






Szentes, 1881. január 1. BT81 

KLÖFIZETéfll ÁK: 
Egéas évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt* 
Negyed évre . # 1 frt 

M K Q J R L E N 
m i n d e n s z o m b a t o n 

K lap eeellemi résxét il-
UtíJ kKilrmények a tzer-
kMKtoaéghez, a pt^nckül-
demények pedig a kiadó-
hivatalból küldendők. 

1-so szám. wr Tizenegyedik évfolyam. 

SZENTESI LAP 
VEGYES TAttTALMU HETIKÖZLÖNY. 

H I R D E T É S I Á R A K : 
3 hasábo* petitsorért 
egysreri hirdetésnél 18 
kr, 2 liHsábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik* 

NTXLTTÉB 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDU 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

Előfizetési fölhívás 
a 

X l - i k évfolyamára. 
Lapunk iránya ii múltban biztosítékot ké-

pez a jövőre nézve Mint eddig is teljes buz-
galommal szószólói igyekezetünk lenni meyyénk 
és városunk minden érdekeinek és kimondtuk 
véleményünket kötetlenül, szabadon az igazság 
meggyőződésével : ugv ezután is ez fogja leg-
főbb törekvésünket képezni De e mellett nem 
fogjuk szem elől téveszteni tálsaséieti s közmű-
velődési fontos feladitainkát sem, melyre nézve 
a közóhaj és a lapunk körébe mindinkább 
csoportosuló jeles munkatársak részt vétele csak 
nj erőre buzdít. „ Világ folyása" ciinü rovatunk 
ban hétről-hétre értesíteni fogjuk t. olvasóinkat 
a politika s diplomacia terén kinn mint benn, 
hazánkban történt jelentősebb mozzanatokról. 
Tárcaíróval unkát pedig igyekezünk — kiváló 
tekintettel olvasni szerető hölgyeinkre — a 
lehető legélénkebbé s legváltozatosabbá tenni. 
Egyebekre nézve s átalábau jelszavunk marad 
a javítva újítás, következetesség és igazság. 

A nSzentesi Lapu szerkesztősége. 

Van szerencsém a t olvasó közönséget 
értesíteni, hogy újévi ajándékul a „Szentesi 
Lap* 1881-ik év első negyedévi folyamára 
előfizetőknek eqij kötet könyvet: „Fehér nő a 
bécsi várban - (regény.) ajánlok fel ; — továbbá 
liogv az eddigi beszüntetett kironati firtesitésebt 
a város híresztelő könyvéből azoknak, a kik a 
pipnak előfizetői lesznek, újra dij nélkül felve-
endem Egyúttal tisztelettel kértm a hátralékos 
előfizetési összegek beküldését, nehogy a lap 
küldésében fennakadás történjék. 

Előfizetési árak: 
Egész évre . . . 4 frt. 
Félévre . . . . 2 n 

Negyedévre . . . 1 „ 
Tisztelettel 

Chcrrier János, 
kiadó. 

1 8 8 1 . j a n . 1 . 

Egy év van ismét hátunk megett, egy hosszú 
év, melyhez annyi reményt kötöttünk, s mely 
különösen a magán életben ismét oly szííken 
mért isten jóvoltából, hogy, ha küzdelmünkben 
az örök hit és örök remény meg-megujulva nem 
istápolná erőnket, megtörve, reménytelenül kel-
lene megállnunk a beköszöntött uj év küszöbén. 

A földműves, az iparos, a kereskedő és a 
társadalom minden minkása kedvetlenül forgatja 
az dlmult év számadási könyvének lapjait, 
munkája eredmény eiil oly keveset, s talán 
semmit nem volt képes áthozni az uj évre 

Valóban a magán élet a múlt évben egy 
keserű csalódással fizetett és a rendszeres pusz-
tulásról kétségbe esve kellene Írnunk, ha löl 
nem támadna lelkünkben a hit csodás erreje, 
mely edz bennünket a küzdelemre, megtanít 
bízni és remélni, tehát bízzunk és reméljünk, 
hiszen azt mondja vallási eszméink testamen-
tuma, h o g y : „ki istenben bizik, az nem csa-
latkozik * 

Az elmúlt év amily mostohának mond-
ható magán élet szempontjából, közéleti szem-
pontból városunk és megyénk életében egy 
forduló pontnak tekinthető. 

Ha egyébb vívmánya nem volna megyei 
közéletünknek — mit a mult év hálás emlé-
kéül kell a jövő számára följegyeznünk — 
mint a mindszenti szorulatot képező, dilitor, 
hármas alsó ányási védtöltések kiszélesítését, 
már ez maga elég volna rá, hogy az elmúlt 
évet megyénk és városunk létbiztonsága szem-
pontjából megelégedéssel jegyezzük be me-
gyénk történelmének könyvébe. 

Két egész évtizeden át küzdött a megye 
ezen lételünket fenyegető állapot megszünte-
tése iránt és két évtized küzdelme ttzzal vég-
ződött, mit a megye kivánt, mit érdekeink 
követeltek 

De közéleti szempontból fokozza az elmúlt 
év nevezetességét különösen, hogy évtizedes 
vajúdás után ez év az, melyben a vasútépí-

tés eszméje a meddő óhajtás stádiumát átlépte, 
hogy most midőn ez uj évnek küszöbén ál-
lunk lehet, okunk remélni, hogy még ez évben 
vasútunk leend. 

Ott van a megyeszékhely kérdése is, mely 
szintén a mult évben vette azon fordulatot, 
hogy legyen okunk remélni, miszerint a me-
gyének évtizedes küzdelme ez évben ez ü g y -
ben is be lesz fejezve 

Van azonban az elmúlt évnek közéleti 
szempontból is egy elszomorító vonása és ez a 
Bökény-Mindszent tiszas/abályozási társulatnak 
a sorsa, mely valóban kétségbe ejtő volna, ha 
a mult évben ez ügyben oly erélyes lépések 
nem tétettek volna,melyek után méltán van okunk 
remélni, hogy a borzasztó kárt, mely itt ezre-
ket koldus bottal fenyeget, talán elháríthatjuk, 
fejünk fölül. 

Van okunk remélni a mult év ezen ered-
mény dus ténykedése után, hogy egyes elte-
metetett érdekeink is napvilágot látnak. 

A megye ugyanis elhatározta a Széchényi-
útnak kiköveztetését. Két éve lesz immár, hog)r 
a megve ezen határozatát meghozta: jó 
lesz azoknak kikre ezen fontos munka van 
bizva, benyúlni a lomtárba és előkeresni, hogy 
ne csak papíron, de valóságban is legyen már 
valaha ezen ut építésből valami; mert ezen 
útra, ha eddig szükség lett volna, mint egy 
falat kenyérre, a vasút létesitése után még 
kétszeresebb szükség lesz; mert a vasút meg-
fogja kétszerezni a Széchényi uton a közle-
kedés forgalmát. 

A mult évben az évek óta vajúdó ártér-
fejlesztés eszközlése iránt is o ly lépesek tétet-
tek; melyek méltó joggal engedik remélni, 
hogy ezen vidékünk létföltételét képező ügyet 
is a közel jövőben sok más elintézésre várók-
kal a befejezett dolgok közé sorolhatunk. 

Adja isten, hogy ugy legyen, amint ezu j 
év küszöbén mindnyájan kívánjuk, és reméljük 
hogy leszen. © 

Kiért megy niiszkén csaták viliarába 
Petftfi, a nagy . . , könyvét vedd elő . . . 
Ott van megírva, „lesz ki megsirat majda 

— A nő, a nö, örökké csak a no ! 

Oh szépség, jóság, hűség és igazság — 
A nőben együtt megvagytok ti mind, 
Mint a keresztben váltság s bűnbocsánat, 
Hivft szemed, midőn reátekint; 
Üres az ég is női szivek nélkül, 
Üres a föld is, hideg, puszta kő . , . 
Ha a teremtés koronája a férfi: 
E koroi ának g y é m á n t j a a nő ! 

Tűü Lajor* 

Harc élet és halálra. 
- B E S Z É L Y , -

I r t a : 
Sima Ferenc. 

Amire bortól gőzölgő fővel megesküdött br. Geszti, 
azt másnap józan fővel meg is tevé. 

Csók Tamásnak bitták azt az embert, kinek leá-
nya kezéért epedett szive Gerezdynek. 

Geszti soha nem látta a leányt, azt sem tudta 
szőke-e, barna-e, kicsinv-e, nagy-e? de azért lovára 
veté magát és ment megkérni a leány kezét. Nem a 
szerelem, de Gerezdy elleni bosszú tüzelte elhatározá-
sát, bár az első pillanatra megdöbbent a gondolattól, 
hogy ő bosszúból nősüljön ; de a másik pillanatban föl-
támadt benne a hiu büszkeség, hogy: „ot kikacagják 
barátai, ha nekik tett fogadását beváltani bátorsága 
nem leend és elvégre is, forrt a bal gondolat agyában : 
h'szen e házasság komoly nem leend, a kapcsot szét 

| lehet tépni és bosszúja töltve lesz. 

T Á R C A . 
D&i a 

Szavalva 1880. dec. 30. a nőegyleti estélyen. 

Daloljon más száz dalt a gyöngyvirágról, 
Zengjen a csillagokról éneket, 
Beszélje el a vadgalambok buját, 
Arasson tapsot, koszorút, nevet: 
Én nem fogok versenyre kelni véle, 
Mikor az egijhen mind föllelhető, — 
Virágod, rózsád, csillagod, galambod, 
A miről én dalt mondok, az . . . a n ő ! 

Födi a várost holló szárnyú éjfél, 
Magánosan ég csak egy mécsvilág, 
Kicsi bölcsőben beteg gyermek alszik, 
Kit látsz fölötte? Az édes anyát. 
Mig szive vérzik, gyermeke neszére 
Ajakán a dal mosolyogva j& . . . 
Mig inás vigadva kergeti az éjet, 
Ki viraszt értünk? Az anya, — a n'5! 

Jön a tavasz s megy. Jön a fecske s elszáll . . 
Látja a gyermek évről évre ezt, 
8 szárnyai nőnek neki is: a vágynk, 
S ezer reménynyel hosszú útba kezd . . . 
Ah künn az élet zajgó tengerárján 
Fogy a remény s az árnyék egyre nő . . . 
De csillag gyul ki néki kalauzul, 
S az éjszakának csillaga a n ő ! 

8 megtér az ifjú csöndes otthonába, 
Mint puha ágyba a nehéz beteg; 

Es szól csalódás minden a világba', 
Harc az igazság hirdetőinek! 
S látja, hogy itt, e földön semmi essmény 
A szépre, jóra el nein érhető, — 
S tátong az örvény, de az örvény szélén 
Ott állt az angyal, angyala — a n ő ! 

„Szeretsz? — Szeretlek! óh kérdezzed százszor, 
Hogy visszamondjam százszor azt neked!a 

S e g y e t l e n s z ó b a n visszaadva minden, 
A mi a hosszú harcban elveszett. 
Gazdagság? HirnévV . . . Oh mily hazug ábránd! 
Sirunk fölébe jön egy cifra kő . . . 
Isten kezéből nyújtott gyöngyvirágszál, 
Te mindent pótolsz hű szerelmi\ n ő ! 

Elhagyja érted gyermek az ö atyját, 
Megrakja fészkét százszor is, ha kell; 
Küzd, fárad, izzad, szembeszáll a sorssal, 
Széttört reméuven uj reményre kel-
Van iránytű már céltalan hajóján, 
Van élni benne már j o g és e r ő . . . ! 
Üdvözlégy érte lelke ébresztője, 
Hozsánna Néked m u n k a a n y j a : nő ! 

Jöszte kis árva, melegedj' a tűznél . . . 
Fázol parányi. . . künn esik a hó . . . 
Jöszte kis gyermek! kapsz ruhácskát, könyvet, 
Nem nősz fel mint a pusztai csikó! 
S jöszte, kit üldöz a világ haragja, 
Emeld fejed fel büszke szenvedő. . . ! 
Nem veszhet az el, kiuek pártját fogja 
A szeretetnek istene a — a nő 

Zengzetes nyelvünk ajkunkra ki adja? 
Óh mondd ki adja költőnek a dalt? 
Ki él örökké Horácnak dalában, 
Midőn már Róma megdőlt és kihalt? 



Candiclatió a mi megyénkben. 1 

Elérkezettnek tartjuk az időt, hogy a föntirt ci-
mcn"is hozzá szóljunk már egyszer megyei életünk-
höz : inert hát tudva levő dolog, hogy a megyék ren-
dezéséről szőlő törvény értelmében ahoz, hogy valaki 
megyei 'tisztviselő lehessen: nem elég. hogy törvénye-
sen qualificált logyen: de szükséges, hogy a megyei 
kijelelő (candidalo) bizottság által választás alá is bo-
csáttassák. Es az is tudva levő dolog, hogy a candi-
dalo bizottság törvény szerint aképpen alakittatik meg, 
hogy választ bele három tagot a megye és kinevez 
három tagot a főispán és elnököl, ezen bizottságban 
a főispán. Természetes, hogy a candidáló bizottság 
ezen alakítási módja illusiuriussá teszi a megye válasz-
tási jogát mert ha a candidáló bizottság vissza akar 
élni jogával : midőn ebben a főispán negyed magával 1 

van: csak az bocsáttatik választás alá, kit a főispán 
akar, az az, hiába akarja a megye megválasztani R. - t , 
ha a főispán nem akarja, hát nem eandidálják ki, és j 
azután választani kell igen sokszor a többség .irtai kí-
vánt egyén mellőzésével azok közül, kik candidáltattak. 
Arról, hogy a törvény miért nyújt eszközt a főispán ; 
kezébe a megye akaratának kijátszhatására ? — e he-
lyen beszélni, idővesztegetés volna. Arról beszélni azon-
ban, hogy megyénkben fölhasználja-e a főispán ezen 
eszközt'.? a megye többségének akarata ellen érvénye-
siti-e a saját óhajtását, s beszélni egyátalában arról, 
hogy megyénkben a candidáló bizottságok miként ala-
kittatnak meg és a m i k é n t alakított candidáló bizott-
ság miként szokott eljárni V — kívánatos és időszerű. 

Hát nézzük először is, hogy m i k é n t alakittatnak 
nálunk a candidáló bizottságok? 

Hát mint fönnebb már emiitettük, törvény adta 
jogánál fogva választ a megye 3 tagot és ugyancsak 
törvény:adta jogánál fogva kinevez a főispán hármat. 
Ha a törvény jogot ad a főispánnak a kinevezésre, e 
jogban benne kell lenni és benne is van a főispán azon 
szabadságának , hogy ő a megye bizottsági t;»gok közül 
azt?a három tagot nevezze ki, kiket ő bizalmára mól-
tónak és candidálásra képesnek talál. Ez kétsé-
get nem szenved: de az sem szenved kétséget, hogy 
ha azt akarja a főisp ín, hogy a törvényhatósági testü-
let bizalma egy percre se ingattassék meg az elnöki 
igazságosság iránt, hogy a közgyűlés elnökében folyton 
egyoly egyéntlásson, ki ahelyett, hogy az elnöki tekin-
tély és méltóság iránt önként folyó bizalmat, a párt-
kt'izdelem szeszélyének tenné ki, minden esetben állása 
hoz méltóan emelkedik fölül, azon érdekharcon, mely-
ben oly természetes helye van a megye bizottsági tag-
nak; de nincsen az elnöknek, mert míg e harcban a 
megye bizottsági tag erőt nyerhet, addig az elnök 
minden esetben csak veszíthet. Hogy tehát az elnök ne 
veszíthessen, s ön személve ellen pártküzdelmet ne pro-
vocáljon : kinevezési jogiinak gyakorlásával olyképpen 
kell élnie, hogv ehez a pártérdek gyanúja soha no fér-
hessen. Miért is a főispánnak igyekezni kell mindig 
oly egyéneket nevezni ki, kikben nemcsak neki ; de a 
törvényhatósági testületnek is bizalma lehet. 

Őszinték akarunk lenni, midőn e pontnál kijelent-
jük, hogy mi mióta módunkban áll megyei életünket 
ez oldalról is figyelemmel kisérni: a főispáni kinevezés 
soha nem találkozott a megye közönség bizalmával és el-
mondhatjuk, hogy e tekintetben a főispán bizalma oly 
szük korlátok között nyilvánul, ami valóban — ha a 
megszokás közönyössé teszi is az embert — sértő a 
megyei bizotiság 101 tagja közül azon 186 tagra, kik 

in evezések n él nem lengnek szerencsések a főis-
pán bizalmát megnyerni. Hogy semmi kétség ne fér-
hessen a főispán eljárásához, ugy az elnöki j ó akaratot 
és bizalmat nem szabad gúnyolni azzal, hogy a megyo 
minden bizottsági tagja előre megtudhassa mondani, 
hogy a jelen levő tagok közül a főispán kiket fog ki-
nevezni és rendesen azokat, kiket a megye soha sem-
miféle megbihatásban nem részesítene. Hát váljon ily 
emberek kineveztotése által nem jön-e a főispán hom-
lok egyenest ellentétbe a megye akaratával? amit ha 
van is joga tenni a főispánnak ; de nem illő és nem 
tanácsos. 

Ezen a megye közönség ignorálásával gyakorolt 
kinevezésnél azután az a h ginkább bántó, hogy ily 
alakítással a megyei candidaló bizottság az önakarat 
(ha ugyan van ilyen) szabadgyakorlására képtelenné 
tétetik : mert azon inélt&sj'gok körüli szolgálatban ki-
élt önérzetü embereknek, kiket a főispán candidatuso-
kul kiszokott nevezni, .Win kell meg se parancsolni, 
hogy mit csináljanak; raeit h megye udvarának szelé-
ből kiérzik, hogv a főispáni bizalmat a candidalásná! 
miként szolgálhatják m e g ^ C akjinncn lehet azután az, 
hogy választás előtt már hetekkel megtudják mondani, 
hogy kiket fognak kicandidálpi. A főispán kinevezési 
jogának ily módon való gvak< rlása eredményezheti az-
után azt, hogy a candidáló bizottság hű szolgiílattétel 
fejében törvénytelenséget képes elkövetni az által, 
hogy : bár a ^törvény világosan rendeli, hogy ha több 
pályázó van, legalább három egyént candidálni kell, 
nálunk, hogy egy embert be,ne választhasson a megye ; 
eandidált a bizottság csuk kettőt. 

Ilyen dolog csak a lakájok megyéjében eshe-
tik meg. 

Ily dolgot a főispánnak megtűrni nem volna sza-
bad, ez visszaélés az állás méltóságával. 

Es mennyire nevetséges és bántó a megye aka-
rata kijátszására nálunk, szemben levő azon gyakorlat, 
liogv: bizonvos emberek annál könnyebben kiszorít-
hatok és mások könnyebben beszoríthatok legyenek: 
pályáztatnak oly embereket, kikre esze 'ágában sincs 
senkinek retlectálni"'és ezeket eandidálják azután ki, 
hogv törvényes forma mellett ejthessék el igen sokszor 
azokat, kiket a megye többsége akar. 

Természetes, hogy a megye ily hitvány üzelmek-
kel csak akkor játszható ki, ha lakójok neveztetnek 
ki a candidáló bizottságba. 

Jó lesz azért elnöki figyelembe venni, mit el-
mondottunk. Vérit ás. 

ITelyi és vegyes birok. 
— B o l d o g u j é v e t kívánunk t. olvasó közön-

ségünknek. 
— K e d v s s v e n d é g e i n k vannak városunknak 

Törs Kálmán közszeretetben áliő képviselőnk és ked-
ves nejének személyében. E kitűnő vendégek Kiss 
Zsigmond ur vendégszerető házánál vannak szállva és 
valószínűleg f. hó 3-án távoznak körünkből. 

— A n ó ' e g y l e ; által december 30-án rendezett föl-
olvasási estélv a Szentesen e címen eddig tartott esté-
lyek egyik legkitünőbbikénck mondható, s nemcsak 
azért; mert ez estélyen felolvasást épen városunk de-
rék képviselője volt szíves tartani ; de mert az estély 
progranimja egészben is teljes sikerrel volt megoldva. 
Az estélyt Páci Miska negyed magával egv gyönyörű 
ábránddal nyitá meg. A közönség viharos tapszal iutalmazá 

mej|*aderék zenészeket Ezntán szűnni nem akaró taps 
között Törs Kálmán lépett az emelvényre, s lapunk 
más helyén egész terjedelmében megkezdett, a lengye! 
szabadság harc történelméből merített; nagy érdekű 
fölolvasását tartá. UtánaJSzathmáry Mariska úrhölgy, 
gyönyörű magyar dalokat játszott valóban művészi si-
kerrel, miért zajosan megtapsoltatott és a közönség lel-
kesülve ujrázett. A lelkesült el;amersés e fényes nyilat 
kozatára a kisasszonynak nem lehetett másként vála-
szolni minthogy újra a zongorához ült és fokozott ha-
tással verte azokat a billentyűket, melyeknek gyönyörű 
haogjai midőn elnémultak>ajos'„tapsban tört ki a hall-
gatóság. Végül Csák tornyai Filó Lajos lépett föl és 
szavalta lapunk tárcájában hozott saját alkalmi költe-
ményét. mely® amily sikerült, és szép költemény, épen 
oly hatással volt szavalva. Szűnni nem akaró taps kö-
zött siettek az ismerősök gratulálni a fiatal tehetséges 
költőnek. — E valóban ritka élvezetet nyújtott estéiyt 
tánc mulatság követte és mulatott a jókedvüAfiatalság 
reggelig. Sajnos, hogy midőn az estélyen nyert élve-
zetet is városunkban páratlannak kell mondanunk, ugyan 
akkor azt kell jelentenünk, hogy anyagi'eredmény nincs. 
Ennek ugvan oka egy j ó részben a szerfelett alkalmat-
lan idő és járhatatlan rosz ut, mely lehetetlenné tette, 
hogv a szokott vidéki vendégeink jöhettek volna; 
azonban másrészről a nálunk minden téren nyilvánuló 
közönvösség és meglepő volt, hogy izraelitáink, kik 
oly sokszor adták már jelét, hogy szépért lelkesülni 
és áldozni tudnak egy pár! derék család kivételével 
teljesen távol maradtak. 

— A 4 8 - a s népkör jan. 2-án a céhháznál C0 
kros belépti dij melsett bálát rendez, melyben körök-
ben időző derék képviselők Törs Kálmán is meg fog 
jelenni. 

— K y m e n . Soós Pepike kisasszonnyal Soós 
Imre lakos társunk kedves leányával dee. 20-án vál-
tott jegyet Piti Imre ifjú fóldbirtnkos. A násznagyi 
lisztet a nő részéről Shna Ferenc, a férfi részéről Te-
mesváry Antal járásbiró végzék. 

— A z s i l i p e t , melyet ö kormánybiztos a Kurc& 
beszakadásnál építtetett, melyről lapunk egyik köze-
lebbi számában azt irtuk, hogy a fala megrepedt, dec. 
29-én szemlélte meg Kiszeli Károly ministeri kiküldött. 
A mű most már teljesen Hasznavehetetlen: mert a rosz 
alap miatt a föld losűlyedtek és a sülyedés miatt ka-
pott nyomás folytán a beépített csövek több helyett 
megrepedtek. Most az egész művet szélylyel kell 
hányni és egy körtöltést kell építeni, hegy a gátnak 
a zsilip által elfoglalt része vizáradás esetén megvéd-
hető Jegyen. Szomorít dolog, hogy ezt nekünk előre 
meg kellett jósolni. A zsilip 20 ezer frtba került. Ki 
fogja ezen 20 ezer frt kárt megtéríteni. Artérbirtoko-
csak ebből is minden hold földre 1 frt esik. 

— A7. á r t á r i hidat Kiszeli Károly miniszteri 
kiküldött közbejöttével dec. 27-én vette át a megye. 
Az átvételt eszközölte a bizottság meg nem elégedve 
a vállalkozó1' munkájával. 

— H c g o s o r Varjassy István jegyző házának 
kirablása folytán számos gyanús egyént befogtak. A 
befogadásoknál Szentesről Szőke János és Vass József 
csendőrök kitüntetésével működtek közre. 

— T o r a K á l m á n városunk közszeretetben álló 
képviselőjét, dec. 29-én érkezett körünkben, Kiss Zsig-
mond ügyvéd ur vendégszerető házánál van szállva, 
hol dec. 31-én a 48-as körnek egy 15 tagbél álló kül-
döttsége tisztelgett nála, hogy kifejezést adjon a párt 
megelégedésének eddigi képviselői működése iránt és 
biztosítsa ót jövőre is pártja föltétlen ragaszkodásáról. 

Csók Tamás ismerte híréből Gesztit, tudta hogy 
ennek kiterjedt birtokai vannak; annál inkább meg 
volt 5 is, felesége is lepetve, midőn a báró az ő egy-
szerű nemesi házuknál Irma leányuk kérőjeképpen lé-
pett föl. 

Csók Tamás gazdag ember volt; de egyszerű 
nemes módjára, fólre vonulva, szerényen élt birtokán 
és vezette saját kezűleg gazdaságát, igy nem keresett 
alkalmat rá és nem is várt gazdag és mellé magas 
rangú kérőre. 

Geszti igen szívesen látott vendég volt Csók Ta-
máséknál és mert Geszti délelőtt ment, s mivel az ő 
birtoka 3 óra járásra van Csók Tamáséhoz: a szíves 
házi nép megmarasztá őt ebédre. 

Geszti kijelenté, hogv csak azon föltétel mellett 
marad, ha a leány kezét neki igérik és ő mint jegyes 
maradhat. 

Csók Tamás őszinte volt a báróhoz és kijelenté, 
hogy a leánynak inás kérője is van, kinek már némi 
igéretoketjis tettek: hát azért most már meg kell gon-
dolni jobbra és balra is a dolgot, mielőtt határozott 
választ adhatnának és meg ezen dologban a szülőkön 
kívül a leánynak is van szava, kivel erre nézve elébb 
magánjkörben, zavartalanul akarnak beszélni: igv te-
hát abból, hogv az nap határozott választ adhassauak, 
nem lesz semmi; de mindamellett magyaros ven lég-
szeretetnél fogra is; de meg a kilátásba helyezhető 
jövő fejében^is szívesen látják, ha marad házoknál. 

Gesztinek a bosszúvágy égető lelkét és nem bírta 
megtartani szavát, hogy megy, ha határozott választ 

nem kap, maradt ebédre, maradt, mert még nem látta 
a leányt és a kíváncsiság is tüzelte vérét. 

Ebédnél a bárót Irma mellé ültették az asztalhoz. 
A leány mit sem sejtett a báró céljáról, s szívesen be-
szélt vele, talán a szokottnál is kedvesebb volt, ugy 
hogy a báró ebéd végeztével már szerelmet érzett 
Csök Tamás leánya iránt, ki valóban szép müveit és, 
szeretetre méltó volt. Irmának azonban gondolatában sem ! 
volt br. Geszti szerelme, a/, ő szive már le volt fog- | 
lalva, őt már volt aki szerette, akit ő is szeretett. Ge-
rezdy Miklós volt Csók Tamás szép leányának szivében. 

Gerezdy volt az, kire Csók Tamás célzott, mi-
dőn Gesztinek einlité, hogy leányának már más kérője 
is van, talán már Gerezdyné is volna Csók irma, ha az 
anya — előnyösebb kérő reményében — nem késlel-
teti a két ifjú egybekelését. 

A bárót ebéd után már nem kellett marasztalni, 
már most nem a bosszú, de egy nemesebb ösztön, a 
fölébredt szerelem érzete maraszt i és még ott volt, ép-
pen Irmával beszélgetett, midőn Gerezdy Miklós jött 
lóháton. 

Csók Tamás cselédei már ismerték az ifjút és 
sietve vezették el lovát és ő sietve ment az uri lak-
osztály felé, hogy láthassa Irmáját. 

Gerezdy elsápadt, midőn a szobába lépve, Irmát 
Gesztivel látta szokott kedves nyájasságával társalogni. 
A féltékenység ördöge támadt föl lelkében és komoran 
köszönt az elébe siető leánynak. Geszti nem maradt 
azután soká, elment; de megígérte, hogy pár nap'mulva 
visszajön a válaszért. 

Gerezdy hallotta a szavakat, melyekkel Geszti 

távozott, s midőn egyedül maradt kedvesével: aggo-
dalomtól reszkető hangon kérdé ettől, hogy : miért volt 
ez az ember itt ? 

Irma nein tudta okát adni a báró látogatásának ; 
mert hiszen neki még szülei semmit nem szóltak arról, 
bogy Geszti kezét kérte meg. 

Gerezdy mint egy nyugalmából fölvert oroszlán 
járt föl s le a szobában és olykor olykor keményen 
szoritá meg kedvese kis puha kezeit. 

— Oh Irma, ha te engem megcsalnál, másé 
lennél! 

— Istenem, szólt szelíden a leány mit beszélsz? 
— hát nem igérték-e neked szüleim kezemet? 

— De mégis késleltetik az egybekeléat. 
— Mert anyáin azt akarja, hogy a 18 évet be -

töltsem. 
— Meglásd, hogy mi nem leszünk egymásé; ea 

az ember kezedet volt itt mtígkérni. 
— Esküszöm, hogy soha nem leszek övé, mondá 

határozottan a leány. 
Gerezdv mindamellett kiuzó gondolatok között 

hagvá el most Csók Tamás házát ugy órzé, hogy ked-
vese szülei nem látták őt alig szívesen Gyanúja nem 
volt alaptalan; mert Csókné igen megszerette br Gesztit 
és Gerezdy távozása után kijelenté férje előtt, hogy 
Irmát hozzá fogják adni a báróhoz és ezt megmondák 
a leáis\*nak i?, ki határozottan kijeleuté, hogy vagy 
Gerezdy neje lesz, vagy a síré. 

( Folytatás köv.) 



— A vasutügye végrehajtó bizottság tag-
jaiul Szentes városa részéről ;dec. 3-án tartott városi 
közgyűlésen rondes tagokul megválasztalak Balogh 
János elnöklete alatt Sima Ferenc, Szeder János, Bá-
nyay József és Burián Lajos ; péttagokul; Abaffy Zsig-
mond, Szathináry Ede Kanász Nagy Imre és Sonnen-
fehl Sá m u el^ (Jsougrá d megye részéről a végrehajtó bi-
zottságba Stammer Sándor alisj>án és Fekete Márton 
főjegyző vá|asztattak meg. 

— B o r s o s J á n o s városunk szülötte, az orvos 
tudori vizsgát kitűnő sikerrel letevén, haza jött, hogy 
mint orvos, szülővárosában működését megkezdje. Borsos 
ur Budapesten a Bokus kórházban a szemészeti osz-
tálynál kitűnő sikerrel gyakorolta magát. Báe Ferene-
fele (most Bác László tulajdona) házában van, ajánljuk 
öt közönségünk pártfogásába. 

— A gátépítés céljából, a teési parton, épí-
tett vasúton a gőzös már jár s uj évtől kezdve ezen 
fogják a földet hordani. 

— A szentesi 48-as népkör dec. hó 26-áo 
tartott közgyűléséből a f. évi jan. 23-án Budapesten 
tartandó országospártértekezleten a körnek képviselése 
végett Sima Ferenc körelnököt és Pólya Ferenc kör-
fojegyzöt küldé ki. 

— A szentesi izraelita nőegylet l^o-ik 
évi zárszámadása. B e v é t e l : Pénztár maradvány lS79-ik 
évről 8 frt- 1)9 kr. felvételi dijak 10 frt. — Tagsági 
illetékek 155 frt. kr. Kamat 40 frt. Adományok 
104 frt. 16 kr. Összesen 318 írt. 35 kr. — K i a d á s : 
Rendes segélyül kiadatott 2C>3 frt. Kezelési költségek 
58 frt- 35 kr. Összesen 321 frt. 35 kr. — Takarék-
pénztári tőke kamattal együtt 1152 frt. 2(.> kr. Kelt 
Szentesen 1880-ik évi december hó 2C>-án. A szen-
tesi izraelita nőegylet nevében: özv. Cukor Adolfné 
elnök, Purjesz Náthán titkár, Guuszt Lajos jegyző . 

— A vadásztörvény módositását a meg-
tétettek az intézkedések. E szerint minden községi te 
rület, nyilvános árverésen bérbeadandó : kivételt csak 
a 200 cataszteri holdra menő magánbirtok képoz, de 
több birtokos egyesülése, bár ha birtokuk a 20<> hói-
dat ki is tenne egy tagban, kivételt neui képez. A va-
dászati bérlet február l-én kezdődik, s a bérleti árve-
rés félév előtt tartandó meg. Az eddigi tilalmi idők 
inegszorittatiiak, úgymint a nagyvadakra, a fogolyra és 
nyúlra. A bérlet és pénzbírságok után befolyó jövede-
lem tanügyi célokra fordítandó. Ki a vadászati törvénye-
ket megszegi, annak bizony s ideig vadászjegy nem 
adható. Be lesz hozva a fegyveradó (2 frt.) és vadá-
szati jegyadó f i 2 írt.) marad a régi, mig a vadfogyasz-
tási adó a szerint említetik, a mint valaki űzérkeres-
kedésre, vagy saját hasznára lövi. A vadpusztitók — 
birságoltatni fognak, s a vaddal üzérkedő vadpusztitó-
tól a vadászjegy megvonatik. Az enged. Ív nélküli va-
dászok — az eddiginél szigorúbb eilenórzés alá vo-
natnak. 

— Festet t kávé- A belügyminiszter a.kereske-
delmi és iparkamarák részéről figyelmeztetést vett, 
hogy a legtöbb honi vidéken a közönség a zöldes színű 
kávét kedveli. Minthogy azonban nincs kizárva annak 
lehetősége, hogv számos esetben a kávé festésénél az 
egészségre ártalmas anyagokból, minők a ehromsavas 
ölöm, rézrozsda, rézgálicz stbből készíttet festék is 
jöhet alkalmazásba, enélfogva az iigy közegészség-
szeinpontból kiváló figyelmet igényel. A belügyminiszter 
ennélfogva felhívta a törvényhatóságokat, hogy a meny-
nyiben területükön a zöld kávé netán kiterjedt mérv-
beu fogyasztatnék, s gyanú merülne fel, hogy az az 
egészségre ártalmas festan vágok kai lehet színezve, in-
tézkedjenek az iránt, hogy a feltűnően zöld szintinek 
talált'kávé vétessék szakértői vizsgálat alá. 

—SA lóhns, mint élelmezés, ugv látszik, 
mind nagyobb elterjedésnek kezd örvendeni. Azon tár-
sulat ugyanis, mely a ló-, szamár- és öszvérhus fogyasz-
tásának elterjesztése érdekében működik Párisban, az 
Agricultural Gazette kimutatása szerint még lS(>í>-ban 
csak 171,300 font lóhúst tudott elárusítani 1870-ben az 
összeg már 1.982,620 fontra emelkedett a Párist és vi-
dékét magában foglaló piaczokon. Hasonlókép Marseille-
ben is emelkedett a lóhus-fogyasztás. így pl. 1870-ben 
a városban még csak 599, 1872-ben pedig 1031 s végre 
1878-ban 1533 löhusa fogvasztatott e l ; Nancyban 
1873-ban 165, 1876-ban 350, l«78-ban 705: Bheimsban 
1874-ben 291, 1876-ban 423, 1878-ban 584 ló busa 
került a mészárszékre. A lóhus átlag-ára kilogrammon-
ként 50—60 krajczár, s egy-egy ló átlag 200 kilogramm 
eladható hust szolgáltat, melyből kivált a párisi ven-
déglőén igen Ízletes pet-au-fen, lilét és roastbeafet ké-
szítenek. 

— Üzlet i értesitáa Budapesten dec 30-án a 
termény ára közetkezőleg állott: Buza 7* klos. in. m. 
13 frt. 20 kr. Árpa : m. m, 7 frt. (50 kr. z a b : m. m. 
5 frt. 25 kr. kukorica: 5 frt. 15 kr. 

K i v o n a t Szentes varosának 1881 évi január 
2-iki híresztelő könyvéből. Schranc György III. t. 180 
gz. háza több évekre azonnal haszonbérbe kiadó ; a 
vágóhíd melletti rakodó kertbe vetett széna, takarmány 
szalma: a Téli féle tanyán árpa szalma beszállítással 
— s köles szalma; kistőkén pedig takarmány, tüsre-
való szalma — és kukorica szár van eladó, értekez-
hetni lehet saját házánál, vagy pedig özv. Malatidesz 
Jánosnéval a kőrösi-féle házban. — Pataki Ferenc II. 
t. 751 sz. ai. lakosnak Győri Antal-féle tul a kurcai 
30 hold földje eladó. — Nagytiszteletű Balassa János 

ur házánál 1 -ső tized 248 szám alatt egv szoba búto-
rozva vagy anélkül haszonbérbe kiadó, magános égvén 
részére. — Zsoldos József kovácsnak I. t. 233 számú 
háza haszonbérbe kiadó. 

Emília kapitány. 
- Irta és felolvasta az 1880. évi. dec. 30-án tartott 

nőegyleti estélyen orsz. képviselőnk : T ö r s K á l m á n . — 

Haj, de hamar feledünk, mi gyarló emberek! 
Csak félszázada mégs a világ fele tele volt nevé 

vei. Eljutott liire mindenüvé a hová nyomtatott betű 
jár. Ma ötven év múlva csak olyba tűnik tol, mint egy 
egészen uj fölfedezést a mult határából. 

Szegény lengyelország, a mi j ó szomszédunk* 
melyhez bennünket történetünk annyi magasztos emléke 
fűz, ez a darabokra tört., de még is élő szobor, meg-
kisérlé pár hét előtt, hogy megünnepelje emlékét an-
nak az erőfeszítésnek, melyet sz; badséga vissza voná-
sáért most ötven éve megkisérlelt. Megtiltották méltóan 
áldoznia múltjának e véres, de azért a dicsőség szi-
várványát"')/ övedzett oltárán és rabbilincsbe vert ke-
zétanépek istenéhez imára emelnie is csak titokba lehetett. 

Siralommal teljes a rab nemzetek sorsa. Nekünk 
magyaroknak, népek szabadságáért küzdeni hivatott 
nemzetnek, azon egysazbadságunk megmaradt, hogy 
érzelmeinket nyűgözni kényteleuek nem vagyunk. Sza-
bad megemlékeznünk, hogy a szerencsétlen testvér 
nemzet ama fejedelmei alatt a olt a legboldogabb és 
leghatalmasabb, a kiket, mi ültettünk föl tró-
nusokra, hogy Lajos királyunk második leánya. Hed-
vig alatt egyesült először a lengyel fejér sas a litván, 

{ páncélos lovaggal s Báthory István alatt hozta meg 
hódoló adóját: a sót és kenyeret görnyedező háttal 
a lengvel királynak ama mindenható muszka, s az uj 
özön vízig, mely a kultur világot eltemetni lesz hivatva 
hirdetni fogja azt a jelenetet minden ember által meg-
érthető nemzetközi nyelven a Matéjkó világhírű képe. 

S mit szóljunk a legközelebbi időkről? 
Legnagyobb költőink legszebb költeményeit, leg-

j első államférfiaink megrázó szónoklatait azok a nagv 
i harcok sugalták, melyeket a lengyel elvesztett szabad-

ságáért vívott. 
Bizony megérdemli a lengyel nép tőlünk, hogy 

ujjabb történelme véres könyvében lapozzunk akkor, 
a mikor az a könyv eltiltott könyv neki. 

Lapozzunk tehát. 
Nincsen szükségünk a költő fantáziájára, ki a könyv 

I meggyőz, hogy a legnagyobb költő a valódi élet. Aliit 
I élőnkbe ide állókat, kik húsból és vérből alkotolt au-
í gvalok volnának, s kiket emberi képzelet, ha csak a 
} torz képtelenségek birodalmába csapongni nem ukar, 

az ő magasztos voltunkban utói nem ér soha. Meggyőz 
bennünket, hogy a lengyeleknek félszázad előtt lezaj-
lott szabadság harca félig s* lenne oly fenséges és 

j csodálatos, ha a kitűzött eszmény utáni lelkes küzde-
| lemben versenyre nem száll a férfival a nő. 

De versenyre szállt vele sőt előtte járt. Bebizo-
| nyitotta, hogy a nemzetnek nem csak szebb, de j o b b 

és nemesebb része, kitol uj föltámadás várható, ( 'or-
néliák méhéből Graeehusok teremnek. 

Ott van Hoífmann Klementina a női ideál, kit 
imába foglalva emleget még ma is a lengyelek népe, | 
— az ujabb nemzedék nevelő anyja, a halhatat'an író 
nő, a ki megírta a család bibliáját, melyet a inig a 
lengyel nemzet olvasni fog. soha nem tagadja me<? ön j 
magát, nagy miveltségü, fennkölt gondolkozású, ne- j 
meslelkü asszony, ki nemzete jellemére nagyobi) ha- f 
fással volt a legnagyobb férfinál. Még nem volt har-
minc éves, midőn Varsó valamennvi 1 .íny iskolájának j 
főigazgatója lett s terjeszté azt a hazafias szellemet j 
mely minden igaz lengyel nőből egy-egy szabadsághős, ; 
teremtett. Mikor a foradaloui szózata egy táborba j 
gyüjté Lengyelország leányait s százakra menő had- i 
sereget szervezett belölök hadsereget, melynek föladata 1 

lön fegyverrel, öltözettel, élelemmel látni el a zászlók 
alá gyülekező honfiakat s majd, a mint a csatáik vé- | 

í rengző angyala megkezdé öldöklő működését, gondjai 
alá venni a kórházakat, bekötözni a hazáért kapott i 
sebeket s éjet napot ott tölteni a szenvedők ágya kö-
rül. „ A varsói jótékony nőegylet," ez volt a női gárda 
neve, mely az ö fővezérlete alatt tizenkét alvezért 
számlált Lengyelország legelőkelőbb hölgyeiből, kik 
csupán Varsóban magában 400 honleány fölött rendel-
keztek, gondoskodván a háborúra szükséges költség 
tetemes részéről s a haza áldozatainak ápolásáról. Már 
pattogtak a muszka bombák Varsó piarcain, s a gárda 
még hűségesen végzé föladatát, melyek a honleányi 
kötelesség elébe szabott s Carthago asszonyainak em-
lékezetes példáját megujulni látta a bámuló világ. 

De hát Emilia kapitány? 
Azoknak volt egyike, kik nem tekintve gyönge 

nőiségüket, nem érték be vele, hogy sebeket g y ó g y í -
tanak a honfiak ütni kívántak sebeket a honfiak ellen-
ségei kebelén. 

Egvike volt azoknak kik vassal a kezökben föl-
idézték újból a harcos amazonok korszakát, vészt és 
halált terjesztettek az ellenség soraibau s bámulatba 
ejtették a kórt, melyben éltek. 

A csoda szép gróf kisasszonynak nevezték az-
előtt, ábrándos kék szemű, gyönyörű leányka volt. Már 
gyermek korában ugy ismerték egész Liwlandban, 
mint rendkívüli tüneményt, szolid volt és barátságos, 
s az a mélázó komolyság mely egész gyermeki valóján 
elömlött, senkit nem hagyott érintetlenül, gyermekjá-
tékban nem tudta találni örömét, a tánc és cicoma, az 
előkelő szalonok ez akkor elmaradhatatlan kelléke, nem 
birta vonzani. A helyett szenvedélyesen foglalkozott a 
történelemmel, annak is leginkább hazai vagy ama ré-
szévei. mely a nőknek a világ folyásában kiváló sze-
repi, it juttatott. Lg ész rajongással csüggött az Orleansi 
szűz legendaszerü alakján, mely gyúlékony képzelete 
előtt szentté magasztosult s ábrándjainak eszményképe 
lön. A dicsőség és szabadság töltette be lelkét s va-
lami sejtelemszerü titkos érzés előre megsúgta, hogy 
nem messze az idő, mely hasonló nyomokat fog kije-
lölni az ő életének is. 

S készült, buzgón, készült az előre megsejtett 
| pályára. Asztala tele volt mathematikai műszerekkel 

és könyvekkel s a földuépe gyakran állt meg álmél-
kodva, a litnai kastély kapujában hogyan tör elő a 
büszke paripa, hátán a csoda szép grófi kisaszszony-
nyal, a ki neki pirult arccal hullámzó sugár termettel 
neki vág e mezőnek s nem tekintve árkot, bokrot, 
repül szélvész gyanánt, kibomlott hosszú szőke haja a 
légben úszik utánna, mint valami arany palást, mignem 
a tüneméuyt, mintha álomlép volna, elnyeli az erdő. 

A csoda szép grófnő vadkant ver föl ottan vagy 
a medve barlangját zavarja, egy vékony tőrrel az 
övében. 

A lovaglás és célba lövés, a vívás és testgya-
korlat valóságos üdülés volt neki, nap nap után a leg-
forróbb nyáron és leghidegebb télen egyaránt; omló-
zápor üvöltő zivatar még inkább kicsalta; kereste a 
bátorságot edző veszélyt s liliom termetét igyekezett 
odáig acélozni, hogy ne tudja, mi a fáradság. Hasz-
nát veheti még í\ ennek valaha. 

Litva falva szomszédos 1 )unaburggal, határa föl-
nvulik a komor fellegvárig, melynek citadellájáról 
muszka ágyuk rejt-tt torka ásit a litván vidékre, mint 
az orgyilkos, ki alvó áldozata fölött emelt tőrrel áll, 
lesve a pillanatot, hogy leszúrja az első moccanásra. 
Az orosz tisztek gyakran lerándulnak innen a litvai 
kastélyba, köztük Karjatin tábornok is, a várbüszke 
parancsnoka). A muszkák között igen szép férfiak akadnak 
s ezek közétartozott atábornokis. Nem is volt még olyan 
idős, hogy jogos igénye ne lehetett volna érdeket kel-
teni a nők előtt. Plater Emilia — mert ez volt a neve 
a csoda szép grófnőnek, rég szemet szúrt neki s ugy 
vette észre, az is szívesen elcseveg vele, kivált a stra-
tégiáról és taktikáról. 

A tábornok egy nap megkérte Emilia kezét 
Az ifjú leány elbalaványodott, aztán fölkelve szé-

kéről, kiegyenesedett s büszkén mint egy hadisten nő, 
C3ak annyit mondott : 

- En lengyelnŐ vagyok! 
A hatalmas tábornok meggörnyedt a váratlan vá-

lasz alatt, elhagyta a szobát, a kastélyt, a falvat, a ci-
tadellát, a vállrojtjait, megírva lemondását, ugy eltűnt, 
mint a kit a tengerbe dobtak. 

1830. Nov. 29-én Varsóban kigyulladt a szabad-
ság fáklyája, Iluszonnyolcz egyetemi tannló megrohanta 
a Belveí'ert, Konstatin nagy berezeg várkastélyát, „ L e 
a zsarnokkal! ezt hangoztatva nyomult be a vakmerő 
csapat az udvarra, melynek kapuját bezúzta. Majd a 
betört ablakokon keresztül behatoltak a szobákba. 

Egy két őrt leszúrva, minthajtihalt volna az egésa 
kastély, sehol egy lélek, szobáról szobára keresték a 
gyűlölt kormányzót, ki embert el enségé vei a légvégsőig 
keserítette a kedélyeket, de nyoma sem volt sehol. 

A hatalmas ember nyugodtan aludt ágyában, mi-
kor az első lövés eldördült s még erre se ébredt föl, 
komornyikjainak kellett öt kiráncigálni az ágyból, a ki 
nyakába kerítve egy köpenyt, kituszkolta egy rejtek 
ajtón, mely a nagyhercegné lakosztálya felé vezetett. 
A kormányzó neje, Lorie hercegnő rendkívüli szépség 
volt és lengyel asszony, ki azért ment Konstantinhoz 
nőül, hogy annak vad és kegyetlen természetét meg-
fékezze. 

A nagy herceg bolondulásig szerelmes volt belé, 
elannyira, hogy bár ö volt az első szülött, kit a trón 
öröklés illetett, kész volt inkább öcscse. Miklós javára 
az orosz trónról lemondani, csakhogy a lengyel herceg-
nőt nőül vehesse. 

Ennek a lakosztályába menekült a halálra ijedt 
nagyherceg, -azon módon, a mint az ágyból kihúzták. 
A nagyhercegnő egész női udvara együtt vala, midőn 
a nagyherceg az ajtón bebukott. A remegő nők, úr-
nőjük parancsát, körbe fogták a minden tagjában resz-
kető nagyherceget s mialatt ez neje lábaihoz csúszott 
s ruháját csókolta, hogy mentse meg, a nők térdre bo-
rulva imádkoztak. A nagyhercegnő jól ismerte honfi 
társait, midőn lovagiasságukra számított. Azok átku-
tatták az égisz kastélyt, de nem törtek be a nők la-
osztályába; a nagyherceg azonban még egy óra múlva 
is reszketett a veszély elmulta után s nem birt lóra 
ülni a maga emberségéből. Ugv kellett öt rá fölsegí-
teni, hogy orosz ezredéhez menekülhessen. 

Ezzel indult meg a lengyel forradalom, melynek 
hangja a Visztulától nemsokára a Dunáig is elhatolt. 

(Folytatás köv.) 

Felelős szerkesztő: S Il i i A F E R E N C * 
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II-od árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. jbiróság mint telekk ha-

tóság részéről közhírré tétetik, hogy miután a 
3820/tk. 80. sz. végzéssel V e r ne r M á t y á s , 
V e r n e r J u s z t i n a , V e r n e r K a t a l i n , és 
V e r n e r A n t ó n i a kérelmökre a szentesi 
13757. sz. tjkkben 17*0/a. 1 hrsz. a. 600 írtra 
becsült 22fi négyszögöl udvartertí, — 1 7«(i/b. 1 
hrsz. a. 5U00 frtra becsült 273 négyszögöl ud-
varterű, és az 1780/c. 1. hrsz. a. 2000 frtra 
becsült 166 négyszögöl udvarterű házra, ugy 
a 4726. hrsz. a. 2000 frtra becsült l.H47ü/,r.oo 
hold alsóréti föld birtokra elrendelt önkénytes 
árverés az első határidőben nem sikerült, ugyan-
azon ingatlanok a már tudva levő feltételek 
mellett 1881. évi jan 27-ik napján, d. e. 9 
órakor a szentesi kir. jbíróság hív. helyiségé-
ben el fognak árvereztetni. 

Kelt Szentesen, 1880. évi dec. 27. 
Ónody Károly. 

bír. végrehajtó. 

V3QOOCOÖGC3ÖOOÖOÜOÖC/ 

/ w r ? t n r i t t m t m 

Hirdetés. 
Szentes városától a s ö r j o fir o t kibérel-

vén aziránt értesítem a nagyérdemű közönsé-
get, miszerint 1881. évi január hó 1-től a 
legjobb 

márciusi és duppla már-
ciusi kőbányai s5r, 

hordó és üveg számra kapható. 
Tisztelettel 

P l á s r e r J ó z s e f . 
--v/VAA/YA/Vx/-

; &323T* Aki sörkorcsmát óhajt nyitni, szívesked-
jék azt nállam vásárállási házamnál jelenteni. 

Hirdetmény. 
Felhivatnak az 1861. évben született szen-

tnsi illetőségű hadkötelesek, hogy f. évi jan. 
13-án reggeli 8 órakor a városház tanácster-
mében tartandó sorshúzásra jelenjenek meg; 
megjegyeztetvén, hogy az illető hadkötelesek 
helyett ezeknek szülői, vagy egyéb rokonai is 
megjelenhetnek. 

Közhírré tétetik, hogy az 1859, 1860 és 
1861 évben született hadkötelesek 1881. évi 
községi összeírása a városi főjegyzői hivatalnál 
a szokott hivatalos órák alatt bárki által meg-
tekinthető és az ellen felmerülhető észrevéte-
lek megtehetők. 

Szentes, 1880. évi dec. 28. 
Ónodi Lajos, 

főjegyző. 

legcélszerűbb karácsonyi és újévi ajándék!!! 

Ezennel van szerencsém a Szentes és vidéke t közön-
ségének tudomására hozni, miszerint Szentesen C r r o a z m a n n 
A d o l í urnái a legszebb a legújabb, és valódi amerikai \arru-
gépekből úgymint: WEELER. és WÍLSON. HOVJ. AN-
KER, SINGEK KONTINilNTAL. CILIi BER, PLAÜER 
é s K E 1 S E R , és kézi varrógépekből kettős ötéssel e g y 
f i ó k - r a k t á r t rendeztem be. 

Ennélfogva bátorkodom a n é. közönségét arra kérni, 
hogy azon bizalmat a melyben eddig kegyesek voltak ceszesi-
teni, fiók-raktáromat is szíveskedjenek azon bizalommal meglá-
togatni és előre biztosithatom a t. közönséget, hogy Groszmann 
Adolf ur főigyekezetc oda irányuland, hogy becses bizalmukat 
elnyerhesse és továbbra is megtarthassa. 

A gépek készpénzért, vasy pedig részletfizetések mellett 
úgymint: három, két és egy hóra szolgáltatnak ki. Egyszersmind 
figyelmeztetem a t közönséget, hogy valamint főüzletemben ép-
ugy fi ó k-ra ktáro minin is semmi faj varrógépek be nem cserél-
tetnek és használatra ki nem adatnak, eszerint raktáramban 
csakis uj, még használatban nem volt gépek vannak 

A t. közönség becses pártfogását kérve vagyok 

m. kir. udvari szállító Budapesten, 

Minden faj varróirep egryps roszoi. ölni. tíu cérna stb 

C. 

B I R T O K E L A D A S . 
Csanádmegye F M d e á k községében 

fekvő N á v a y Z o 11 á n tulajdonát tevő 100 7 
937itoft holdas tagositott legjobb minőségű 
szántóföldből álló gazdasági épületekkel és 
fundus-instructussal felszerelt nemesi birtok 
szabadkézből eladandó — Értekezhetni Návay 
Dezső urnái Ö-Földeákon. 

Makón, 1880. dec. 1. 
Fűzesséry Kálmán, 

ügyvéd. 

H i r d e t m é n y . 

Biharmegyében, az Ermellékén egy ma-
gyar községben egy ház nagy kerttel, továbbá 
21 hold szántóföld, két szőlő', erdő és legelő 
illetékkel eladó. 

Értekezhetni Bánfalván Szauer Alajos rom. 
katli plébános tulajdonossal. 

i ^ m ^ m m o m m s m m m 
A A A a M ^ a A A A A f t j j BORNSTEIN JÓZSEF IE. t. 1. az. a. házánál 

Minden kiállitthon az ehö érdeméremmel | 
kitüntetve. 

Eziist érem Pária 1878. T K j 

Brogle J. és Müller 
gép- és rosta-lemez gyára 

Budapesten 

eg¥ korcsma helyiség 
sör mérésre kiadó. 

o g g ' Ü M M l M ^ M M M ^ E 

Dr. BEIS SáliU 
orvos,- sebész,- szemész- és szülésztudor. 

Lakása: a néluii dr. Glaser-féle házban. 

Szegén veket ingyen kezel. 

a m a r i i t - l i i d k ö z e l é b e n , k é s z í t 
Trietiirket (konkoly választó) 6 kiilöi 

ic.tí líctti y *>*ígban. 
Trietur hengereket ma1 nok számára & 
Kőplatókat, $ 
Szelelő rostákat, [) 
Szitákat és rostákat C«épl6'gép»kszérn;íra 

a 

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