoz a 
barlangba menne, azon reményben barangolt össze-
vissza, hogy majd alkalmat talál az elillanásra. 

Beppónak hirteleni megjelenése ezen utolsó re-
ménytől is megfosztá őt. 

Másnap a hulla kiásása a terni-i papság és fegy-
veres hatalom jelenlétében ment végbe. 

Ott volt a hullának mellén egv széles mély seb, 
melyet a kisértet megmutatott Beppónak. 

Ami a rablókat illeti, minthogy tudták, hogy más 
kijárásuk nincs, mint a fenyőhid, mely el volt rom-
bolva, nem ls igyekeztek őket elfogni: éhen haltak 
meg. 

Azon háromnak hulláját, kik megkísértették a 
patakot átúszni, a zuhatag szikláján találták szétzúzva. 

Gaetano teste, Bettina, Beppó s a két hű szolga 
kíséretében sietett Rómába. 

Egy évvel később Beppó, Gaetano kívánsága 
szerint, Bettina férje volt. 

Vége. 

elnök. I' '•nztárnok. 

Heiyi ós vegyes hirek. 
—• Papválasztág. A szentesi ref. papválasztás 

f. hó 21— 22—23-án megtartott választással befejezte-
tett. Lelkészül ismételten tiszteletes Gorőc Lajos anti 
ref. lelkész ur választatott ineg. A megejtett szavazás 
eredménye a következő : beadatott összesen <146 sza-
vazat, ebből kapott Gerőc Lajos ur 7 1 8 szavazatot. 
Marjai ur 2 3 0 . Pólya ur 1 4 8 szavazatot. Csák Máté 
időközi lelkész ur szintén ajánlva volt, de vissza lépett. 

— H y m e n . Megyénk köztiszteletben és szere-
tetben álló főispánjának Rónai Lajos urnák müveit 
lelkű, kedves leányát, Rónay Jolán úrhölgyet f. hó 
20-áu vezette oltárhoz I f jabb Miklós Gyula borsodi 
földbirtokos és állam számvevőszéki tisztviselő. Az es-
ketési szertartás Kis-Zomborban főispánunk családi 
kön'l> 'u zajtalanul folyt le. Násznagyok voltak Gajzágó 
Salamon állami számvevőszéki elnök, Jelelfalusy La-
jos miniszteri tanácsos és Rónav Mór Toron tál megyé-
nek volt főispánja. Az ifjú mátkapár az esküvő után 
külföldre utazott el. Hosszan tartó boldog életet kívá-
nunk e frigyhez. 

— A műkedvelői társulat által f. hó 25-én 
rendezett tárcmu^tfv'g — mint mulatság — igen jól 
sikerült; azonban anyagi eredmény nélkül. Ez is a 
mai szigorú idők jele. 

— L a p u n k mult. száma későn lett kihordva, 
és enr,°k oka e^yik szedőnk váratlanul közbe jött 
betegsége volt. Miért is előfizetőink szives elnézését 
kérjük. 



— Francia nyelv tanár Pserhofer Mór ur tette 
e nálunk lakását, ki igen méltányos tanítási dij mel-
lett vállalkozik a francia nyelv tanítására. Pserhofer ur 
huzamosbb időig tartózkodott Szegeden ós Vásárhelyen, 
hol igen elftsen emlékeznek vissza tanítási ügyességére. 
Nevezett tanár ur Balog Benjámin nr házában lakik. 

— "Marjai Péter tiszteletes urat Sasról kül-
döttség kérte föl f. hó 2ö-án, a sasi ref. lelkész állásra 
jelöltség elfogadása végett. Marjai tiszteletes ur e 
jelöltség elfogadására hajlandónak nyilatkozott. 

— Schwáb J a k a b járási kataszteri bizottsági 
tag állasáról lemondott és lemondását beadta az alis-
páni hivatalhoz. Ezen lemondási eset folytán nem mu-
laszthatjuk el azon nézetünknek adni kifefezést, hogy 
megyénk részéről eddig inkább a pajtási tekintetek, 
mint az érdekek igazi követelménye döntött a katasz-
teri bizottsági tagok választásánál, azért ajánljuk, hogy 
ezen állásra a helyi és talaj viszonyokkal alaposan 
ismerős ember választassék be. 

A K a r c a i vas cső zsilip építésével szépen ha-
lad a munka, ugy, hogy ha folyton jó és munkára al-
kalmas idő járna karácsonyig a innnka be lenne fe-
jezve. Hanem most már az a kérdés, hogy hátha al-
alkalmas idő nem jár, akkor mi lesz ? fél munkával 
fogjuk bevárni a tavaszszal bekövetkezhető viz vesze-
delmet. I lá t akkor mi lesz és ennek ki lesz az o k a ? 

B e k ü l d e t e t t Az itjuság által f. hó 25-énrendezett Ka-
talin bál reménven felül jól sikerült. Az óriási kiadá-
sok dacára széd összegecske jutott a jótékony célra 
s. — A résztvevők nagyrészét vidékiek kepezték. A 
szomszéd váéosok, min t ; H.-M.-Vásárhely, Orosház, 
Szarvas, Csongrád, K.-Szt.-Mártón, Mindszent, Szegvár, 
és a közeli puszták mind képviselve voltak. Sajnos 
azonban, hogy épen a szentesi közönség azon része 
tartotta vissza magát az itjuság most megindult moz-
galmának ez első nyilvánulásától, melynek pártolására 
leginkább számított. Megjegyezhetjük ez alkalommal, 
hogy téves azon nagyban elterjedt hir, mintha a tánc-
vigalom előkészítésére kiküldött végrehajtó bizottság 
szándékosan nem küldött volna meghívót egyeseknek. 
Ennek oka részben a kézbesítő hanyagsága, részben 
azon körülmény, hogy a bizottság n n n rendelkezett 
egy teljes és kimerítő névsorral. A vendégek közt ott 
l á t t u k : Bagi Katalin és Róza (Fábián,) Tekulits Etel 
(Csongrád,) Dobosi Ottilia (Szarvas) Jurenák Berta, 
Kác Esztike, Zsoldos Erzsike stb. kisaasszonyokat. 

— Az országos közigazgatás rendezése tár-
gyában értekezletre össze hitt országos bizottságba 
Stammer alispán ur meghivatott bizottsági tagul a bel 
Ugyminiszter által. 

— Értesités. A város által fentartott ismétlő 
iskolákban a tanítás, elnöki meghagyás folytán f. hó 
2S-án veszi ú j ra kezdetét; annálfogva felhívatnak a t. 
kereskedő és iparos urak hogy tanoncaikat az egyes osztá-
lyokba haladék nélkül felkiiídjék. Kelt, Szentesen 1SS<). 
nov. hó 24-én. Zoó János isin. isk. igazgató. 

— Minthogy a városunkban uralkodó vörheny 
já rvány már csekélyebb mértébén mutatkozik és a 
nagyobb kora fiukat eddigelé a veszély elkerülte; en-
nek folytán a tek. városi hatóság, a városi közegész-
ségügyi bizottság véleménye alapján, a helybeli gvmná-
siumi tanfolyammal egybekötött polgári Hu iskolában a 
a tanítás megkezdését elrendelte. Felhívom tehát tisz-
telt szülőket, hogy folyó hó 20-én, az az hétfőn reg-
geli S órára, a mikor a rendes tanítás ismét kezdetét 
veendi, gyermekeiket az iskolába okvetlenül felkiildeni 
szíveskedjenek. Szentesen, nov. 24-én 1880. Zolnay 
Ká r< dy igazgató. 

— Gátjainkat e héten a kormány megbízásá-
ból Kiszeli Károly állami műszaki felügyelő megvizs-
gálta, s azokat a legmiserabilis állapotuaknak jelentette 
ki. A kormány Kiszeli urat azért küldte ki, hogv gát-
jaink olyanok-e melyek mulhatlan javítást igényelnek; 
mert ha nem akkor — tekintve, hogy ijren drágán 
adatott ki a gátjavitási munkálat, a kormány ez évről 
elhalasztaná a gát megesináltatását: azonban gátjaink 
olyanok, hogy ezek mulhatlan javítást igényelnek. Ja , 
meglehetett volna azt annak idején rendes ár mellett 
csináltatni; de akire rá volt bízva nem törődött vele. 

— A k o r - j á t költségeinek mikénti viselése tár-
gyában a miniszter kimondá, hogy a földbirtok nem 
terhelhető a körgát épités költségével. Ezen rendelet 
mindenesetre azt jelenti, hogy nem lesz kőrgi tunk. 

— V a s u t t i g y ü n k b e n f. hó 20-én Hód- Mező-
Vásárhelyen nagy értekezlet lesz. Fölemlítjük itt, hogy 
a vásárhelyiek KXtyXKJ frtot szavaztak meg a vasútra. 
(Lásd második cikkünket.) 

— K o s s u t h Lajos életnagyságú arcképét f. hó 
lK-án tartott közgyűlésen leplezték le Hód-Mező-Vá-
sárhely tanácstermében egész ünnepélvlyel. Cgvan ek-
kor Gosztonyi Sándor ügyvéd indítványára Kossuth, 
Hód-Mező-Vásárhely d i sz p o 1 g á r á v á választatott 
meg, az erről szóló disz okmányt Abray Károly pol-
gármester, Gosztonyi Sándor és Kovács József bizott-
sági tagok fogják elvinni hazánk nagy fiához Barac-
e ónéba. 

— A szentes' iparos ifjak képző és segélyző 
egylete részére szükségeltetik 12 db. szék 
ké t hosszú asztal és egy feketére fesztetett tábla. A 
kik ezen bútordarabok elkészítésére vállalkoznak, szí-
veskedjenek f. évi dec. 6-áig zárt ajánlataikat az egy-
leti elnöknél benyújtani, a szükséges méretek az egy-
leti gondnoknál az egyleti helyiségben megtekinthetők. 
Megjegyeztetik, hogy csakis egyleti tagoktól fogadtat-

— A s z e n t e s i iparos ifjak képző és segélyjrfl 
egyletének alapszabályai a ui. kir. belügyminisztérium 
által f. évi 50,403 sz. a. a bemutatási záradékkal el-
láttattak vagyis megerősítettek. 

— A l e g t ö b b adót fizető városi képviselők 
névsora, a f. évi nov, 2í)-én d. u. 3 órákor a városi 
tanácsteremben fog összeállittatni, miről az érdekelteket 
oly hozzáadással értesíttetnek, mikép a jelzett időben 
és helyen megjelenni s jogaikra felügyelni szabadsá-
gukban áll és ezt el ne mulasszák. 

— Pánszlávok haragja Turóc-Szent- Márton-
ban az ottani pánszlávok igen dühösek a miatt, hogy 
az ottani polgári iskola oly szép sikerrel nyittatott meg, 
hogy már is negyven növendéke van. Letépték tehát 
éjjel az iskola magyar cimtábláját, midőn azután azt ugy 
megerősiték hogy nem lehetett letépni, bekenték sárral. 
Nemes boszu' 

— Rémítő öngyilkosság. Káposztás Megye-
ren Károlyi gróf inspektorának egyik szolgája, Dudás 
György, 27 éves szép ember rémítő módon vetett vé-
get életértek. Először meglőtte magát, de mikor látta 
hogy a lövés nem életveszélyes, élesre fent kést húzott 
elő kabátja zsebéből s fölmetszette gyomrát. Azalatt 
össze futott a háznép s rémülve látták a szerencsétlen 
fiatalembert vérében fetrengeni, a mint fölmetszett gyom-
rába nyúlt s beleit kiszakgatta és magától eldobálta. 
Azután összerogyott. Rögtön orvosért küldtek. A fia-
tal Dudás azonban ki mindenkép megakart válni az 
élettől, zsineget húzott elő zsebéből s föl akarta ma-
gát akasztani az ablak vasára. Ezt azonban megaka-
dályozták. Mikor az orvos a Dudás gyomrát össze 
akar ta varrni, azzal fenyegette, hogy pofon üti, ha 
hozzá nvul. Er re a szerencsétlen fiatal ember borzasztó 
szenvedés közt ki adta lelkét. Öngyilkosságának okául 
azt adják, hogy ezelőtt egy évvel elhunyt nejével na-
gyon rosszul élt s most elfogta a lelkiismeret furdalása. 
Azt gondolta, hogy neje halálának ő az oka. 

— Sikkasztó főjegyző. Moró Béla Nyitra-
megye főjegyzője okniányhamisitás és sikasztás miatt 
elfogatott. Állásáról azonnali lemondott, mihelyt észre-
vette, hogv bűnös tettét fölfedezték. Alig köszönt azon-
ban le, a nyomban megejtett vizsgálat számos oly dolgot 
derített ki, mely miatt elfogták. Moró tagad ugyan 
mindent, a nyomban öszeült bizottság azonban konsta-
tálta hogy hétezer frtnál több hiányzik a megyei pénz-
ből, azonkívül városi polgárok is károsodtak. 

— Gyilkos orvadász. Gróf Károlyi Alajos 
londoni nagykövetünk a napokban a pozsonyniegyei 
lozornói határban vadászott. Gyönyörű szarvast sebe-
sített meg, de mivel kutya nem volt mellette, a szarvas 
nyomát nem követhette. Másnap Szyllaba Lipót erdész 
kiment az erdőre vadat nyomozni Kosacky vadász kí-
séretében, s Miszek ismeretes orvadászra bukkant, ki 
burgonyát sütött, s fegyvere mellette hevert a fűben. 
Szyllaba fölszólította a régóta keresett orvadászt, hogv 
adja meg magát. Ez azonban fegyveréhez kapott és 
az erdészre lőtt, ki halva rogyott össze. Kosacky erre 
Miszekre süté fegyverét s térdét összezúzta. A gyil-
kost ezután a megölt ergésszel együtt Stomfára szállí-
tották. Az erdészt nagy részvét mellett temették el, s 
nagykövet, — mint irják — bőkezüleg fog gondos-
kodni árván maradt családjáról. 

— A sárba fuladt. Az Eger-Farmosról Po-
roszlóra vezető uton, Farmoshoz közel, a mult hét 
végén egy vándor embert derékig a sárba süppedve, 
keresztbe font karokkal meghalva találtak. A haláleset 
ugyan gyanús, de a farniosiak azt hiszik, hogy rossz 
utjokon a szerencsétlen a sárba süppedt s ott halt meg, 
egy kevés pénzt is találtak nála, tehát rablás nem 
foroghat fenn. 

— K i v o n a t Szentes város híresztelő könyvéből. 
A felsőpárton Sarki Molnár Sándor házban Bartuc 

Jánosnénak hordójai vannak 50 literestől 10 akósig 
eladók, úgyszintén korcsolya, asztalok, padok, fertá-
lyos, tölts ér, szekrény, jutányos áron eladók. — Mol-

i nár Mihály I . t. 110 sz. házánál halzsir van kisebb-
nagyobb mértékben eladó. 

Stammer és a miniszterelnök.*) 
Teljesen szavahihető forrásból vesszük a követ-

kező tudósí tás t : 
Tegnap a közigazgatás rendezésére összehívott 

értekezlet alkalmából S t a m m o r Sándor, Csongrád-
megye alispánja, a ki az értekezleten részt vett, külön 
magánbeszélgetésbe kivánt bocsátkozni a miniszterel-
nökkel s arra kérte, hogy kérvényét, mely a bökény-
mindszenti ármentesito társulat kormánybiztosságáról 
történt lemondására vonatkozik mielőbb intézze el. 

— Azok után, amik történtek — figyelmeztette 
a miniszterelnök — azt sejtettem volna, hogv Nagysá-
god az alispáni hivatalról is opportunusnak fogja tar-
tani lemondani. 

— Hogyan? — szólt meglepetve Stammer. — 
Hát nem Nagyméltóságod intencióinak feleltein-e meg, 
valahányszor a társulat körül s a j á t s z e m é l v e s s z é -
g y e n e m r e jóformán minden intézkedést elodáztam ? 

— A megtörtént botrány után ovatosan mente-
nünk kellett volna a külszínt. 

— Dohát ki volt annak a botránvuak az o k a ? 

•— lín nem* 
— Ez hallatlan! — tört ki S t a m m e r . — E szem-

reháuyás-e tehát az én odaeásom jutalma? 
— Most értesülök, hogy nagyságod oly ügyben, 

mely a becsületet érinti, bíróságnál keresett elégtételt 
s az harminc forintra Ítélte ellenfelét. Péternek** krisz-
tusért ez elég lehetett, de egy alispánnak nem elég. 
Azt is hallom, hogy a megyében sok panasz emeltetik 
Nagyságod magatartása ellen. Talán el lehetne kerülni 
a további kellemetlenségeket. Se a pártnak, se az ügy* 
nek nincsen érdekében a dolog forceirozáse. 

— Igen — fejezte be Stammer — csakhogy én 
addig, a mig hivatalos helyemre jogos igényem van, 
se Nagyméltóságod, se a nép, se senki tanácsára 
állásomról le nem mondok. ígéretekkel könnyu ma-
gát az embernek megválasztatni, nehéz semmit be nem 
tartva maradni, de legnehezebb az elveszett állást visz-
sza nyerni. Azért maradok. A hitel már ugy i» 
sokak előtt oda, legalább az állás maradjon meg 
nekem. 

Ezzel — köszönés nélkül — elment. 
(Magyarázatul eliez alig kell hozzáteniink, hogy e, 

részben hiányos bár, de különben szószeriut hallott 
párbeszéd a Stammer ellen Csongrádmegyében fölme-
rült töbszörös botrányokra és Stammer leszavaztatására 
vonatkozik. 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC. 
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H i r d e t é s . 

VEINER FARKAS lisztkereske-

désében (piactér Jurendk-féle ház)va-

x l ó d i t i s z a h á t i , s ó v á r i é s 

x sárga lapos alma, 
úgyszintén patyolat liaju D I Ó J A 

^ jutányosán kapható. 
m* 
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ÜZLET MEGNYITÁS! " ö — 

Tisztelettel értesíteni a t c. kö-
zönséget, hogy Dósa Béla gyógysze-
rész ur házában, 

fűszer, festék, norin-
bergi s rövidáru 

üzletet 1iyitottam,jilegfobb törekvésem 
leend, hogy a t. c. közönség igényeit 
legkitűnőbb áruk,Skedvezö árelőnyök s 
pontos kiszolgáltatás nyújtása által 
mindenkor kielégítsem 

Tisztelettel 
Bobiesek Gábor. 

# 

Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

Eziíst éreiu Páris 1878. 

#) A „Fűtetlen Hirlap»-búl vesszük át a fonti közleményt, 
melyet laptársunk a „botrányok" csarnokában hoz. — K pár be-
szed valóságáért nevezett lap felelősséget vállal. Szv.rh. 

Brogle J. és Müller \ 
g é p - és ros ta- lemez g y á r a J 

Budapesten ) 
a in a r *jr i t - híd k ö z e l é b e n k é s z í t 

Tr íe turket (konkoly választó) 6 külön-
féle »*Mo\ságban. 

Trieur h e n g e r e k e t malmok számára 
Koptatkat, ^ 51 
Szelelő rostákat, £ 
S z i t á k a t és r o s t á k a t C^éplogépeks/.ámára. fc 



H I R D E T E S E K. 
Pályázati hirdetmény. 

Szentes városánál üresedésbe jött s 400 frt 
évi fizetéssel javadalmazott í r n o k i á l l á s r a 
pályázat hirdettetik s felhivatnak a pályázni 
kívánók, hogy sajátkezüleg irott kérvényeiket 
kellőleg felszerelve folyó évi december l-ig 
bezárólag, Szentes város polgármesteri hivata-
lánál adják be E határnapou tul érkezett 
kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

Kelt Szentesen, 1880 nov. 23. 
B a l o g h J á n o s , 

polgármester. 

H i r d e t m é n y . 
Felhivatnak mindazon polgárok, — kik-

nél hadmentességi díjfizetésre köteles egyének, 
akár mint segédek, — akár pedig mint cselé-
dek szolgálnak — segédeik és cselédeikre 
18/ü-ik évre kirótt liadmentességi adót a had-
mentességi dij kis könyvecske kézbesítésétől 
számítandó két nap alatt e városi adópénztár-
nál befizettessék, — mert be nem fizetés ese-
tére a munka adón fog beszedetni. 

Szentes, 1880. évi nov. 20. 
B a b ó s B á l i n t , 
adóügyi tanácsnok 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy 
AVerncr Mátyás, Jusztina, Katalin és Antónia 
tulajdonát képező, a szentesi 13757. sz tjkben 

1780 hir. sz a. foglalt, 3 darabba elkülönített 
ház, jelesen az a. 1. r. sz 600 frtra becsült 
ház 226 ngysz. öl udvartelkével, az l78ü/ b. 1 
r. sz. 5000 frtra becsült ház 273 ngysz. öl 
udvartelkével, és az l7SÜ/c. I r. sz. 2000 frtra 
becsült ház IG(Í. ngysz, öl udvartelkével, vala-
mint ugyanazon tjkben 472ÍJ. r. sz a l3 4 ' ° / i r»no 
hold 2OO0 frtra becsült alsó réti nádas, az 18H0. 
évi december 27-ik napján d. e 9 órakor mint 
első és 1 Kö 1. évi jan 27-ik napján d. e. 9 
órakor mint másod határidőben, a szentesi kir. 
járásbíróság hiv. helyiségében, következő fel-
tételek mellett önkénytes árverésen el fognak 
adatni. 

1. Kikiáltási ár a becsár. 
2. Árverezni kívánók tartoznak a becsár-

nak 10°/o készpénzben, bánatpénzképen a bí-
rósági kiküldött kezéhez az árverés kezdete 
előtt lefizetni. 

3. Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben és pedig az első V:i-dát az árverés 
befejezése és jóváhagyása után 15 nap alatt, 
— a második ty3-át ugyanazon naptól száini-
tandó 4 hónap alatt, — az utolsó l/;j át pedig 
ugyanazon naptól számítandó 6 hónap alatt, 
minden egyes vételári részlet után a jóváha-
gyás uapjától járó 6°/,> kamatokkal együtt a 
kiküldött végrehajtó kezéhez lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog be-
szám ittatni. 

4. A bélyeg százalék s ezen árveréssel 
összekötött költségek (értetvén itt a kincstári 
illeték és a kiküldött dijai és költségei) kizá-
rólag a vevő által fedeztetnek, a ki a telek-

könyvi bekeblezésre azon esetben nyer enge-
délyt, t. i. azon esetben kérvényezheti a tulaj-
donjognak bekebeleztetését a telekkönyvnél, 
ha az itt kitett feltételeknek általa lett telje-
sítését kellőképpen igazolta. 

Egyébiránt kijelentetik, hogy amennyiben 
a mérnöki bizonyítvány szerint gátba elfogla-
landó téren épületek vannak, azon épületek is 
a vevő tulajdonává válnak, ki is azokban levő 
anyagokat a maga javára értékesítheti s fel-
használhatja. 

5. Az árvereztető tulajdonosnak kikötik, 
hogy az árverés megtörténte után, annak el 
vagy nem fogadása iránt nyilatkozhassanak. 
E tekintetben 15 napot tűznek ki, hogy az 
árverés ténnyének megtörténtéhez számított 
ennyi nap alatt nyilatkozatot adni kötelesek, 
mit ha elmulasztanának olyba fog vétetni, 
mintha azt helyben hagyták volna. 

6 Iía a legtöbbet ígérő vevő ezen félté-o Ö 
teleknek pontosan meg nem felelne, az esetben 
az árvereztető tulajdonosok fenn tartják abbeli 
jogukat, liogy az ő segélyére és költségére uj 
árverést kérhetnek s az érdekbeni fekvőséget 
becsáron alul is eladathatják s a netaiáni vé-
telári különbséget, kamatok és kölségestől 
együtt bármely általuk szabadon választandó 
bíróság sommás eljárása utján bárhol található 
vagyonából megvehessék, vagy megvétethessék. 

Kelt Szentesen, 18S0 nov. 22. 

Ónodi Károly, 
hir. végrehajtó. 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város tulajdonához tartozó 238 

hold felső, és 6ti hold alsó csürhcjárási földek 
1X81. január 1-től 188G. december végéig, 
tehát 6 egymást követő évre f. hó 29-én. dél-
előtt 9 órakor a városi tanácsteremben meg-
tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe fog-
nak adatni. 

Az ár ve rési teltételek alólirtnál hivatalos 
időben bármikor megtekinthetők. 

Szentes, 1880. nov. 19-én. 
S i m a F e r e n c , 

tanácsnok. 

Pályázati hirdetés. 
A Szentes város határában fekvő király-

sági tanyai tanítói állomásra ezennel pályázat 
nyittatik Ezen állomáshoz javadalomként 300 ft. 
évi fizetés, 30 ft fíítőpénz és szabad lakás van 
kötve'. Folyamodók kellőleg felszerelt kérvé-
nyeiket folyó évi december hó 10 ik napjáig 
Szentes város iskolaszéki elnökihez tartoznak 
beadni. 

Szentesen, nov. 18. 1880. 
ZoJnay Károly, 

isk széki jegyző. 

H I R D E T E S . 
Alulírottnak van szerencséje a nagyórdomíi hely-

beli vidéki közönséggel, és mindenféle a varró-
szakban való iparosokkal, u. in. szabó, cipész, szíj 
gyártó stb tndni, h>>gy a legjobb hirbun álló cégneic 

udvari varrógép szállítónak Budapestről 
varrógép fiók raktárát a legnagyobb választékban be-
rendeztem, annálfogva nálam e g y o d í i l a valé&i 
Howe, Anker , Stnger , W e h l e r és Wllson 
v a r r ó g é p e k , val imint c i l i n d e r g é p e k az eredeti 
gyári árban jótállás ós r é s z l e t f i z e t é s mellett kap-

Továbbá bátor vagyok a nngyérdenm krr/öinég-
nek tudomására hozni, b«><ry ép ngv mint. î r, azon-
túl is mindennciiifí f«'i (i öltönyök elkészi«é.sét elválla-
lok, IIRT szinte nálam minta szerint a kelme kiválaszt-
ható és leggyorsabban elkészíthető. 

Bátor vagyok ezen hirdetésemet figyelőmbe 
ajánlani, vagyok alázattal 

GRQSZMAN ADOLF. 
f.<r!\ s/.-.bó. 

Knktára a Marozsi féle házban, az evagtielikns 
templom átellen. 

Minden faj varrógép egygyes részei, olaj stb 

V^OOOCKXXXXXXXXX^OOC/ I 

Első legrégibb, legnagyobb és legolcsóbb 

v a r r ó g é p r a k t á r 
Felsenburg Benedek órásnál 

Szentesen, főutca az evan£. egyház épületében. 

i 

Ajánlom dúsan bcicndezett. raktáromat inindennemíí valódi eredeti varrógépekből n. .m. 

Hove, Sláger WeeSer, és Wilson, Mger kézi sík,, 
melyeket heti, havi, va^y negyedévi részlet fizetés mellett, 5 évi jótállással szul^-aiuitok ki. 

Továbbá tudatom, miszerint mindennemű varrgépek bármily rövid időre jutányos dij mellett 
használat végett kölcsön adatnak; régi gépek ujakkal becseréltetnek. Minden a géphez meg-
kívántat) rész jutányosán nálam megszerezhető, 

Valamint mindennemű O R A K A T , úgymint: 

arany és ezüst zsebörik, 
inga, eoreszto, zene, párisi, és mindenféle fali órákat havi részlet törlesztés 1 évi jótá l lás mellett 

kiszolgáltatok. 
Mindenféle javítások gyorsan, pontosan s jutányosán eszközöltetnek 

Szives pártfogást kér tisztelettel 

F E L S E N B U R G B E N E D E K , órás. 

^..tocfm iivon.at.ott a kiadó-tulaidonos; Cherrier Jánosnál 1880. 




