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E L O F I Z E T E S I Á R : 
Egész. évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . , 1 frt 

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

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

SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIBDETÉSI ARAK: 
8 hasábon petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr , 
1 hasábosért 6 kr. szá-

mi ttatik-

NTILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

Kárász Anna. 
E nevet oly kevesen ismerik megyénkben, 

pedig e névnek a kegyelet hódoló emlékezeté-
vel tartozik egész Csongrádmegye, s méltó rá, 
hogy ne pusztán egy szük körben mozgó vi-
déki lap; de az országnak szóló fővárosi lapok 
írjanak róla emlékezetet. 

O megyénknek szülötte, s egész életében 
a jótékonyság angyala volt, s hogy n^vét. az 
éltében jóttéteményét élvezte egykorúak sírba 
ne vigyék, s éltéről a késő utódok is hálával 
emlékezzenek meg, nagy vagyonának egy j. len 
tékeny részét jótékony célokra hagyományozá. 

Csongráduiegye köztörvényhatósága legkö-
zelebbi közgyűlésében*, tárgyalá az általa tett 
„Kárász alapítvány M-t, mely cím alatt nevezett 
nő 100,000 forintos al pitványt tett örök időkre 
oly képpen, hogy ezen összeg három egyenlő 
részre osztatván, egy harmada a pesti, egy 
harmada a szegedi, egy harmada pedig a Cson-
grádmegyei árvapénztárban kezeltessék, oly cél-
ból, hogy a nevezett három törvényhatóság 
külön-külön a hagyományból cső 33,333 frt 
33«/3 kr. tőkének évi 6Ü 0 kamatából saját 
törvény hatóságabei i árva, vagyontalan két íi 
és két leány tanulót segélyezzen mindaddig, 
mig a segélyezettek pályályokat teljesen be 
nem végezték. 

A segélyezendőket a törvényhatóság jeleli 
ki és pedig i\\ ilváuos pályázat nyitása mellett, 
vallásfelekezetre való tekintet nélkül. A fiuknál 
magasabb pályára előkészítő nyolez gymnasi-
ális osztály végzéséről szóló érettségi bizonyít-
vány, a lyányoknál pedig felsőbb leány isko-
lának végzése kívántatik meg. 

Nevezett ezen 100 ezer forintos alapít-
ványon kiviil, hagyott a horgosi templom javára 
10O0 frtot; a magyar muzeumnak; a magyar 
academiának; a magyar színház nyugdíj alap-
jára; a budapesti Rókus korháznak; a hason-
szenvi korháznak; a gyermek korháznak; a 
magyar gazdaszonyok árvaházának; a pesti 
Erzsébet árvaháznak ; a pesti vakok intézetének; 
a pesti szegények házának; Szeged város kor-
házának, külön-külön 1000-1000; összesen 12 
ezer forintot hagyományozott; jótékony célra 
hagyott tehát összesen 112 ezer frtot. 

O tehát az első megyénkben, ki nagy 
vagyonához arányos nagyobbszerü alapítványt 
tett Alapítványának 6°/0 kamata évente l'OOO 
frtra megy és ebből megyénk négy árva, va-
gyontalan, tehát csakis mások köuyörülete által 
boldogulható gyermeknek nyújt módot, hogy 
magokat tudományos pályára képezhessék. 

Hányan élnek nálunk gazdagon és múlnak 
el nagy vagyonnak hátra hagyása mellett a 
nélkül, hogy éltökben jótékony célokra áldoz-
tak volna, vagy haláluk utánra gondoltak volna 
jótéteménynyel megörökíteni emiéköket 

Ismerünk apró 2—300 és egy 1000 frtos 
alapítványt megyénk két nagyobb városában 
és ezekkel azután — melyek mindössze sem 
mennek 4000 frtra — ki van merítve a Cson-
grádmegyei jótékony célú hagyományok összege 
és ismerünk városokat, hol nairy lelkű hagyo-
mány o ók nyujttottak alapot iskolák, egész 
intézetek fölállításához; nálunk évtizedeken át 
sem lehet hallani, hogy valaki bármiféle köz-
művelődési vagy egyébb jótékony czélra ha-
gyományozna valamit. 

A gazdagabbak ezen nemes hivatásában 

•) Sok kérés és utánjárás mellett csak a napokban kaptuk 
meg a .Kárász alapítvány-ra vonatkozó adatokat «. igy a . örök 
névre méltó hagyományozó nő nevét, csak most adhatjuk at a nyil-
vánosság hálás emlékezetének. 

S i o r k . 

K á r á s z A n n a végrendelete szolgál nálunk 
dicső útmutatásul; szolgáljon hagyománya pél-
dául azoknak, kik a bőség szaruját tartják ke-
zökben. 

A megye elhatározd, hogy a hagyomá-
nyozó arcképét a megye terme számára köz 
adakozás utján gyűlt összegből fogja lefestetni 
Ezen célú adakozásra legközelebb föl lesz szó-
lítva közönségünk is, hisszük, liogy ki 100 ezer 
frtot hagyományozott jótékony célokra, annak 
emléke msgörökitéséhez, a hálás kegyelet teljes 
elismerésével fogja közönségünk meghozni a 
sz ü k s ges fi 11 é re ke t. 

O ki bár it' született; de nem élt me-
gyénkben és mégis ily nagyszerű alapitvány-
nyal emlékezett meg rólunk, méltó rá. hogy 
n e v é t a hálás kegyelet vésse nálunk örök 
emlékezetbe. © 

A mindszenti védtöltés. 
Lapunk legközelebbi számában egy rövid hirecs-

kében érintettük, hogy Szentes város tanácsa is fölirt 
a közlekedési miniszterhez a mindszenti védtöltés ki-
épitésének szorgalmazása iránt. 

Midőn e tárgyra ismét visszatérünk, emu k oka 
mindenesetre abban rejlik, hogy a kérdéses védtöltés 
ügye, megyénk egyik népes, gazdag községére, Mind-
szentre létkérdés; de végzetes lehet Mindszenten kiviil 
Csongrádmegye egész Tiszántúli részére, s igy ránk 
Szentesre, de még irhább IIod-Mező-Vásárhelyre, mely 
városnak határa a mindszenti oldalon a legközvetlenebb 
elöntéssel van fenyegetve. 

Szólunk ez ügyhöz, mert Mindszent községe a 
miniszterhez tett fölterjesztésében az elkeseredés resig-
natiojával jelenti ki, hogv: ha a miniszter nem gondos-
kodik a töltés kiépítéséről; „Mindszent elvan határozva 
föladni a vonal védelmét és a végzet kegyelmére bizni 
zorsát. Lehet ugyan, ugy mond, fegyverrel hajtani 
bennünket a gátra; de szuronynyal strázsált emberek 
nem fognak gátat fenntartani44. 

Mindszent ezen nyilatkozata után — melyet a 
községből a miniszter tehetetlensége feletti elkeseredés 
csikart ki — amindszenti védtöltés ügye mindnyájunkra 
nézve komolyabbá vált és végzetessé lehet. Olvasóink 
közül többen nem ismerik ez ügyet, s mert nem is-
merik, nem látják a veszélyt, mely a mindszenti véd-
töltés kiépítésének halogatása által fenyeget bennünket. 

Mindszent határa egészen az 1876-iki vizig víz-
mentes volt, s midőn 1^56-ban megkezdték a mind-
szent-apátfalvi és később a bökénv-niindszenti védtöltés 
kiépítését, az előbbi éjszakon, az utóbbi délen köté 
gátjait a mindszenti magaslatokhoz és a két társulat 
gátja közé eső mintegy 2<*!0 öl vonalon Mindszent 
község határát és belterületét természetes magaslat 
védelmezte egészen 1876-ig, a mikor már a mindszenti 
magaslatok meg lettek hágva és a mindszentiek arra 
lettek utalva, hogy örök időktől kezdve vizin 'utes ha-
tárukat, gáttal védelmezzék. Megvédelmezték. De a 
vizvész után azt mondták, hogy: a mi határunk örökre 
vízmentes marad, ha egyik oldalról a bökény-mind-
szenti, másik oldalról a mindszent-apátfalvi társulat 
gátjai álial össze nem szorittatik és igy föl nem duz-
zasztatik a Tisza vize. Mindszent tehát nem idézvén 
elő itt a veszélyt, nem tartózhatik a két társulat között 
nyitva álló vonalon a védtöltés kiépítésére, annyival 
kevésbbé; mert a törvény világosan rendeli, hogy 
minden társulat köteles gátjait vízmentes magaslathoz I 
kötni be: itt pedig a 76-iki viz után, már az emiitett 
két társulat gátjai elvesztették a természetes kötpontot 
és ezt csakis egymás gátjában találhatják föl. 

Ugy a törvény, mint a j og és méltányosság elvétol j 
vezéreltetve tehát a mindszentiek folyamodtak a köz- j 
lekedési miniszterhez, hogy kötelezze a két társulatot 
e gátvonal kiépítésére. 

A miniszter sok huza vona, tárgyalás és helyszíni 
szemle után 7D-ben elrendelte, hogy a mindszent-apát-
falvi társulat épitse ki a gátat és majd köteles lesz 
némi arányban az építési költséghez hozzá járulni Mind-
szent községe es a bökénv-niindszenti társulat is. 

A mindszent-apátfalvi társulat megtagadta a gát 
kiépítését; a miniszter újra elrendelte és kötelességévé 
tette a kiépítést. 

A társulat nem építi és a miniszter ezt összetett 
készei aéai; dacára annak, hogy az 1879. 3ő-ik t. c. 

világosan elrendeli, hogy : ha valamely társulat gátjait 
véd képes karba nem helyezi, a miniszternek kötelessége 
a szükséges munkálatot közigazgatási végre haj tűs 4utján 
teljesíttetni a térsulat terhére. 

E miatt mondja elkeseredéssel Mindszent, hogy : 
ha a miniszter nem akar törvényes jogának, sőt köte-
lességének érvényt szerezni: Mindszentnek nincs más 
hátra, mint resignatióval várni be a bekövetkezhető viz 
katasztrófát. 

Akik ami védelmi viszonyainkat ismerik, azok 
igen jól tudják, hogy a bökény-mindszenti társulat 
hiába védekezik saját vonalán, ha a mindszenti véd-
telen vonalon eljön a viz, elönti Szentes határának egy 
részét és elönti Vásárhely határának legnagyobb részét. 

Már most azt kérdezzük, hogv nem nevetséges-e 
oly gőzerővel csinálni a mi töltéseinket, ha Mindszent-
nél kaput tartanak nyitva a viz katasztrófa számára. 

Es nem-e a lagnagyobb felelősséggel jár-e ezt az 
állapotot Csongrádmegye törvényhatóságának Jiunyott 
szemmel nézni? 

Avagy nálunk a megye csak akkor erélyes, ha 
szolgai alázattal loyaliskodni kell fölfelé és a tudomás-
vételek hitvány szerepével bizonyságot kell tennünk a 
magas minisztérium elótt, hogy megyéuk, más hazafias 
megyéknek politikai kérdésekben tett önérzetes fel-
szólalását nem osztja. 

De midőn egy miniszter nem bir, vagy nem a-
kar érvényt szerezni a törvénynek: akkor ha lét kér-
désünk forog is kockán, Csongrád megye halgat? 

11a katasztrófa ér benünket, Szeged sorsa éri 
Mindszentet ebben a miniszter tehetetlensége mellett 
nagy része lesz Csongrád megye élhetetlenségének, gyá-
vaságának. 

Vasnt-iigyünk. 
A vasutügyi végrehajtó bízottság f. hó 23-án 

tartá meg alakuló ülését Szolnokon. 
A végrehajtó bizottságnak 15 tagja van 

és pedig a bank részéről Dr. Szivák Imre ügy-
véd és Gulácsi Kálmán igazgató, Jász Nagy-
Kun-Szolnokmegye részéről: Sípos Orbán me-
gyei alispán, Papp Elek karcagi, Nagy Géza kun-
szentmártoni polgármester és Lipich Gusztáv kép-
viselő Szolnokról. Csongrádmegye részéről: Stam-
iner Sándor alispán és Fekete Márton főjegyző; 
Vásárhelyről: Ábrái Károly polgármester és 
Kovács Ferencz képviselő; Szentes részéről: 
Balogh János polgármester, Sima Eerenc ta-
nácsnok, Buriáu Lajos ügyész, Bányai József 
és Szeder János képviselők. 

A végrehajtó bizottság teljes számban lé-
vén, Dr. Szivák a bank képviselője üdvözölvén 
a tagokat és a végrehajtó bizottságra váró 
további pontos teendők eszközölhetése céljából, 
az egybegyűlteket a végrehajtó bizottság meg-
alakítására, vagyis elnök és jegyző választá-
sára kivja föl. 

Előlegesen történt megállapodás után 
elnökké egyhangúlag Sípos Orbán, jegyzővé 
Fekete Márton választattak meg. 

Sípos Orbán megnyitá a megalakult vég-
rehajtó bizottsági gyűlést és felhivá a tagokat 
hogy a bank által tárgyalásra kitűzött ügyek 
tárgyalása előtt, ha volna, indítványukat ter-
jesszék elő, hogy ezek tárgyalási sorrendje 
megállapítható legyen. Indítványozó nem levén, 
Gulácsi Kálmán bankigazgató bejelenti, hogy 
a bank pár héttel elébb már nyomjelzési mun-
kálatot megkezdette és a mérnökök e mun-
kával már annyira haladtak, hogy pár nap 
múlva Szentesig eszközölve lesz a nyomjelzés: 
fölhívja tehát az érdekeltséget képviselő vég-
rehajtó bizottság tagjait, hogy a tracirozási 
irányra nézve tegyenek észrevételeket, hogy a 
bank, ha netalán a már eszközölt nyomjelzésnél 
a mérnökök nem lettek volna kellő figyelem-
mel az érdekeltség speciális kívánságára: ee 
iránt a bank megadhassa az utasítást mér-
nökének. 



Ilosszab eszmecsere után erre nézve abban 
lett megállapodás, hogy a mennyiben már 
a nyomjelzés Kun-Szent-Mártonig be van fe-
jezve. a jász nagy-kun szolnokmegyei érdekilt-
sé<r tekintse meg a fülvételt <̂ s erre nézve te-O D 
endö észrevételét terjessze be az elnökhöz, ki 
a további teendőkre nézve utasítani fogja a 
mérnököt, hol pedig még most folyik a nvom-
jelzési munka, utasittatik Wagner Emil vállal-
kozási főmérnök, hogy a helyi érdekeltségi 
igényeknek a nyomjelzésnél leendő figyelembe 
vétele végett tegye magát érintkezésbe Szen-
tesen Balogh János polgármesterrel, Csongrád-
megye többi érdekeltségét illetőleg Stammer 
Sándor alispánnal, Vásárhelyen Abrai Károly 
polgármesterrel. 

Ezek után Dr Szivák Imre előterjeszti, 
liogy miután az összes érdekeltség lőkivánalma 
és érdeke az, hogy a megkezdett munka foly-
jon gyorsan minden fönnakadás nélkül: küld-
jön ki a végrehajtó bizottság kebeléből eg) 
albizottságot az alapszabály és az érdekeltséget 
egy befűző alapit > szerződés t e r v e z e t é -
n e k kidolgozására, hogy mikor a tracirozási 
munkálat és ennek alapján a költségvetés ké-
szen lesz és tudjuk, hogy mennyibe kerül a 
vasút c's ennek összegéhez mivel fog járulni 
az érdekeltség külün-külön, akkorra legyenek 
készen az alap okmányok tervezete is. A vég-
rehajtó bizottság ezen indítványt elfogadá és 
egy öt tagból álló küldöttséget bízott meg az 
alapokmányok tervezetének elkészítésével. — 
E bizottság tagjai: Sípos Orbán elnöklete alatt 
Fekete Márton, Dr. Szivák Imre, Balogh János, 
Kovács Ferencz. 

A tervezet előleges szövegezésére Dr. Szivák 
Imre kéretett föl. 

Sima Ferenc ezek után azon indítványt 
tette, hogy a végrehajtó bizottság keresse meg 
J ász- Nagy - K u n-Szol n ok m egy e t ö r v é 11 y h a t»'»sá -
gát és a nyomjelzés utján ma már megállapít-
ható érdekeltséget, hogy a vasút építési hozzá-
járulási arányra nézve nyilatkozzanak Csongrád 
megye és a Kun-Szentmártontól Ilod-Mező-
Vásárhelyig eső érdekeltség áldozat készségében 
egymásia licitál s mind nagyobb-nagyobb 
összeget szavaz meg, csakhogy vasutat nyerjen 
és a vasútépítésnél Csongrádmegyével csaknem 
egyenlő arányban érdekelt Jász-Nagy-Kun-
Szolnokmegye eddig a hozzájárulási arányra 
nézve semmit nem nyilatkozott. Szóló egy 
számítást tesz, mely szerint a vasútépítési költ-
séget 1.500000 frtra teszi. Ezen összeg egy-
harmadát Szentes, egy harmadát viseli a bank' 
Hod-Mező-Vásárhely 100000, Mindszent 100000 
Csongrádmegye 70. Szegvár oO ezer frtot sza-
vaztak meg. Már most tekintve, hogv ezen 
összeg 15000 00 frtot tesz ki, ha a vasút csak-
ugyan 1 millió 500 ezer írtba kerül, mint 

előleges számítás után a mérnökök mondják: 
ez esetben Jász-Nagy-Kun-Szolnokniegyére már 
csak 200 ezer frt fedezet esnék. Szóló vasutat akar 
minden áron; de azt kívánja, hogy a teher 
viselési arány az érdekeltek között méltányosan 
osztassék föl ; mert ha Szentes megszavazta is 
az egyharmad fedezetet; de ezt még akkor tette, 
mikor a bank nem volt és azt hitte, hogy a 
másik kétharmadot a többi érdekeltek fogják 
viselni és mert a Szentes és a bank által biz-
tosított két harmadon tul levő egy harmadot 
nagyon is kevésnek találja a többi érdekelt-
ségre, Szentes érdekéből kívánatosnak tartja, 
ho -y érdekeltsége arányához méltólag járuljon 
mindenki a létesítendő vasútépítési költségéhez 
s azért szükséges, liogy Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
megye, Csongrádinegye, Szegvár, Mindszent és 
Vásárhely együtt több fedezetet nyújtsanak 
mint Szent* s és a mennyivel az általuk meg-
szavazandó összeg haladja az egyharmadot, 
annyival Szentes kevesebbet fektessen be az 
építésbe. Az érdekek és teher viselés arányo-
sítása végett tehát ma már elérkezettnek látja 
az időt, hogy Jász-Nagy-Kuii-Szolnokinegye 
maga mint törvényhatóság és külön Kun-Szent-
Márton városa, Tisza-Fuldvár és a többi köz-
ségek és érdekelt nagy birtokosok nyilatko-
zatra hivassanak föl. Szóló nem volna képes 
bele nyugodni abba, hogy a bank egyharmad 
fedezetétül eltekintve, a másik kétharmad Szen-
tes, Szegvár, Mindszent, Vásárhely áldozat-
készsége által, legnagyobb részben fedeztessék 
és Jász Nagy-Kun-Szolnokmegye csak igen 
csekély és az ő érdekével semmi esetre sem 
arányosítható összeggel járuljon a vasút léte-
sítéséhez. 

Sipos Orbán kijelenti, hogy Jász-Nagy-
Kun-Szolnokmegye ismerni fogja köteleségét, 
s ha utolsó lesz is az arány megszavazásában, 
de e szavazatnak méltónak kell lenni Jász* 
Nagy Kun-Szolnokmegye tekintélyéhez és ér-
dekéhez. Eddig azért hallgatott a megye; mert 
várja, hogy kik mit hajlandók fedezni és a m i 
fedezetlen marad azt fedezni iogja, sőt ha a 
költségvetésnél az tűnnék ki, hogy Szentes 
aránylag nagy terhet vállalt magára, az eset-
ben ő is rajta lesz, hogy a Szentesen kívül 
eső érdekeltség áldozata ájtal Szentes hozzá 
járulási aránya alább sz.illittassék. 

Balogh János megnyugvással veszi Sípos 
Orbán nyilatkozatát; annyival is inkább; mert 
Szentes helyzete a hozandó áldozatnál nagyban 
változik az által, hogy a bank prioritási rész 
vényekkel lép a vállalatba; a midőn Szentes 
az egyharmad részben való hozzájárulási aránvt 
megszavazta, erre nem számított: ezért osztja 
Sima Ferenc nézerét és városa érdekéből kí-
vánatosnak tartja, hogy Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
megye, Szegvár, Mindszent és Hod-Mező-Vá-

sárhely érdekeik arányához képest járuljanak 
a vasútépítéshez és ha ezen érdek azt mutatja, 
hogy az elsorolt érdekeltségnek nagyobb össze-
get kell viselni mint Szentesnek, ez a többlet 
Szentes javára essék. 

Gulácsi Kálmán és Dr. Szivák nézete sze-
rint Szentesnek helyzete semmit nem változott, 
avval, hogy a bank prioritási igénynyel lép a 
vállalatba; mert a bank nem a prioritás 
biztosítása kedvéért, hanem azért vállalkozik 
itt a vasútépítésére; mert kilátása van rá, hogy 
itt tőkéje 6°/r-nál többet fog jövedelmezni. Az 
arad-kőrös völgyi vonal nem érint oly gazdag 
termő vidéket, mint érinteni fog a Szajol-Vá-
sárhelyi vonal és az arad-kőrös völgyi vonal 
két évi fönnállás után 9%-ot jövedelmez Ezen 
vonal szólók szerint többet fog jövedelmezni. 
Itt tehát a prioritási részvények nem teszik 
kérdéssé a törzs részvények értékét. 

Sípos és Sima Ferenc fölszólalása után 
kimondotta az értékezlet, hogy a jász-nagy-
kun-szolnokmegyei érdekeltség nyilatkozatra ~ J O v 
fog felhívatni, hogy milyen arányban hajlan-
landók a vasútépítés költségéhez járulni ? egy-
szersmind K;1 fog szolittatni Pallavicini őrgróf, 
hogy ő hajlandó-e bizonyos összeggel járulni 
az épités költségéhez? 

Ezzel a gyűlés délután l V2 órakor véget ért. * * 
* 

Midőn a végrehajtó bizottság első ülésén 
történteket röviden összefoglalva itt közöljük: 
örömmel emlékezünk meg a kormány azon 
intézkedéséről, hogy a csanádmegyei érdekelt-
ségnek összevonása és ennek egy Arad-Makó-
Hod-Mező-Vásárhelyi másodrendű vasúti vonal 
kiépitásáie leendő megnyerése céljából Végh 
Aurél országos képviselőt miniszteri biztosul 
küldte ki A minisztériumnak az a szándéka, 
hogy a csanádinegyei érdekeltség eltereltessék 
azon szándékától, hogy ez, mint terveli Arad-
Makó-Szöregi vonalat építsen — mit a kormány 
úgysem engedhetne meg; mert e csatlakozás 
ellenkezik a magyar állam vasúti politikájával, 
hanem az Aradtól Makóig építendő vonal épít-
tessék ki Vásárhelyig, mely esetben ezen vonal 
kiépi ését a pécskai és mezőhegyest kincstári 
uradalmak után, az állam nagyobb mérvű ál-
dozattal hajlandó elősegíteni. Mondanunk sem 
kell, hogy e vonalnak kiépítése mily mérvben 
emelné a szajoli vonal forgalmát. Az ország 
egyik legjövedelmezőbb vonala lenne ez és két-
szeresen biztosítaná a belefektetett tőke ka-
matát. 

S hogy a kormánynak a legkomolyabb 
szándéka van a csanádi vonalat kiépíttetni és 
Vásárhelynél az általunk építendő vonalhoz 
bekötni, azt könnyű belátni; mert hiszen 
ezzel egy messze kiterjedő gazdag vidék for-
galmát vezetné az állambirtokában levő tisza 

T A R C A . _ 
Harc élet és halálra . 

— 1? E S> Z f . L Y. — 

I r t a : 
Sh.)a Ferenc. 

Kiviil korom sötét volt az éi, s épen azért rém-
letes látvány volt a major udvarira ért Csók Tamásra, 
nyitott ablakon át látni leánya szobájában zajongva 
sürgölődő vegyes nemű cselédséget. 

Ilideg borzadály futott valóján végig, * a halál 
fagyos kopogását érezte agy velején: midőn a még alatta 
döcögő kocsi zörgését egy vékony női hang hasítja át 
a cselédségre kiáltva: 

— -Kzt az embert ne bocsássátok szabadon, ó 
volt kisasszonyunk gvilkosau! 

E szavak utolsó hangjánál állt meg a kocsi (-sók 
Tamással, ki rémülten ugrott ki a kocsiból és rohant 
az itrilak felé. 

K borzasztó meglepetés hatása alatt azon gon-
dolat vilanyozá át agyát, hogy: a gyilkos Gerezdy lehet, 
kit az elutasítás szülte elkeseredés vitt e borzasztó 
e! vetem ed ésre. S pillanat aiatt még az a gondolata is 
tárna lt, hogy az egymás birhatás reményéről lemondott 
s :er« Imesek egy kölcsönös öngyilkosságának esett leánya 
áldozatul. 

Oh a rémület perceiben egy szempillantás alatt, 
egy egész tr;r»oedia képe fut k i észtül az ember agyán. 

— Leányom, leányom! kiáltozá a boldogtalan apa, 
és k» .'égbe esve rohan a szobába; de mozdulatlan 
maradtak lábai, midőn a siobaba lépve, cselédei által 

körül fogva, Gesztit látja sápadt arccal, egy szobor i 
nvugalmával, állni a szoba közepén. 

K nem várt, e borzasztó találkozás a felindulás 
egv olv erós rohamával támadta meg Csók Tamás 
ideg rendszerét, hogy rögtön ott rogyott össze. 

E borzasztó jelenet kétségbe ejtóleg hatott Gesz-
tire és orosziáni erővel löké szét az őt körülfogó cse-
lédeket és oda futott Csók Tamáshoz, ki minden élet-
jel nélkül elterülve feküdt a padlat szőnyegén. A báró 
áj lilásra gondolt, lázas gyorsasággal gombolá föl Csók 
mellén a ruhát, vizet kért és locsolá az ájultnak vélt 
ember homlokát. l )e Csók Tamás nem ébredt, iiteiv 
nem vert, szive nem dobogott, ke /e hűlni kezdett. 
Meg volt halva. 

— Meghalt, mondá elrémiilten a báró, s midón 
a ft jét vesztett siró és jajveszéklA cselédség közt föl-
emelkedve elforditá fejét Csók Tamás haláltól sápadt 
arcéiról, a másik oldalon egv letört liliom szál képeként 
Csók Irma halvány arcéival találkoztak szem i. 

Itt az apa, az élte delét élte férfi arcán ar. elé-
gedettség és lérfini erő kinyomata helyett, amott az 
itju kedves lány arcáról a vágy és remény bűvös imt-

íja ) 1 ett néz szemébe a halál vért fagyasztó képe. 
Borzasztó jelenet. 
Geszti a halál o kettős képo közt megsemmisülve 

állt, mintha a halál harangja kongott volna fűiébe, ugv 
érzé, hogy ereje elakarja hagyni, feje szédült, egy asz-

j talra nehézkedett, hogy össze ne roskadjon. 
E gyöngeség azonban csak pár percig tartott, 

összeszedte erejét, rendezte eszméletét, pillanat alatt 
| futott elméje a történteken; elébb azt gondolta, 

hogy j ó volna neki menekülni e borzasztó helyről; de 
i a másik pillanat azt súgta neki, hogy maradnia kell, 
: mig Csókné haza nem jön, vagy a családhoz tartozó 

rokonok nem érkeznek. Belátta, hogy távozása gvanut 
kelthetne. Maradt és rendezkedett, parancsolt a cselé-
deknek s kik azelőtt már készen álltak, hogy őt meg-
kötözzék, mint a kisasszony gyilkosát, most engedel-
meskedve teljesiték parancsát. 

Ez a hatása a fejevesztett seregben a határozott 
fellépésnek. 

(.sók Tamás apja még élt, Aranyháthoz mintegy 
három órai j ó hajtásra esA Sz. városában lakott. 

Geszti parancsot adott ki, hogy egy lovon Sz—re 
vigyenek hirt. 

Egy másik lovast pedig K . . . -ra küldött, hol 
Csökné szülei laktak, s hol Csóknét vélte a báró lenni. 

Egy kocsit pedig Kard falvára küldött a járási 
orvosért. 

A kik még maradtak, azoknak segítségével pedig 
ágyra emelé Csók Tamás hulláját. 

Csók Irma szobaleánya mindebből nem látott 
semmit; mert ő ott térdelt mozdulatlan kisasszoi ya 
mellett és zokogva sirt. 

Kard falva egy jó félóra járás volt Aranyháthoz, 
nem sokáig kellett teliéit az orvosért várni. 

Az orvos házi orvosa volt, és barátja Csók Ta-
másuak, megdöbbenve állt pár percig Csók Tamás 
holt teste mellett. 

Ö meghalt, mondá: jó barátom volt, és sze-
méből könnyet törülve fordult el a holt testtol. 

Az orvosnak, midőn onnan Uazuról ellátták, sem-
mit sem szóltak Csók Irmáról. A cseléd ki érte ment, 
n«m volt jelen a szob iban és igy nem volt tanuja a 
történteknek, csak annyit hallott, hogy: „a nagyságos 
ur meghalt-1; tehát nem szólt a kisasszony állapotéi- 1. 

— Boldog Isten! kiáltott föl az orvos és össze 



vidéki vasútvonalra és ezzel az állam javára 
egy nagy ér vágatnék a magyar állami vasu-
takkal versenyző osztrák állam vaspálya for-
galmi jövedelmén. 

Ezen érdekek összejátszása még erősebbé 
teszi építendő vasutunk életképessége iránt 
táplált reményünket. Es azért csak előre! hadd 
fol von a munka! A'. 

Világ folyása. 
A lefolyt héten hazánk figyelmét két hazai po-

litikai mozanat köté le teljesen. 
A napi lapok elejtek fonalát a nagyvilág poli-

tikai eseményeinek, találtak mit seperni és mivel fog-
lalkozni saját hazánk kapuja előtt. 

Az egyik esemény volt a függetlenségi párt által 
Budapesten f. hé 23—24-én tartott országos értekez-
let. Ez a párt, mely 1867-ben csak 7 kerület álta, 
volt a parlamentben képviselve, most 24') kerület által 
volt képviselve az országos értekezleten. Kz minden-
esetre annak a jele, hogy ezen párt az utóbbi években 
óriása"mérvben hódított és terjeszkedett és ha a leg-
közelebbi követválasztáskor nem lehet is kilátása még, 
hogy parlamenti többségre vergődjék : de annyit bi-
zonyosan lehet előre látni, hogv a legközelebbi válasz-
tás alkalmával e párt egy számban erős ellenzékké 
fogja magát kinőni és halad azon uton, mely a közel 
jövőben a parlamenti többséget biztosítja számára. 

A z országos értekezlet intézkedett a pártnak 
központi vezetéséről, hogy a legközelebbi választásik-
nál a vidéki kerületek párt céljaik előmozdítása iránt 
tudjanak hova fordulni a kellő erkölcsi támogatásért ; 
másodszor meg lett beszélve, hogv a kerületek folyto-
nos összeköttetésben legveiiek a központtal és a párt 
állásáról jelentéseket tegyenek időközönként, hogy a 
központ folyton tájékozhassa egyes választási kerület 
álásáról : harmadszor megbeszéltetett a pártgyiilések 
tartásának szüksége, ez által ott hol még nincs szer-
vezve a párt a szerves együtt működés és összeköttetés 
elősegítessék s hol már van párt, ott a gyűlések tartása 
állal a pártélet képessége fejlesztessék. 

Föl volt még vetve az is, hogy a párt egv közös 
nevet használjon p. u. a -közjogi ellenzék44 címet és 
ne legyen függetlenségpárti, 4*-as és közjogi ellenzék, 
mint most van. 

Az értekezlet ezt nem fögadá el : mert azt mondá, 
hegy nem a név a fő, hanem az elv, a cél. 

Ezen nagy értekezlet c»'Ija volt tehát az ország-
ban levő összes függetlenségi pártokat szervi összeköt-
tetésbe hozni egymással és igv vállvetett támogatással 
működni oda, hegy e párt a legközelebbi választások 
alkalmával minél több kerületben biztosítsa győze lmét. 

E párt mozgalom mindenesetre nagy horderejű 
a magvar politikai életben; mert e pártnak győzelme j 
esetén célja: az 1*07-hon Deák Ferenc által megkötött ' 
egvcnséget felbontani és Magvarországnak Ausztriához i 
való viszonyát personál-unio alapján rendezni. 

A másik oldalról az országház vonja most magára 
figyelmünket. 

A bank és vámegyesség megkötése óta olv küz-
delem nem volt még a magyar parliamentben a kor-
mány és ellenzék között mint most a cukor, kávé és 
sör fogyasztási adó behozatalára vonatkozó törvény-ja-
vaslat felett. 

A kormánypártnak a leghatalmasabb szónokai 
lépt* k síkra a törvényjavaslat mellett. A kormánypárt 
m«\g akarja adóztatni a kávé, cukor ' > sör fogyasztást 

csapta kezét midőn az apa holt testétől elfordulva a 
leány élettelen tetemére estek szemei. 

— Istenem, hát mi történik itt V ! beszélt a részvét 
és rémület hangján az orvos; arcáról azonban a haiál-
sápadtság eltűnt; midőn a lyány kezét pár pillanatig 
kezében tartá. 

— Még él! kiáltá, és lázas gyorsasággal bonto-
gatá a no mellén a ruhát, fülét oda tartá: a sziv dobog, 
él, oh istenem, hozzanak vizet, beszélt az orvos és el-
feledé, hogv háta megett barátja holt teste fekszik, 
lázas izgatottsággal dörzsölgető a kisasszony homlokát, 
és az egvszer kinvitá szemeit 

Geszti >'.a fojtott lélekzettel várta, az ered-
ményt, s midé:, a !á:iy a bárót meglátta ismét lezá-
ródtak szemei; • gy pár perc múlva ismét fölnyitá 
azokat és hágva Lan emelé föl kezét, s a bárónak 
távozást intett. 

Az orvos kérdőleg nézett a báróra, ki megérté a 
beteg kívánságát és elszorult kebellel fordult el tőle. 
Pár perc múlva lódobogást lehetett hallani. Br. Geszti 
hagvá el Arany hátat, s ha a szendém és bosszú csatát 
vittak lelkében midőn jött, kétszeres volt e lelki küz-
delem most; mert a korom sötét éjben is látták szemei 
a halálból ébredő leánynak távozást parancsoló szemeit. 
Oh azok a szemek, mint két tűzgolyó mélyedtek az 
ifjú lelkében és égeték szivét, melyben a remény nél-
küli szerelem dult. 

Oh Gerezdy! csak azér akartam elvenni e lányt, 
h<vrv szétdúljam szerelmedet és boldogtalanná tegyelek. 
A hosszú ez örült gondolata azonban, az én boldog-
ságomat dúlta szét; de azért ne örülj: mert bosszúm 
irántad kétszeres s vagy meg halsz vagy én nem né-
zem élve boldogságodat; beszélt a sötét néma éjnek a 
báró, s a szereleni emesztő indulata szakított ki keh-
éből minden szót. (Folytatás köv.) 

azért; mtrt az ez évi államköltségvetésnél 2 millió de-
ficit van, ezen fogyasztási adóból a kormány 3 milliót 
remél bevenni és ezzel fedezni lehetne a deficitet, s 
nem lenne a kormány oda utalva, hogy a deficitet 
ujabban fölszedendő állami adósságokkal fedezze és 
ezáltal folyton nevelje az állami adósságot és még 
hosszabb időre lehetetlenítse az állami bevétel és ki-
adás közti egyensúlynak helyreállítását. 

Az ellenzéknek minden kapacitása síkra lép szin-
tén. A törvényjavaslat ellen eddig beszéltek br. Senyéi 
Pál, Lukács Gyula, Apponyi Albert, Warinan Mór, 
Heltí Ignác, Eötvös Károló, Királyi Pál. Az ellenzék 
azon fölfogásból iudul ki, hogy ma az ország már 
minden oldalról ugv meg van terhelve adóval, hogv 
ujabb adó emelések bármily neműek legyenek is; ezek 
csak az ország romlására szolgálhatnak. Ha deficit vau 
igyekezzék ezt a kormány a költségvetés korlátai kö-
zött kifejtendő gazdálkodással clenyésztetni. 

Helyi os vegyes liirek. 
— A nyomje lzés Szolnoktól Szentesig már be 

van fejezve, a munka halad Szegvár és Mind-
szentet érintve Vásárhelyig. A nyomjelzés Szolnoktól 
kezdve érinti Tószeg, Várkonv és Tiszi-Vezseny, Tisza-
Földvárt; Szajoltó! jön egyenesen Ti>za Földvárig és 
innen jőn Kun-Szent-Mártoiit érintve Szentesig. A szen-
tesi határban nagy és kis tokén éit jön a hékédi szőlők 
sarkát metszve a felső csorda és csürhe járáson át a 
honvéd sor és szőlők között jön be a temető nyugoti 
oldalán a nvoinási földeket szelve. Az állomás 
az országút jobb oldalán a szélmalom meletti magas-
laton lesz. Wagner főmérnök előleges számitása szerint 
a vasút mértfoldenként 12<> ezer frtba kerülne; te-
kintve. hogy az egész vonal 12 mértföld, ezen előleges 
számítás szerint kerülne tehát a vasút 1.440000 frtba. j 

V á r o s i k ö z g y ű l é s volt f. hó 27-én, melyen 
történtekről különösen azt kívánjuk följegyezni, hogy 
a számon kérő szék jelentése szerint a városi Közigaz-
gatás minden ágazatánál kellő szorgalmat fejtettek ki 
a mult évben a városi tisztviselők. Egyes hivataloknál 
a munkaerőnek szaporításának látja szükségét a számon 
kérő szék. Ilyen hivatalok a főkapitányság és közpénz-
társág, hol ajalenlegi személyzet kevés a teendők gyors 
és pontos végzésére. A számon kérő szék tagjai: Ba-
logh János polgármester elnöklete alatt, Kiss Zsigmond, 
Temesváry Antal, l>'*,\ Béla képviselők kiküldettek 
véleményt s javaslatot tenni arra nézve, hogy nevezett 
hivatalok halmozott teendői miképpen lennének az ad-
ministracio érdekeinek megfelelőképpen megosztandók. 
Klhatarozta egyszersmind a közgyűlés, hogy a polgár-
mester évi jelentése kinvomattassék és a képviselő-tes-
tület tagjai között kiosztassék. 

— A m a j y a r vasutbank képviselői: Gulácsi 
Kálmán igazgató és I)-. Szivák Imre bank ügyész a 
szentesi v ''grehajtó bizottság tagjainak, aSzolnokon tartott 
végrehajtó bizottsági í'ilés után tartott szükkörű érte-r» j -> 
kezdeten kijelentették, hogv a bank Szentesnek a vasút 
építésre szükséges pénzösszeget jelzálog! biztosíték nél-
kül hajlandó lesz kölcsön adni. Egyelőre azonban a 
kamat lábra nem nyilatkozhatnak. Azt azonban előre 
is kijelentették az illetők, hogv a kölcsönt előnyős föl-
tételek mellett fogja a bank nyújtani. 

A 4 8 - & 1 kör f. hó 30-án a céhház termei-
ben (50 kros belépti dij mellett saját könyvtára javára 
bálát rendez. 

— M e g h í v á s . A „korcsolyázók egylete- tagjait, 
valamint az ^ifjúsági bál" tárgyában kibocsájtott iv 
aláiréit szombaton, f. hó 29-én d. u. 5 órakor Aradi 
Kálmán lakásán tartandó köz- és alakuló gyűlésre tisz-
telettel meghívja a végrehajtó bizottság. 

A j á ^ a n A napokban alakult korcsolyázó-
egylet tagjai mult vasárnap jelentek meg először tö-
megesen a jégen, hol a magyar banda harsonáinak 
zengedezése mellett pár éréiig friss kedvvel mulattak 
a friss időben. A korcsolya játékosok sorában többeket 
láttunk városunk szépei közül is. Nem lehet eléggé 
ajánlani a sport ezen nemét különösen a hölgyeknek, 
mert azon kiviil, hogy kellemes szorakozást nvujt: az 
egészségre is kitűnő hatással van. Ezt ugyan alig hiszi 
el azon atyafi, ki a mult vasárnap igy bökkente el 
magát subája alól: „ejnye a termésit, ez már még se 
jól van, hogy a kisasszonyokat is jégre viszik!* 

— H a j d a n és muat- Egy vidéki nagy városban 
élő, még luízasülandó számban levő öreg gavallér össze-
hasonlítást tett a napokban a hajdani és a mostani 
lányok közt. Az öreg gyaur a következőket mondja: 
„hajdan a lány csak akkor ment férjhez ha megtanult 
sütni, fonni, főzni, várni. Ma elégnek tartják igen sokan 
ha a leány ki tud „sütni- egy t ínczestélyt, a melyen 
hálójába tud „fonni- egv olyan fiatal embert, a kit 
mézes-mázos szavakkal le tud „főzni- annyira, hogy 
annak elébb vagy utóbb, nyakába tu Íja magát „varrni." 

— N é g y napig a trágya kost A Debrecen-
bon állomásozó 6 ik század, 4 ik szakaszának legény-
sége trágya hányás közheu egy 14 éves fiút talált esz-
méletlenül a trágya közt befészkelve. A derék legények 
a fiút azonnal az istállóba szállították, dörzsölték, s 
eszméletre hozták, később egv őrmester rumot adott 
neki s a fiu lassacskán elkezdett beszélni, elmondta 
hogv azért bujt a trágya közé, mert egy forintot el-

\ vesztett és gazdájától való féltében nem mert haza 
I menni. A fiu még most is a kaszárnyában van, a le-

génység nem akarja elbocsátani, egyhangúlag elhatá-
rozták, hogy közösen nevelik a fiút, persze ez is örül, 
mert se apja, ss anyja szegénynek. 

— Hétfon jan. 24-én akasztás volt Kassán, Sar-
kadi István közkatonát akasztották fel rablógyilkosság 
miatt. 

— Konyöradományok Szeged számára. 
Érdekesnek tartjuk közölni a Szeged számára érkezett 
könvörad unánv-k végkimutatását, az adakozó országok 
és világrészek szerint. M a g y a r o r s z á g monarchia 
1 .r»37,í»27 frt 90 kr. A többi európai államok: Angol-
ország 143,686 frt. Belgium 47,139 frt. 47 l4 kr. Dánia 
040 frt. 30 kr. Franciaország 283.182 frt 11 kr. Görög-
ország 1825 frt 5« , kr. Svájcz 40,974 frt 77y, kr. 
Németalföld 32,213 frt 54 kr. Németország 398,841 frt 
74 kr. Olaszország 51,763 frt. 7<i> a kr. Oroszország 
34,458 frt 93 kr. Portéigál 1366 frt 50 kr. Románia 
34,837 frt 30' , kr. Szerbia 5(59 frt 82 kr. Spanyolor-
szág 1321 frt (' kr. Svédország és Norvégia (>723 frt 
f>7t, kr. Törökország 19,(544 frt 59«/2 kr. Az európai 
államok összes adománya 2.737,51(5 frt (51^ kr. Ázsiai 
államok: Khina 4900 frt 31 «/2 kr. Japán 225 frt 75 kr. 
Kelet-India 5*95 frt 43 kr. Perzsia 247 frt 93 kr. 
Ázsia összesen 11,477 frt 42'r., kr. — Afrikai államok 
Algier 939 frt 12 kr. Egyptom 15,473 frt 83</a kr. 
Tunisz 1254 frt 15 kr. Afrikából összesen 17,6(57 frt 
19 kr. Amerikai államok: Argentína 1014 frt (55 kr 
(Ydumbia egyesült államok 619 frt 6y, kr. Cuba saiget 
l'Xkí frt. Eszakamerikai egyesült államok 63,524 frt 
55 kr. Havti (Szent Domingo) sziget 229 frt 87% kr. 
Mexikó 350 írt S9 kr. San-Salyador 230 frt. Urugvay 
4*9 frt. 88 kr. Amerika összesen: 67.458 frt 88 kr. 
A könyöradományok időközi kamatai 84,425 frt 2 krt 
tesznek. Ezzel egvütt az adományok f o ö s s z e g e : 
2.912,545 forint 94 1 , krajezár. 

— A pánsz lávizmust T.-Szt.-Mártonban gyu-
latartó dobozzal terjesztik, melyeknek belsejében vitéz 
és hős muszka generálisok arcképei meredeznek elő a 
j ó — tótokra. 

— Üzleti értesítés. Jan. 28-án Budapesten a 
tisza-vidéki buza: m. ni. 12 frt 70 krtól 13 frt. 5 kr. 
az árpa: 7 frtól 7 frt. 50 krig. zab: 6 frt. 35 krért. 
kukuricza: 5 frt 50 krtól 5 frt 70 krig kelt. 

— a Huniorisztikus könyvtár 10. és 
II . füzete, melyekben „ A milliomos- czimű érdekes 
regén v fólytattatik. I)obro\vski és Franké budapesti 
könyvkereskedők mint e vállalat kiadói csupa vig és 
mulattató regényeket nyújtanak abban az olvasóközön-
ségnek, s az első évfolyamot a világhírű huniorisztikus 
regényíró Kock Péd regényeivel kezdték meg, melyek-
ből az eddig kiadott füzetekben már „A szerelmesek 
utja- és „Egy férj aki nejét keresi- czimű két-két kö-
tetes regények teljesen megjelentek, sikerült képekkel 
illustrálva. — „ A huniorisztikus könyvtár- czimű ké-
pes regényfolyóirat hetenkint jelenik meg, egy-egy 
négv ives füzetben. Előfizetési ára az egész évi fo-
lyamnak (52 füzet) 7 frt; félévre (26 füzet) 3 frt 60 
kr ; évnegyedre (13 füzet) l frt 80 kr. — Telje* szá-
mú példánvak az első füzettől kezdve folyvást kapha-
tók. Megrendelések „Dobnvski és Franké könyvkeres-
kedésének, Badapest, egyetem utca 4 sz. cziinezen-
dők. " — Ezen regényfolyóirat füzetenkint is megsze-
rezhető bármely könyvárusnál, egy füzet ára 15 kr. 

— K i v o n a t Szentes város híresztelő könyvéből. 
— Sehrantz Györgynek 45 holdnyi tavasz buza, árpa 
és kukurica alá való földje van feles munkálatra kiadó' 
és saját házánál 50 —60 kocsira való érett trágyája 
eladó; melyek iránt saját házánál értekezni lehet. — 
Lakos Antalnak Derekegyház oldali tanyáján takar-
mánynak való szalmája vau eladó. III. t. 54. sz. — 
itj. Lakos Jánosnak 111. t. 55. sz. házánál egy lakás 
van kiadó. — Ozv. Kis Pálué aszouynak Lapistoi ta-

i nvaján kukurica szárja, egy juh rács és felső réti ra-
í kodó kertben gyékénye van eladó. — Szilágyi örökösök 

1. t. 573 sz. házuk eladó, értekezni lehet 1. t. 68. sz. 
a. vagy I. t. 7;>7. sz. a. - Nyíri .^áimiel III. t. házánál 
egy külön ltkhely van Szent-György naptól kiadó. — 
Varga József derekegyházi tanítónak két öl hasábos 
fája van eladó. - - Sipriko Sándor II. t. 486. sz. há-
zánál bognárnak való lakás van kiadó. — Lakos Imre 
III. t. 103. sz. házánál egy külön lakás kovács mü-
helylyei van Szent-György naptól kiadó. Szilágyi 
Imre II. t. 135. sz. a. lakosnak Bűsérben egv buglya 
gyepszénája vau eladó. — Pápai Lajosnak !. t. 378. 
házánál egy utcai lakás van szL György naptól kiadó. 
— lvira Rozália I. t. 595. sz. a. háza haszonbérbe ki-
adó vngv pedig eladó, értekezhetni !. t. 730. sz. ház-
nál. — Itj. Marton Jánosnak a bánomháti rakodóban 
több ezer kéve jóminóségű nádja és gyékénye van 
eladó. Nagy Kovács Gergely derekegyházi oldalán 
lévő 2 fertály tanya földje eladó. — Szabó Mihály I. t. 
5">1. sz. házánál egy külön lakhely van kiadó. — A 
kik a Sznuki, Zddhahni és Bocsáji pusztákra nyári 
legeltetésre jószágot hajtani szándékoznak, azok beiratás 
végett V. Lakos Jórsef III. t. 21(5. sz. házánál jelent-
kezzenek, hol is bővebb értesítést nyerhetni. — Ilaris 
Zsófia kaszinó melletti házánál többrendbeli lakás és 
egv külön szoba magányos ember számira ez utóbbi 
azanal, a többi Szent-György naptól kezdve haszon-
bérbe kiadó, ugyanannak 40 holdnyi szántóföldje közel 
a városhoz kedvező feltétel mellett kiadó, értekezni 
lehet Juhász János telekkönvvi nvilvántartóval- — 



— Váróéi Imrének 1.1. 165 sz. házánál két külön lakhely 
kiadó. — Kalpagos Szabó Ferencnek I. t 2S-S számú 
házánál tiszta nád es gyékény van eladó: ugyanannak 
az eeseri tanyáján egy boglya széna és három kap 
kukorica szárja eladó. — Zsoldos Lajos felsőréti 10 
hold földje eladó, értekezhetni III. t. 92 sz. a. — Fá-
bián Bálint kovácsmester házánál egy külön lakás ki-
adó. IV. t. 731 sz. a. — Csőszi Benjámin háza I. t. 
610 sz. a. szabadkézből eladó. Kiss Sándor cipész 
mesternek I. t. 272 sz. házánál két rendbeli külön la-
kás kiadó. — Mester András IV. t. 412 számú házá-
nál és a kiséri rakodóba jó szegni való nád és gyé-
kény, a Tiszán pedig 6<XHJ kéve tetőnek való nádja, 
és Kistökéu 7 hold földje jutányos áron eladó; a kis-
éri rakodóba 2 kup kukorica-szár van szintén eladó; 
értekezni lehet saját házánál. — Özv. Cicatricis Pálnö 
házánál, egv három szobás lakás haszonbérbe kiadó. 
— Kanász Nagy István II. t. 486. sz. a. lakos-
nak nagyhegyi szöllője eladó. — Szilágyi Imre II. t. 
135. sz. a. lakosnak Büsérben egy boglya gyepszénája 
vau eladó. — Kira Rozália I. t. 595. sz. háza eladó, 
vagy haszonbérbe kiadó, értekezni lehet I. t. 739. sz. 
háznál. — Déló Nagy Mihályné II. t. 73á. sz. háza 

kedvező feltételek mellett eladó, értekezni lehet Kovács 
Klek ügyvéddel Dózsa Béla gyógyszerész házában. — 
Nagy Kovács Sándornak I. t 434. számú háza íkis-
völgyaljon) szabadkézből eladó. — Tóth Józseí I. t. 
48. sz. a. háza kedvező feltétel mellett eladó. — Özv. 
Kristo Nagy Pálnénak a Veruer-féle tanyáján két boglya 
gyepszénája van eladó. — Özv. Ambrus Mihályné há-
zánál egy külön lakás van bérbe adandó, értekezni 
lehet a tulajdonosúéval I. t. 425. sz. — < özvegy Mala-
tidesz Jánosné I. t. 156. sz. háza kedvező feltételek 
mellett szabadkézből eladó, vagy haszonbérbe kiadó 
Szent-CJyörgy naptól; ugyan ott van árpa- és buza-
szalma és pelva, és kukuricaszár eladó, beszállítva. — 
Tordai Józsefnek az alsó réten tetőnek való gyékénye 
és kákája van eladó I. t. 280. szám. — A kiknek 
eladó szalmájuk van, ennek megvétele végett és a kik 
enii-k 1». hordására vállalkoznak azok is jelentkezzenek 
Tancik József tégla égetőnél. — Nyíri Józsefnek alsó-
réti földje vetemény alá kiadandó; ugyanannak a há-
zénál egy szoba konyhával együtt magános embernek 
kiadó. 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC-

n o o o o c o o c y o o o o o o o o c \ 

H i r d e t é s . 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-

get, hogy a nagypiacon, a ref. nagyiskola 
végében, Burián-féle házban egy 

X - i I S Z T I E S B O L T O T 
nyitottam, melyben minden finomságú lisz-
tet, ngy korpás, szitált és kenyér lisztet, 
korpát és mindennemű főzeléket, a legju-
tányosabb árak mellett árultatok, iparkodni 
fogok a t. közönség bizalmát a legjobb 
árukkal és legsolidabb kiszolgáltatással ki-
érdemelni. Ugyan e helyiségemben vágott 
gyertyán tűzifát 1 frt, 80 krért métermá-
zsáját kaphatni. Tisztelettel 

Wei l l Sa lamon. 

I I I R 1 ) E T E S E K . 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
A szentesi kir. járásbíróság1 mint telek-

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy 
Csues Lajos végrehaj taténak Konc Gábor szen-
tesi lakos végrehajtást szenvedő ellen 29 frt 
10 kr. t jár. iránti végrehajtási ügyben 5351 / p.80 
sz. a hozott végzés folytán a szentesi 2045 sz. 
tjkben 2585 hr. sz. a. 612 négyszög öl ud-
varteríí háznak, 93 frt. 75 krra becsült az 
5876. hr sz a l 8 ü l f i 0 0 hold nádasnak 10 frtra 
becsül,a 10523 hr. sz 'a. 174®/IIJ00 legelőnek 25 
frt. 53 krra beesült, végre a 13729. sz. tjkben 
7041. hr. sz. a. 19H0/i «oo szántónak 10 frt. 
43 krra beesült VM; részei az 1H81. évi febr 
hó 28-ik napján délelőtt 9 órakor mint első 
és 1881 évi mártins hó 28-ik napján délelőtt 
9 órakor, mint második határidőben, a szentesi 
kir. járásbíróság hivatalos helyiségében meg-
tartandó nyilvános árverésen következő felté-
telek alatt eladatni fog, u m. : 

1-ször Kikiáltást ár a fennebb kitett 
becsár, melyen alul az első árveréskor az ár-
verésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 

2-szor. Árverezni kívánók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°0 vagy készpénzben, 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött kezé-
hez letenni. 

o-szor. Vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletekben, és pedig: az első V3-dát j 
az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó ! 
harminc nap alatt, a második 1 -át ugyan- | 
azon naptól számítandó hatvan nap alatt i 
az utolsó V3-át pedig ugyanazon naptól szá- I 
mítandó kilencven nap alatt-, minden egyes I 
vételári részlet után a birtokba lépés napjától t 

számítandó 6°/0 kamatokkal együtt ezen kir. 
jbir. kiküldött végrehajtó kezéhez lefizetni. — 
A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 

4-szer. Vevő köteles az épületeket a bir-
tokbalépés napjával tűzkár ellen birtositani. 

5-ször. Az árverés jogerőre emelkedésekor 
vevő a megvett ingatlan birtokába lép, ennél-
fogva a megvett ingatlan haszna és terhei ez 
időtől őt illetik. 

6-szor. A tulajdonjog bekcblezése csak a 
vételár kamatainak teljes lefizetése után log 
vevő javára hivatalból eszközöltetni. 

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

tételek bármelyikének eleget nem tenne, a 
megvett ingatlan az érdekelt felek bánnelyi 
kének kérelmére a prts. 459. §-a értelmében | 
vevő veszélyére és költségére, bánatpénzének j 
elvesztése mellett, ujabb árverés alá bocsáttatni I 
és csupán egy határidőnek kitűzése mellett az 
előbbi becsáron alul is eladatni fog. 

Felhívatnak azok, kik az árverésre kitű-
zött javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, 
avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vél-
nek. hogy e részbeni kereseteiket e hirdet-
ménynek a hivatalos lapban lett harmadik 
közzététele napjától számítandó 15 nap alatt, 
habár külön értesítés nem vettek is, ezen kir. 
jbir. telekk. hatóságánál nyújtsák be: külön-
ben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, 
igyí dül a vételár feleslegére fognak utasitatni 

Kelt Szentesen, 1*81. jan. 13. 
Ó n o d y IE<Iáirol3r, 

bir. végrehajtó. 

M E EGHIYO. 
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hx e l « ü z e n e k a r k ö z r e m ű k ö d é s e m e l l e t t 

nyul-vacsorával egybekötött 

T Á N C V I G A L O M 
rendeztetik, melyre 

a n. é közönséget tisztelettel meghívja 
a r e n d e z ő s é g . 

Ijelépti-flíj személyenként vacsorával és egy fél 
liter borral 1 frt., vacsora nélkül 60 kr. 

Kezdete a vacsorának fél 7 órakor. A táncnak 8 -kor . 

FöHilíizetések köszönettel fogadtatnak. 

A tiszta jövedelem az elemi iskolákba járó szegény árva g yerme 
kek felsegélyezésére fog fordíttatni. 

^ooooooooooeoooooooooooooooooocoooooaooooooooooooooooooooo 

H i r d e t ó s . 

B á l i 

C H E R R I E R J Á N O S 
&CJT* újonnan beremlezeit 

? n i 
SZE1TTESE1T, znely már tiz é̂ r óta fennáll, 

i| j ajánlja magát minden e szakba vágó munkák gyors, ízléses, pontos es jutányos elkészítésére, u. m. : 
\ Müvek, folyóiratok, alapszabályok, körlevelek, gyászjelentések, falragaszok, kimutatások, meghívók, kötelezvé-

uyek, meghatalmazások, röpiratok, szalagok, számlák, eljegyzési kártyák, névjegyek, levélpapírokra és borítékokra fe-
jezet nyomások, stb. stb., egyszóval minden nyomdai munkák gyorsan és jutányosán elkészíttetnek. 

j\ Ajánlom továbbá a kiadásomban megjelenő „ S Z E N T E S I L A P U cimtí hetilapot, mely ugy helyben, mint e 
vidéken a legelterjedtebb és igy közlésekre legalkalmasabb lap a n. é. közönség szíves pártfogásába. 

© Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan és a legjutányosabb árak mellett eszközöltetnek, (fi 
A nagyérdemű közönség becses megrendelését kérve maradtam Tisztelettel 

CHERRIER JÁNOS, (§ 
ftömjomjom3a-tw(aj3ouo&. 
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.Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




