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E L Ő F I Z E T É S I Á B : 

Egész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt. 
Negyed évre . . 1 frt 

M E O J E L E N 
minden szombaton 

E lap szellemi részét il-
"tő közlemények a szer-

Tkesztonéghem, a pénskiil-
deinénvek pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP 
V e g y e s t a r t a l m ú h e t i k e z l e i y . 

HIRDETÉSI Á R A K : 
3 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr , 
1 hasábosért 6 kr szá-

míttatik-

NYILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉL7EGDIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

S z e n t e s j ö v ő j e . 
Szentes nagy átalakulás küszöbén áll. Az 

előhaladás két hatalmas tényezőjét kapja meg 
egyszerre. Lesz vasútja és központja lesz a 
megyei közéletnek. 

Nem sietünk és nem a vérmes remény 
ábrándozása nálunk, ba Szentesnek már is uj 
képét festjük és jövőjéről beszélünk. Hiszen 
Szentes nagy és gazdag város volt eddig is, 
8 alig van város Magyarországon, hol a lélek 
szám arányához képest oly kevés volna a 
teljesen vagyontalanok száma mint nálunk, 
hol a két keze munkájára utalt osztály oly 
kényelmesen megélne mint közöttünk. Szentes 
a gazdagabb városok sorában tett számot eddig 
is; de vagyonát tőkéje jövedelme arányában 
nem nevelhette; mert vasút hiányában gazdag 
határának kitűnő terményét olcsobbért kellett 
adni és az óriási fuvardíj miatt, a mit behoz-
tak számára, drágábban kellett megfizetnie 
mint azon városoknak, melyeknek vasutjok van. 
Ugy hogy, ha számokkal akarnánk kifejezni a 
veszteséget, mit Szentes ez uton szenvedett, 
évenként százezrekről kellene beszélnünk, mely 
összeget veszt közönségünk; de hála városunk 
áldot vidékének, Szentes még igy sem maradt 
oly messze a vasúttal bíró városok háta me 
gett. Ezen körülmény jogosulttá teheti részünk-
ről a reményt, hogy ha Szentesnek vasútja 
van már és itt lesz a megye székhelye 
város nagy lépésekkel fog haladni előre. Egy 
uj élet pezsdül itt meg, s a jólét száz meg 
száz uj lorrása nyilik meg és szolgál eszközül 
a közboldoguláshoz. (Jazdagodni fog e város 
anyagilag épen ugy, mint szellemileg, s egy 
virágzó szebb jövő várakozik rá, melyet hit-
tünk, hogy meg fog érni Szentes; de nem 
gondoltuk, hogy oly közel álljunk hozzá 

Azonban azon kecsegtető képnek, melyet 
itt városunk jövőjéről festünk: meg van a 
maga ára. Nagy ár, melyet a jelen nemzedék 
munkásságának, takarékosságának kell filléren-
ként összerakva kisporolni. 

Hogy vasutunk legyen, azért egy óriási 
Összeget szavaztunk meg, s a megye székházát 
is egy nagy áldozat árán nyerjük meg. És 
jó volna, ha már többet nem kellene áldoz-
nunk ; de a mogycszékház éppen ugy, mint a 
vasút, egy ujabb és elmaradhatlan nagy áldo-
zatra hí bennünket. 

A vasút föltétlen szükségessé teszi, hogy 
a kurcaparttól főutcánkat a vasútig kikövez-
tessük. 

Egy város háza építése eddig is csak idő 
kérdése volt nálunk, oly szükség, melyet a 
közel jövőben ugy is teljesítenünk kellett volna. 
A megyeszékház építésével most már elodáz-
hatlanul be állt ennek szüksége; mert a megye 
ház megsemmisíti a városháza legnagyobb ré-
szét. A hivatalok ott tovább el nem helyez-
hetők, hiszen ma sincs több hivatalnoknak 
rendes hivatalos szobája. 

Sokan azon véleményben vannak, hogy a 
vasút érdekéből megszavazott áldozat után, a 
város ma már nincs azon helyzetben, hogy egy 
városháza építésével, valamint a főutca kiköve-
zésével járó áldozatot meghozhassa. Es várni 
kell addig, mig a közönség kiheveri terhét. 

Ez az okoskodás, ha mélyébe nem tekin-
tünk, helyesnek látszhatik; mert hogy a vasút 
és a megyeház létesítése érdekéből kívántató 

és már meg is szavazott áldozat egyelőre tel-
jesen elég városunkra és a terheknek még 
ezentúl is fokozása végzetessé válhat közönsé-
günkre: az kétségkívül áll. — De az is áll, 
hogy a megyeház építése által a tisztviselők 
legnagyobb része kiszorittatik hivatalából, és 
ezek számára hivatalos helyiségről kell és 
pedig haladéktalanul gondoskodni. Már most 
csak az lehet a kérdés, hogy: a közönségre az 
jár-e kevesebb teherrel, ha város közházat épít, 
vagy ha azt bizonytalan időre elhalasztja, s 
addig bérházban helyezi el a megyeház építése 
folytán hivatalos helyiségökből kiszorított hi-
vatalnokokat? És az is kérdés, hogy most a 
megyeházzal együtt épitve, nem kerülne-e a 
városháza sokkal kevesebbe, mint későbben és 
miután ez a városháza építés az adminisztráció 
érdekéből ugy sem halasztható és miután ma 
épen ugy mint későbben is, csak kamatos 
pénzből épiti a város a közházat: vajon, csak 
4—5 év múlva is, nem kell e a mainál 2—3%-kal 
is nagyobb kamatot fizetnünk a felveendő 
kölcsön után? 

Ha tekintetbe vesszük, hogy a városnak 
eltávolítandó épületeiben és készletben van 
annyi tégla és cserépanyaga, mennyi az épí-
tendő városházához szükséges, ezen anyagokon 
tul 50 ezer írtból egy városháza kikerülne. 
— Ezen összeget jelzálogi biztosíték mellett 
G'/a% kamat és tőke törlesztéssel 32 évre be 
lehetne szerezni. Ennek évt törlesztésére 3500 frt. 
kellene Ez oly jelentéktelen összeg, melynél 
alig ha lehet kevesebbért az elhelyezésre váró 
hivatalok számára bérházat találni; de ha 
lehetne is, annak, hogy egyik hivatal a város 
egyik részében, a másik, a másik részében 
legyen, csak a közönség szenvedné óriási hát 
rányát; azért véleményünk szerint egy uj vá-
rosháza építése elodázhatlan, s az a megye 
házzal egyidejűleg fölépítendő. 

A főutca kikövezése szintén eszközlendőarra 
az időre, mikorra a vasút a forgalomnak áta-
datik ; mert hiszen ezen e főutcán téli sáros 
időben ma és minden jó érzést bántó állat 
kiuzáfisal megy a közlekedés, hát ha itt össz-
pontosul a város forgalma, akkor ott nem te-
herrel, de üres kocsival sem lehet közlekedni 

Az utkövezés tehát elmaradhatlan; de ez 
eszközölhető is a város minden megterheltetése 
nélkül; mert ha ez az ut ki lesz kövezve, joga 
leend a városnak vagy kövezet vámot szedni, 
vagy a mi még sokkal célszerűbb, a Szentes-
ről vasúton továbbítandó szállítmány minden 
méter mázsája után bizonyos százalékot szedetni 
mely együtt szedetik be a vasuti szállítási 
dijjal és évenként számoltatik át a vasutpénz-
tárából a városnak Igy van ez Félegyházán 
is. Ezúton rövid 4—5 év alatt megtérül az 
összeg tőkéje és kamatja is, mibe az ut kikö-
vezés kerül. Itt tehát csak előlegezni kell az 
összeget; de ezt meg kell tenni a városnak. 

Akkor tehát, midőn a vasút és megyeház 
létesítése mellett jól esik városunk jövő kilá-
tásairól beszélnünk és kecsegtetjük magunkat 
egy munka és szorgalomtól pezsgő város anyagi 
szellemi előnyeivel, szóval midőn a legközelebbi 
napok, ránk nézve valóban korszakot alkotó 
eseményeinek hatása alatt városunk jövője sok-
kal biztat bennünket: legyünk készen rá, hogy 
ezen nagy fordulattal nemcsak kedvezőbb jövő, 
de ennek fejében az első években teher és uj 
meg uj áldozatok elodázhatlan kötelessége vár 
ránk. © 

Z e n d ü l é s. 
Kun-Szent-Márton,11881. márc. 21 

Városunk három napon át, valóságos ostromállapot-
nak volt színhelye. Márc. 18-án^í mintegy J 500 ember 
rohanta meg a városházát, a polgármestert ésjaftiszti-
kart halálra keresve. A rend csak 20-án Sipos Orbán 
alispán által lett 200 katona közbejöttével helyre állítva. 

E rendkívüli esetre a következő körülmény szol-
gáltatott okot; 

A mult év őszén, midőn a városunk határát vé-
dő gát kiépítése a közmunka, közlekedési miniszter 
által el lett rendelve és ki lett mondva, hogy 
ha a város a gátat ki nem épiti, azt a miniszter köz-
igazgatási végrehajtás utján kiépítteti, a közgyűlés el-
határozd a gátnak közerő alkalmazása mellett való ki-
építését és pedig olyképpen, hogy a gátépítés fej után 
lett kivetve. Tekintet nélkül a polgárság anyagi hely-
zetére, a polgárság egy részének teljes vagyontalansá-
gára, mindenkinek*egyformán kellett a gátépítéshez já-
rulni.] 

Ilyen jog és méltányossággal teljesen ellenkező 
határozat természetesen azért volt annak ^idejében ke-
resztülvihető; mert a képviselőtestület többsége vagyo-
nos polgárokból állván, ezek érdekét ezen határozat 
egészen kielégité. Ezen absurdum határozat már akkor 
minden józan gondolkozású emberuél nagy visszatetszést 
szült; de ellene nem folyamodott föl senki. 

A város vagyonosabb polgársága ezen rá nézve 
kedvező határozatnak igyekezett megfelelni, mig a sze-
gényebb, különösen a teljesen vagyontalan osztály meg-
tagadta a gát építést. 

A Körös márc. 1-től kezdve folyton áradt, mind 
nagyobb szüksége lett a gát kiépítésnek. Az építéssel 
hátralékban levők szorongattattak kötelességök teljesí-
tésére ; de ezek nem engedelmeskedtek. Ekkor bírságot 
vetettek ki rájok és midőn a bírságokat hajtották be, 
ekkor kitört az elégületlenség, s mintegy 500 ember 
megtámadta a városházát, agyonveré»sel fenyegetve a 
zendülésre elrémült elöljáróságot. 

A polgármester menekült a csendbiztos Bozóki 
András házához s itt egész napon át hét csendőr őrizte 
a házat a támadástól. 

A tisztviselők, ki merre birt'menekült; a közgyám 
és egy tanácsnok, kiket legjobban keresett a fölhábo-
rodott tömeg, a levéltárba zárták el magokat és ott 
voltak, mig Horváth Gyula kormánybiztos a városba 
nem érkezett, kínok tapintata és erélye némileg csilla-
pitá a nép dühét. 19-én 40 katona érkezett Szolnokról; 
de ez még kevés volt a rend helyre állítására. Horváth 
Gyula kormánybiztos az nap 300 katonáért táviratozott 
a közlekedési miniszterhez és táviratilag értesité a mi-
nisztert, hogy nagyobb vérontás nélkül a rend a város-
ban levő 40 katona segélyével helyre nem állitható. 

Másnap 20-án érkezett meg 200 katonával Sipos 
Orbán alispán a városba, ki a lázongás vezetőit azonnal 
elfogatta. 

Az elfogatások még mindegyre tartanak. A rend 
már helyre van állítva; de a vagyontalan osztálynál az 
elkeseredés átalános. Aggódva várják az elfogottak 
büntetését. 

Vérontás nem történt egyéb, minthogy a fölhábo-
rodott tömeg a városháza megrohanása alkalmával a 
rend érdekében föllépett egy csendlegényt levert, 
kinek életéhez nincs remény. 

A tisztikar passiv magatartása csillapitá a nép 
dühét s csak ezáltal volt elkerülhető a nagyobb vér-
ontás. 

A zendülés alatt a vagyonos osztály, hogy a nép 
dühét fel ne hívja, félre vonult, okosan tette. 

Ily állapotot idéz elő egy képviselőtestületnek 
egy osztály érdekéből hozott igazságtalan, önző hatá-
rozata. 

Mindenki beismeri, hogy a nép elkeseredése nem 
ok nélküli. 

A gátakat most Horváth Gyula kormánybiztos 
pénzes emberekkel csináltatja, a munka nagy erővel 
folyik. Ma este Szentesről is közel 300 kubikos ér-
kezett. í. 8 , 



Megye g y í í l ^ b ő l . 
A székházügy és. vasutügy iránti érdeklődés sok 

képviselőt hozott össze a f. hó 25-én tartott megyei 
gyűlésre. Sok uj arcot láttunk ott és meglepőleg Cson-
grádról, Dorozsmáról nem volt senki, még magok a 
járási tisztviselők sem; pedig ez nem járja; mert a 
szolgabiráknak sokszor egy vagy más fölszólalás folytán 
járásukat, illetőleg fölvilágosítást kell adni a megyei 
közgyűlésnek: nekik tehát rendkívüli akadályoztatástól 
eltekintve, nem volna szabad a gyűlésről elmaradniok. 

A gyűlés egyébiránt amily népes, érdekes és 
tanulságos is volt. 

A gyűlésen Stammer Sándor alispán elnökölt, s 
a gyűlést megnyitván, értesité a megyei közgyűlést, 
hogy megyénk szeretett főispánja, fiának Rónay Bélá-
nak" elhunyta miatt gyászt visel és nem vehet részt a 
közgyűlésen, hogy azt vezethesse. 

A közgyűlés Rónai Lajos főispán családi veszte-
sége iránti részvétét jegyzőkönyvileg fejezé ki. 

Jelenté egyszersmind az alispán, hogy a közgyű-
lést azért hitta össze ünnepnapra, mert előző napokon 
a megyében folyó vizitaciókon el levén foglalva és ké-
sőbbre pedig a gyűlést nem akarta halasztani; de nem 
is halasztgatta; mert a vasutügyi szerződés elfogadásá-
ról, a szerződés egyik pontja értelmében, a bank még 
márc. hóban értesítendő. A közgyűlés helyesléssel vette 
tudomásul ezen elnöki jelentést s ezután fölolvastatott 
a megye székház épitési tervének jóváhagyásáról szóló 
belügyminiszteri rendelet és az erre keletkezett állandó 
választmányi javaslat, mely a megyei közgyűlés által 
egyhangúlag elfogadtatott; e szerint elhatározta a me-
gyei közgyűlés a megyei épületeknek eladását, a szeg-
vári megyeház kivételével. Az eladandó épületek becsára 
a megyei állam építészeti hivatal által 41098frtban álla-
pitattak meg. Ezen Hód-Mező-Vásárhelyen levő épüle-
tek árverési határidejéül april 25-én délelőtt 10 órája 
tűzetett ki. Az árverés Vásárhelyen lesz. Utasítva lett 
a megyeház épitési bizottsága, hogy, ha a részletes 
tervek is jóváhagyatnak a miniszter által, haladéktala-
nul hirdessen pályázatot az épitési vállalat kiadására. 
A megye épületei eladása utján befolyt összegen tul 
még szükséges költség kölcsön utján lesz fedezendő; 
de a kölcsön csak akkor lesz fölvéve, ha már tud-
juk, hogy mi jön be a megye épületeiből é* igy bizton 
tudjuk, hogy mily összeg felvételére lesz szükség. A 
megyei váltaági pénztár kölcsönei fülmondatni határoz-
tatok. Szentes városa pedig felhivatik, hogy haladék-
talanul intézkedjék, hogy a székház számára fölajánlott 
területet a megye rendelkezése alá bocsáthassa s hogy 
a megajánlott e'gy millió téglát és szükséges cserepet 
tartsa készletben. 

Ezután következett a vasut-ügy. A megye egy-
hangúlag elfogadta, a lapunk utján már ismert, vasut-
ügyi szerződést, s amennyiben a megye 70 ezer fo-
rintot oly képpen szavazott meg a vasútra, hogy ezeu 
összegből 20000 frtot azonnal, 500tMJ irtot pedig 10 év 
alatt évi 500O írtjával fizet, s miután a szerződés ér-
telmében a hozzájárulási összeg az épités folyama alatt 
fizetendő: elhatározta a megye, hogy 50000 frtot köl-
csön vesz a banktól és ezt 10 év alatt közmunka vált-
sági pénztárból vissza téríti; egyszersmind, mintán a 
szerződés szerint, esetleges kisajátítási többlet is fize-

tendő, melyre a megye külön fedezettel nem bir, ez az 
esetleges többlet, a vasútra megszavazott egy évi köz-
munka értékesítése folytán fog fedeztetni. 

A határozat kimondása előtt Balogh János annak 
kijelentése mellett, hogy elfogadja a vasutügyi bizott-
ság javaslatát, köszönetet indítványoz szavaztatni, a 
megye részéről működő vasutügyi bizottságnak. 

— Szobotka Gusztáv sajnálatát jelenté ki, hogy 
a megye kiküldöttei nem kísérlettek meg mindent meg-
tenni azért, hogy Mindszent mely oly nagy áldozatot 
hajlandó lett volna tenni, szintén érintessék a vasút 
által s bár Balogh János köszönetet indítványoz a vasutügyi 
bizottságnak; de ezen inditvánvnyal szemben kény-
telen azon szomorú körülményt constatálni, hogy a 
vasút ügyi szerződések megkötése felett toly tátott 
tárgyalások alkalmával az utolsó napon már Csongrád 
megyét nem volt senki aki képviselte volna a végre-
hajtó bizottsági ülésen ; mert Fekete Márton ur ment 
oda el maga és ueki hivatalos eljárásából az utolsó nap 
ott kellett hagyni a végrehajtó bizottsági ülést. Szóló 
aki megérdemli a köszönetet, annak megszavazza, de 
az általa jelzett ezen eset azt mutatja, hogy azt csak 
egy ember érdemli meg. kinek szívesen szavaz elis-
merést. Kéri, hogy ha már Mindszent vasutat nem kap 
épitsen, neki a megye járható utat a vasútig. 

Balogh János hosszabb alapos beszédben fölfejté, 
hogy miért nem volt kivihető, hogy Mindszentet érintse 
az építendő vonal; mer maga a kormány a közforgalom 
érdekéből határozottan ellene van a mindszenti 
csatlakozásnak. Csongrádmegye kiküldöttei és ezekkel 
Szentes képviselői is mindent megtettek, hogy Mind-
szent el ne ejtessék; de ez kivihetetlen volt. Szóló szí-
vesen járult hozzá, hogy a inegve intézkedjék aziránt, 
hogy Mindszent közlekedési érdekei kielégíttessenek, 
s azért indítványozza, hogy a megye vasútügyi bizott-
ság utasittassék, hogy bocsátkozzék a bankkal tanács-
kozásba egy Mindszentig szolgáló szárny vonalnak 
kiépítése iránt 

Fekete Márton Balogh János köszönet szavazást 
indítványozó elismerő maga tartása mellett súlyosnak ta-
lálja Szobotka Gusztáv vádját, mely azt mondja hogy 
a inegye érdekét képviselők nem tettek volna meg 
mindent Minddszent érdekéből. Szóló hivatkozhatik 
azokra, kik a gyűlésen is jelen vannak, és ott a bizott-
sági ülésen jelen voltak, hogy a mily lelkesen beszélt 
Szobotka ur imént Mindszent érdekéből, Ö ópp oly 
hévvel küzdött érte; de ez kivihetlen volt. Méltatlan 
tehát a vád, hogy kiknek kötelességök lett volna, nem 
tették ezt Mindszent érdekéből és azért e vádat kény-
telen vissza utasítani. 

Sima Ferenc Szentes részéről szintén tagja volt 
a vasutügyi végrehajtó bizottságnak és Szobotka bi-
zottsági tag vádjával szemben kénytelen kijelenteni, 
hogy: Csongrádmegye részéről, Mindszent érdeke arra 
nézve, hogy ő vasutat kapjon, kifogástalanul, lelkesen 
volt képviselve a megyei főjegyző által, s amint ezt 
szívesen elismeri és nevezettnek szívesen szavaz kö-
szönetet, ugy uem tagadhatja, sőt bizonyságot kell 
tennie Szobotka ur azon állításának igazságáról, hogy 
a szerződés tárgyalás utolsó napján senki nem volt 
Csongrád megye részéről a tárgyaláson jelen és ezért 
méltán illetheti vád a vasutügyi végrehajtó bizottság 
azon tagját, ki ki volt küldve és ily fontos ügyben 

kiküldetését nem teljesité. Szóló szívesen szavaz kö -
szönetet annak, ki erre érdemet szerzett és azt ismeri 
a megye közönsége, hogy ki; de e köszönethez,ez elis-
meréshez nincs joga a végrehajtó bizottság minden 
tagjának. Ami Mindszentnek a feletti"gfájdalmát illeti, 
melyet a vasút elvesztése felett érez, szóló teljes mér-
tékben osztja; de e veszteségetfkomoly^higgadt meg-
fontolással nem találja oly nagynak, mint azt az első 
pillanat hatása alatt a mindszentiek ["gondolják; £inert 
Mindszenthez mégis közel lesz e vasút és nem kell 
neki érte erejét meghaladó áldozatot hozni. Ha Szen-
teshez oly közel ingyen épülne a vasút, mint lesz ez 
Mindszenthez, szóló nagyon boldognak mondaná váro-
sát és nem jutna eszébe százezreket áJdozni és okta-
lanul sötétebbnek látni a jövőt, mint amilyen az. Szóló 
azt illusionak tartja, hogy Mindszent egy szárnyvona-
lat épitsen ; mert Mindszent nem hozhatja meg azt az 
áldozatot, amibe ennek kiépítése és évi fentartása ke-
rülne, s a vasutat építtető érdekeltség pedig, a tapasz-
taltak után, fővonal terhére ezt kiépíteni nem fogja. 
Szóló ha mint Mindszent polgára szólhatna," első volna 
ki ellene lenne ezen szárnyvonal épitési tervnek. Mind-
szentnek az az érdeke, hogy j ó utja legyen^ a vasút-
hoz, s hogy ez legyen, tegyen meg Csongrádmegye 
mindent. 

Szobotka midőn az imént vádat emelt, Fekete 
Mártont világért sem értette ; mert hiszen, ha valakit 
elismerés illet, az Fekete, ki sokat fáradt ez ügyben. 

— Horváth Ferenc a vád engem illethet; mert a 
végrehajtó bizottsági ülésen Csongrád megye nem volt 
kellőképpen képviselve; de erről nein tehetek ; mert 
betegségem gátolt, hogy elmehessek. 

— Stammer Sándor előadj a,hogyJiivatal os elfoglalt-
sága volt az ok, hogy maga részt nem vehetett a bizott-
sági ülésen: de hite szerint a megye kiküldöttei kö-
telességeket híven teljesíttették és őket jogosan mulazs-
tás vádja nem illetheti. Hogy Mindszent érintve nem 
lesz a vasút által annak azon fatalitás az oka, hogy 
fére kiesik a vonalból és itt Mindszentnek megkell 
hajolni a többsége érdeke előtt 

Udvardi Szegvárig jó utat kell csinálni Mindszent-
nek is érdeke lehetőleg ki lesz elégítve. 

Vimmer a jó utat a mindszenti határban építendő 
megállóig indítványozza. 

Balogh János a vasutügyben eljárt megbízottak 
részére köszönet szavazási indítványát megújítja. Sima 
szavazást kivan. A nagy többség megszavazza a kö-
szönetet. 

No azután ezen ügyeken tul, jóvá hagyatott Szen-
tes és Szegvár községének a vasutügyben hozott ha-
tározataik. 

Yilág folyása. 
Az orosz cár meggyilkolásának rémeséte 

foglalkoztatja még mindig a világot. Az em-
berek annyi merényletnek sikertelensége után 
azt hitték már, hogy II ik Sándor cár életét s 
vele a muszka önkény vasuralmát látbatlan^ 
szellemek védik, s hiába ellenük minden emberi 
törekvés. Az utóbbi időben már azt hirdették 
a hűbéres muszka lapok, hogy Oroszországban 
elégedettség uralkodik és Loris-Melikov reudőr-
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A szép Gvürkinében könnyű volt a hűséget meg-
ingatni félje iránt. 

— Ha ön módot talál rá — mondá Lándorinak, 
hogy férjemtől tisztességesen megválhatok, akkor öné 
vagyok. 

Gyürkiné már nem mosolygott, midőn ezt mondá, 
arca, hangja komoly volt. 

— Engedi remélnem, hogv bírhatom ? szólt és 
szenved élv ly el ragadá meg a szép nő kezét Lándori. 

— Igen, de találjon rá módot, hogy férjemtől 
tisztességesen elválhassak. 

— Találok, teremtek. Párbajra kényszentem és 
megölöm őt, mondá szenvedélytől fölizgatott hangon 
Lándori. 

— Igy nein kívánok férjemtől megválni. Ön bor-
zasztó ember. 

— Oh szerencsétlen vagyok; mert szeretem, imá-
dom önt. 

— Es ha ön előbb gyilkolni akar, akkor szerelme 
hiába való. 

— Laura, mondá esdőleg a férfi: az ön szives-
sége, bűvös szemeinek biztató mosolya ébreszté föl 
bennem a szerelem gondolatát, mely most már mint 
kitörő vulkán dul ereimben. Megőrülnék, ha önt nem 
bírhatnám, bírni akarom és bírni fogom, esküszöm rá! 
Oh szóljon, ne kényszeritsen a végletekre, adjon ta-
nácsot: mit gondol, hogyan szabadíthatnám meg férjé-
től. Oh Laura ! ön nem szeret, mert a szerelem nem kö-
vetel viszont szerelmen kivül semmi bért. 

Gyürkiné soká nézett némán az esdő férfira, ki-
nek szemei láztól égtek, kezei a fölindul ás tói reszkettek. 

— Oh szidjon, ugy-e nem szeret? 
— Szegény barátom, mondá Gyürkiné komolyan: 

nem akarom önt áltatni. Lássa én még nem szerettem 
senkit és nem állítom, hogy önt szeretném; do azt hi-
szem, hogy szeretni bírnám majd idővel. Lássa én 
apáca módra voltam nevelve; szüleim mulatságba, tár-
saságba soha nem vittek ; a legeUő férfi, kivel legelő-
ször közelebbi viszonyba jutottam, egy vén púpos, 
nyomorék ember volt, kinek feleségül ugy adtak el 
szüleim. Kint és gyötrelmet éltem át első férjem olda-
lánál, sírtam reggel, délben, este mindaddig, mig Gyürki 
el nem választott tőle. Oh és ezért hálával tartozom 
neki; de szeretni, őt sem szerettem soha. Talán inkább 
sajnálatból mcutem hozzá, hallván saját szájából sze-
rencsétlen házassági eseteit. Magamat egy a sorstól 
szerencsétlen életre szánt lénynek tekintém és azt gon-
doltam, hogy elég szerencsétlen vagyok arra, hogy 
összeüljek Gvürkivel és hozzá mentem szánalomból. 
Ö j ó ember, mindent kész áldozni értem; de hiába. 
szeretni nem bírom. S ha inégis azon hála mellett, 
melylyel neki tartozom : megválni képes volnék tőle, 
azért ne Ítéljen el uram ; erre csak az vihet, mert ér-
zem, hogy idővel tűrhetlenek leszünk egymásra nézve 
és Ő is, én is szerencsétlenek lehetnénk. Es midőn ön 
szerelmet vallva, minden áldozatra kész elhatározással 
áü előttem : gondolja meg, hogy : hát ha az ön sze-
mélye iránt táplált reményeim is megcsalnának, majd 
— mint e pillanatban még remélem — nem bírnám 
szeretni önt, söt gyűlölném és válni kívánnék öntől is. 
Oh ez meg lehet, én igen szerencsétlenül vagyok al-
kotva. E szavaknál zokogni és könyűzni kezdett Gyür-
kiné. 

— Készen várom sorsom a jövőre nézve, csak e 
pillanat legyen enyém az ön szerelmében. 

Gyürkiné kezét adá. 
Lándori lázasan voná magához közel a szép nőt! 
— Oh, Laura! jöjön velem, menynyé varázslom 

önnek a földet, nem lehetnek vágyai, melyeket ne tel-

jesítenék, oh jőjön velem. Lándori letérdelt a szép nő 
elé és ugy kérte. Ha elhagytuk e házat, könnyebben 
végzünk férjével. 

Szegény Gyürki. neki fátuma volt e szerencsétlen 
házasság. Felesége elébb tartotta magát, de a laza kö-
telék mindig tágult, míg egyszer lehullt a nő kezéről 
és megölelte, megcsókolta Lándorit és ment, hagyta 
magát vitetni általa, mikor két üap múlva Gyürki haza 
jött, nejének htilt helyét találta. 

Gyürki kétségbeésve sírt, midőn megtudta, hogy 
felesége megszökött. Szerette, imádta nejét és azt hitte, 
hogy ez is szereti őt, s azért volt rá nézve megsem-
misítő a nő hűtlensége. 

Mit mond a világ e hallatlan botrányra? — töp-
rengett a szégyenérzet kínjától mardosott lélekkel a 
szerencsétlen ember és pisztolyt vett kezébe, hogy főbe 
lövi magá f. 

E végzetszerű pillanatban, egy barátja lépett a 
szobájába és kicsavarta Gyürki kezébM a pisztolyt s 
midőn megtudta a borzasztó szándék okát, azt mondá 
neki, hogy menj Lándori után és magad helyett lőd 
agyon őt. 

Gyürki megszoritá barátja kezét e tanácsért és 
lemondott az öngyilkosság borzasztó gondolatáról: de 
meg#*küdött a tanácsot adta barát előtt, hogy Lándorit 
meg fogja ölni. 

A szegény ember olyan volt mint egy őrült, be-
pakolt és bár még csak délután két óra volt, a vasút 
délután fi órakor indult Budapest felé, kiviteté magát 
az állomáshoz és ott járkált 4 órán át a vonat indulá-
sáig, lelket kinzó gondolataival téplődve. 

S mig ő a vonatra várt és elutazott rajta Buda-
pestre, hogy ott felkeresse és megbosszulja magát Lán-
dorin; addig a városban szerte futott a hir, hogy Gyür-
kiné elhagyta férjét és a szerencsétlen ügyvéd most 
inegy mint az őrült, hogy bosszút álljon neje elcsá-
bitójan. 

(Folytatás köv.) 



miniszternek sikerült kiirtani az átkos nihilis-
tákat A világ már csaknem hitt ezen borzasztó 
muszka önámitásnak, me ly inkább arra volt az 
orosz udvari körök által szánva, h o g y a sorsa 
bizonytalansága miatt a g g ó d ó minden oroszok 
urát megnyugtassák S midőn már mindenki 
azt hitte, h o g y a nihilisták bátorságukat vesz-
tették, lemondtak minden további kísérletről: 
akkor j ön egészen váratlanul, de annál elrémi-
t ő b b hatással a borzasztó hir, h o g y : „a cár 
meggyi lkoltatott .* 

Ezen gyi lkosság e g y megutált kormány-
zási rendszernek következménye. 13orzasztó in-
telem az önkényes uralomra hajlandó uralko-
dók számára. Az egyes európai udvaroknál le-
irhatlau hatást idézett elő ez eset. V i lmos po-
rosz király sirva fakadt és egész valójában meg-
rendülve rebegé mint e g y a g y o n rémült g y e r -
mek, h o g y : „az őrök sem használnak.* 

Igen, Sándor cár borzasztó megsemmisítése 
azt bizonyítja, h o g y : még az Őrök sem hasz 
nálnak, h o g y a nép elkeseredése n a g y o b b ha-
talom mint a muszka cáré, h o g y a népnek is 
meg vannak jogai és évekig, talán századokig 
ttíri az önkény vaskezét, de ha egyszer meg-
elégelte, ha egyszer emberi méltóságának ön-
tudatára ébred, akkor isten van vele és meg-
semmisíti ki útjába áll, mint megsemmisítette 
a hatalmas muszka cárt, ki azt hitte, h o g y az 
a 80 millió muszka csak azért van teremtve, 
h o g y ő szabadon kény ural kodhassék felette, 
nem ő van a népért, hanem a nép van ő érte. 

Mint hirdetik a l apok : a cár környezete 
az utóbbi időben ligyelmezteté, hogy tegyen 
engedményeket a n é p n e k ; de a cár azt nem 
tette ; mert nem akarta a külhatalmakkal lát-
tatni, h o g y ő kénytelen engedni a népnek, 
h o g y a trón g y e n g é b b mint a nép Mily n y o -
morult hiúság! Hát e g y uralkodónak nem a 
népében van az ereje és mi volua az a hatal-
mára o l y nevetségesen hiú orosz önkényuralom, 
ha alatta 80 millió muszka nincs? Hiszen a 
trónok ereje a nép szeretetében van, s mihelyt 
a nép meggyűlö l te uralkodáját, fölkel és elveszi 
vállát, m e l y l y e l a trónt támasztá, és ez összedől. 

I g y vau ez Oroszországban és igy kell 
lenni minden államban. 

Az uralkodónak e g y n e k kell lenni népével 
és nem el lenségének; mert szeretett uralkodó 
lépteire m-m lesnek orgyi lkosok, de Sándor 
bárokat üldözi a nép kiapadhatlan gyűlölete . 

Es hiába való az a százakra menő elfoga-
tás! Sándor cár gyi lkosait keresztre lehet fe-
szíteni; de ezzel nem lesz kiölve a nép lelkéből 
a szabadság iránti vágy , sőt fokozódni fog az. 
Különben a nép elégületlenség érezteti már ha-
talmát az uj cárral is. Mint a lapok írják ő 
fölsége is kapott már a nihilistáktól f igyelmez-
tetést, h o g y : ha 6 hét alatt a lkotmányos kor-
mányzatot nem hoz be országába: u g y jár mint 
az apja, meg fog gyi lkoltatni ő is. Mint írják, 
az uj cárnak hajlandósága van az enged né-
n y e k r e ; de azt hamarjában azért nem akarja 
tenni, h o g y a muszka cárok önkényes hatalma 
iránt táplált hitét meg ne ingassa a világnak, 
h o g y gyengének ne tűnjék föl. O is u g y gon-
dolkozik tehát, mint az apja és könnyen meg-
történhetik, h o g y a nihilisták bosszúja őt is 
apja után küldi. 

A pétervári börtönök különben már alig 
képesek befogadni a cár gy i lko lás bűnének 
g y a n ú j a miatt elfogottakat. 

Oroszorzágban ma senki nincs biztonságban, 
mindenki tarthat attól, hogy valami irigye 
följelenti és cárgyi lkolási bünperbe keverik. 

Borzasztó állapot és mind ez, e g y ember 
miatt, csak azért, h o g y embernek épségben 
maradjon j o g a bO millió nép fölött saját sze-
szélye és önkénye szerint uralkodni. 

H o g y mi ly féktelen nagy ur Muszkaor-
szágban a cár, ennek amily szomorú, éppen o l y 
mulatságos képét adja az az ukáz, melyet 1 Il - ik 
Nándor cár apja halála alkalmából kiadott pa 
rancsképpen a millió muszkához. 

Fél esztend ig kell gyászolni a m e g g y i l -
ko l t cárt az egész nemzetnek és még az is 
m e g van hagyva , h o g y a gyász alatt mi lyen ruhá-
ban kell járni a népnek és miféle je lvényeket 
kell a gyász je léül hordani. 

Hát ha más nem, ez mutatja, h o g y mi a 
sorsa Muszkaországban a polgárnak v a g y par-
d o n ! nem po lgárnak ; mert muszkaországban 
polgár nincs, hanem csak cár j o b b á g y . E g y 
ál lam ez. hol csak e g y ur van, ez a cár és t>0 
mill ió szolga, ez a muszka nemzet 

H a a muszka cár rémes meggyi lko l tatá -
sától eltekintünk, a világ eseménytelen idejét 
él jük ma 

Az angolok civódnak az írekkel és boe-
rekkel. A törökök és görögök vajúdnak a gö-
rög-török határrendezés felett, mely épen ugy 
készül, mint a bökény-mindszenti társnlatnál 
az ártérfejlesztés, hogy az unokáknak is jut 
egy kicsi a munkából. 

Hazánkban a legnagyobb újság, hogy a 
kormány beterjesztette az országgyűlés elé a 
polgári házasságra vonatkozó törvényjavaslatot, 
melyről majd jövőre irunk többet. 
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Az e$yháztanácsí Ülésen oly nézeteknek lett kifejezés 
adva, hogy ha a megerősítés még tovább húzatnék, 
halasztatnék, tegyen az egyházközség lépéseket az-
iránt, hogy magát a békés-bánáti egyházmegyéből ki-
kebeleztesse, hol ugy látszik, az egyházközségi auto-
nomia rovására néhány ósdi felfogású pap vaskalapos-
sága akar uralkodni az egyházi törvények helyett. 

— „A szentesi polgári, iparos ós gazdasagi kör* 
f. hó 27-én dél után 2 órakor (azaz holnap) egyleti 
helyiségében rendes közgyűlést tart, melyre a körtagok 
tisztelettel meghivatnak. Elnökség. 

— Csik Lajos a ceglédi házi ipar intézet veze-
tője annak közé tételére kért föl bennünket, hogy: 
mindazok, kik a mult évben nála megrendeléseket tet-
tek, a jövő hóban megkapják rendebnényeiket. — Szí-
vesen cselekedtük Csik ur ezen kérését, csak azután 
ez lenne az utolsó terminus, mit ő megrendelőinek 
szab, kiktől már egy évvel ezelőtt felszedte a felpénzt. 
Az ilyen szőtartás azután nem lesz valami kedvező 
hatással Csik ur házi ipar gyártmányainak kelendő-
ségére. 

— Hubaesek Pál ur mint Szegvár-Mindszent kép-
viselő jelöltje programmot nyomatott. E programmban 
Hubaesek ur határozottan függetlenségi párti elvet vall. 

— Az egyház megyének f. hó 29-ére Orosházára 
kitűzött gyűlése, a Békésmegyét sújtotta árvizek miatt 
f. év ápril 12-re halasztotta el. 

— Levágta a felesége fejét. Vácz mellett, Ve-
rőezén e hó 19-én reggel a falu szélén egy faraktár 
mellett levágott női fejet találtak egy házi kosárban. 
A kosár fonásáról itélve, a szomszédos Szokola hely-
ségben használtak közül való volt. A biró Szokolára 
sietett nyomozni. Ez alatt Kata Mihály szokolai ember 
ment Verőczére feleségét keresni, ki már — szerinte 
— 18-án Váczra ment volna vásárolni s azóta nem 
tért vissza. A levágott főben felesége fejére ismert. l)e 
mivel viselete gyanús volt, elvezették a fej lelhelyére 
s megnézték, vájjon a esizsmáia beillik-e a nyomokba. 
S ugy is volt. Csizsmasaárábaa egy hosszú, élesre kifent 
kést is találtak, melynek nyelén fris vér folyt, valamint 
a kapezája is véres volt. Erre a községkására vezették, 
hol megvasalták. Kata Mihály itt bevallotta, hogy ő 
ölte meg a feleségét. A testet istállójában elásta, a fe-
jet elhozta a verőcei határba, hogy a gyanút magáról 
elhárítsa s elhitesse, hogy neje Vác és Verőce között 
gyilkoltatott meg. 

— Apa és fiu. Véres esemény történt e hó 17-én 
a Buda mellett levő Remete-Mária búcsújáró helyen. 
Holl Márton ottani gazdag földbirtokosnak volt egy 
29 éves, János nevű kicsapongó fia, ki sok keserűséget 
okozott apjának. A mondott nap reggelén, mikor apja 
még ágyban feküdt, pénzt követelt tőle, de az apa le-
szidta és kiakarta kergetni. Ekkor a fiu levette a falról 
a töltött revolvert, apjának szegezte s ugv követelte a 
pénzt. Az apa kénytelen volt megígérni, hogy pénzt ád, 
kiszált az ágyból, mire a fiu lebocsátotta fegyverét. 
Ekkor az apa fiára rohant, hogy kezéből a fegyvert 
kicsavarja. Dulakodás támadt köztük, miközben a fegyver 
elsült s a golyó az ifju Holl János szivét fúrta keresztül. 
Az ifju menten Összerogyott és szörnyet halt. Az öreg 
Holl jajveszéklésben tört ki, ősz haját tépte s csak össze-
futott szolgái és a rokonok akadályozták meg, hogy 
öngyilkosságot ne kövessen el. Később önkényt följe-
lentette magát a budakeszi elöljáróságnál. 

— Relytélyes bűneset. Még a mult évben decz. 
2»>-án a borosjenői fürésztelepi Kaba nevü vasúti őr el-
tűnt. Akkor mind járt alapos volt a gyanú feleségére és annak 
szeretőjére, mert egy 8 éves kis gyermekük azt vallotta, 
hogy atyját a Körösön átvezető vasúti hídról ők taszí-
tották a Körösbe. E vallomás és más gyanujelek alapján 
az asszonyt és szeretőjét elfogták, de a legerélyesebb 
vizsgálat után sem vallottak. A napokban azonban a 
megáradt Körös egy hullát vetett ki Szellős község 
határában a viz partjára s a szétroncsolt hullában az 
eltűnt vasúti őrre ismertek. Az ugyanazonosság any-
nyival könnyebben konstatáltatott, mert az eltűnt őr 
balkarjára csonka volt. A bűnügyben a vizsgálat folyik. 

— Kolozsvárott a Szamosból egy úszó csizma-
diát fogtak ki. Azt vallja a szerencsétlen, hogy ugy 
lökték bele a folyamba, hanem a tettest nem lehet el-
fogni, mert az a — bor. 

Szerkesztői üzenet. Eyy képviselőnek. A cikk jövő 
számban jőn. — L. T. J. Csongrád. Kéljük lapunk 
egyik csongrádi hiret tudomásul venni. —- T. F. urnák. 
Helyben. A folytatást kérjük. A kezdet jó. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből: 
Ozv. Hankiss Károlyné kurcaparti háza haszonbérbe 
kiadó. — Nyíri József alsó réti földje kapás vetemény 
alá haszonbérbe kiadó, vagy pedig harmadából kukorica 
vetés alá kiadó; sz. a. házánál egy külön épületbe 
levő utcára való sarok szoba magános ember részére 
kiadó. — Ozv. Musa Sándorné I. 698 sz. háza eladó. 
Kiss Sándor cipész mester I. t. 272. sz. házánál egy 
lakás kiadó, mely két egymásba nyíló szoba egy ka-
min kéményes konyha s abba nyíló élés kamra és egy 
tűzre valós fészer. — Itj. Berényi Sámuel háza eladó. 
Kiló János lelkész ur tulajdonát tevő Csukás-féle ház 
april 24-től kiadó, ugyan ő neki járó búzája és árpája 
van eladó. — Souiodí Bálint II. t. sz. háza ugyszinje 
a honvéd sorou levő félportás háza eladó. — Győri 
Imrenek fábiányi tanyáján db jószágjárása vaa 

ref. papválasztást mind ez ideig meg nem erősítette. I kiadó. — Zsoldos János szabó mesternek 111. t. 118. sz. 

Helyi és vegyes hírek. 
— Rónai Béia kormánybiztos elhunytáról a kö-

vetkező értesítést vesszük. Rónai Béla f. hó 9-én váro-
sunkban volt és itt értekezletet tartott a bökény-iniud-
szenti tiszaszabályozási társulat érdekéből az egyes 
befolyásosabb társulati tagokkal. Innen délután G órakor 
könnyedén öltözve lóháton ment Szegvárra, hol meg-
hált és másnap Budapestre ment; de itt, valószínűleg 
a tőlünk való távozás alkalmával történt megfázás kö-
vetkeztében, azonnal beteg lett és toroklobbot kapott 
és ebben márc. 18-áu Budapesten meghalt. Holt teste 
19-én Kis-Zomborra szállíttatott és 20-án délelőtt 11 
órakor itt családi sírboltba tétetett. Rónai Béla 28 éves 
volt. A jogot Pozsonyban bevégezvén, a huszároknál 
töltötte le önkénytes évét, s letévén a tiszti vizsgát, 
tartalékos hadnagygyá neveztetett ki. Csongrádmegye 
tiszántúli járásának szolgabirája volt, s itt képviselő je-
löltnek is felléptették. A szegedi árviz alkalmával a kir. 
biztosi tanács tagjává neveztetett ki, s hogy itt men-
nyire megfelelt a hozzá kötött várakozásoknak, mu-
tatja azon körülmény, miszerint a kormány oly fontos 
megbízást ruházott reá, mint a bökény-mindszenti sza-
bályozó társaság összebonyolult ügyeinek rendbehozása, 
a mely társulathoz folyó év elején kormány biztossá 
neveztetett. Benne megyénk főispánja legidősebbik gyer-
mekét és méltó apai büszkeségét veszté el. Nyugodjanak 
békén porai! 

— Kormánybiztosul a bökény-mindszenti társulat-
hoz Rónai Béla helyére Horváth Gyula országgyűlési 
képviselő, a szegedi királybiztosságnál volt tanácsos 
neveztetett ki. Horváth Gyula már, mint kormánybiztos, 
több társulat ügyét rendezte, s mint ilyen a vízsza-
bályozási társulati iigyek rendezésével, országos hírt és 
tekintélyt vívott ki magának. Buzgó és erélyes ember 
sok reményt kötünk működéséhez. 

— A Tisza és Körös vize árad. A víz már 22 
lábat haladja cs mint az áradásból következtethetni, el 
lehetünk készülve 24-25 lábas vízre, amikor már a 
közerő kirendelése elkeriilhetlen. Amint látszik tehát 
el lehetünk készülve egy nagyobb küzdelemre. 

— A vasút ügyben a bank és Szolnokmegye 
még mindig nem nyilatkoztak, hogy elfogadják-e az 
előzetes alap szerződést. Szolnok megyénél ennek oka 
az, hogv a megye több kösségét vizbajok szorongatják 
és e miatt eddig megyei közgyűlés nem volt tartható; 
a bank pedig nevét „magyar vasúti baukrólu „Magyar 
országos bankra" akarja változtatni és e névváltozta-
tás mellett kétszerezett tőkével újra akar alakulni és 
ez al'kulás keresztül vitele után akar határozui. Mi 
már csak napok kérdése. 

— Csongrádot a pestmegyei belvizek ismét elön-
téssel fenyegetik. E tárgyban lapunk jövő számában 
hosszabb cikket hozunk. 

— Zsandárok. Csongrád megyének, Szeged és 
Hód-Mező-Vásárhelylyel együtt — a mostani csendőrök 
helyett — 75 zsandárja lesz, községek szerint a követ-
kező beosztással: Szegeden lesz egy százados, egy 
hadnagy, egy őrmester, egy őrvezető és 8 gyalogos 
rendőr; Vásárhelyen egy gyalog őrmester, egy lovas 
őrsvezető s hat lovas csendőr; Szentesen: egy őrmes-
ter, egy lovas őrsvezető s 6 lovas csendőr; Csongrá-
don, egy őrmester, egy lovas őrsvezető s ti lovas csendőr; 
Dorozsmán: egy őrmester egy lovas őrsvezető s 6 
csendőr; Szegváron: egy őrmester, egy lovas őrsve-
zető és 6 gyalogos rendőr, Kisteleken: egy őrmester, 
egy lovas őrsvezető, s 6 lovas csendőr; Horgoson: 
egy őrmester, egy lovas őrsvezető, fi csendőr; Csa-
nyon: egy őrmester, egy gyalog őrvezető és 5 gyalog 
rendőr. 

— A kun-szent-mártoni körösi védtöltés építésére 
Horváth Gyula kormánybiztos rendeletére 200 kubikos 
fogadtatott föl f. hó 21-én városunkban. Ezen kubiko-
sok a föld kubik méterének kihordásáért 40 krt kapnak. 

— Pap választási ügy. A szentesi ref. egyháztanács 
f. hó 18-án tartott ülésében elhatározta bepanaszolni 
az egyházkerület közgyűlése előtt Szabó János espe-
rest, ki, bár törvényes okai nincsenek rá, a szentesi 



házánál egy külön lakhely van Szt. György naptól 
kiadó. — Kanász N. István I. t 29. sz. és I. t. 750. 
sz. háza eladó és Tőkén 43. hold földje vetéssel együtt 
haszonbérbe kiadó. — Csikós Mihály örökösei Szt. 
Lászlói első oszt. alsóréti egyrészlet földjük eladó, és 
Nagy hegyi szőllejük eladó vagy haszonbérbe kiadő, 
ért. ifj Vajda Istvánnal II. tizedben. — Balogh Antal 
I. t. 424. sz. házánál egy külön lakhely van kiadó. 

Egy tót leginy szerelmes levele. 
Kelt levelem Báesban 21-én*; 1881. 

Szeretet édés kedves hi szerétéin, karol gyényéri 
szép kedveséin, én hi édes szeretéd leveledet meg-
kaptam asztis édes szép virágom drágo kincsem édes 
szép tulipánom égi csillagom a ki neköm ragyog leve-
ledet megkaptam a kibil édes legszebb virragommal 
beszétem édes szép ragyogos csillagom gyényérisigem 
édes szép szeretem ujan nagy érémbe votam mikor 
leveled megkaptam hogy édes ragyógos csillagom nem 
tutam érémbi mitis tegyek kedves szép virágom édes 
legszeb éá legnagyobb érémém ez világon, a kit el nem 
birok felejteni még élek édes giliczem szép zeld roz-
maringom én te utanod vagyok éjei napol soha el nem 
felejthetlek ha eszémbe jutz mingyart riva el fakadok 
édes kedves szivem szép szerelmem én a zirasbul csak 
beszélek veled de meg jobban szeretnék ha nálod 
léhetnik és veled beszihetnik de kedves szép babám 
ha most oda nem méheték mert rosz a zut ha nem 
édes angyalom én reminjsigem, és minden gyenjerisi-
gem a kit a szivembi ki nem vethetem ha az zutra 
agya magat akor el jevek oda ha pedig látcz galambom 
hogy sokájig el nem jevek hat irjal megint az egisiged 
felel hogy tugyam milj egisigben vagy most meg tisz-

telém joskat és édes attyát és Anját és most tisztelem 
a Bézat és kis Gyuravol egyit és tisztelem az Erzsét 
vérés joskat is vele egyit és tisztelem a krenko janos 
és tisztelem a czalit kapja a be a czalit és kedves 
szép érémen edes legszeb virágom szeles ez világon 
eza aszt amit mondta te nékem és én tenéked az ma-
ragyon hi igaz kesztink én rad nagyon bizok és el ne 
birlak felejteni Ezzeel bezárom a levelem Maradok hi 
szereted Matkad hol tig és kedves babam édes angya-
lom bocsazsa meg ha valami hibát talals mert szerelmes 
levelet nem szoktam irnja mert én soha ujanokat nem 
irtani és gyenjeri virágom én most este sohova nem 
járok ot hun üleg mindég mert csak rad bizok mindig 
oda van az zeszem Most tisztellek en levil iro mint 
ésméretlen pajtos. 7. éves ereg huszár Xareczki András 
hogy sijes eesem eszt a lányt el né had mert ha sze-
gi nj dejo és derik iparkogy ved el hogy lagziba 
lehesink. — A m e n**). 

**) E v^gsorok érthetetlenek, mert nem leh-t belőlük kiér-
teni, hogy Zarecki kinek ajánl egy ismeretlen leányt feleségül, ki-
hagyni áronban kár lett volna; mert igen jellemzően az tűnik ki 
e sorokból, hogy Z. azért ajánlgatja agy barátjának a nősülést, 
hogy ö lagziban lehessen. Tót élelmesség. Körltf. 

Hogy melyik hónap 2l-én azt elfeledte megírni. Közlő. 

Felelős szerkesztő : SÍ233.SI F e r e i l C . 

H I R D E T É S . 

2 D x . ZE=olláls: Sándor I. t. 412 
számú háza igen kedvező feltételek mellett 
eladó, v a g y bérbeadó. 
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H I R D E T E S E K . 

Egy rettentő betegség, melytől sok néposztály zaklattatik. 
E betegség a gyomornaK kisebb rendetlenségeivel kezdődik, de ha elhanyagoltatik, megtá-

madja az egész testet, igy a vesét, a májt, különösen az egész emésztési rendszert, nyomorulttá 
tesz, s csak a halál szabadit meg ezen bajtól. A betegséget a beteg maga gyakran nem érti, d« 
In magát kérdezi, képes lest meghatározni, hol és inino baja van. K é r d é s : Van-e fájdalmam, 
étkez.'s után érzek-e nyomást és a lehelésnél szorongatást? Sötét kedélyfí vajyok-e, kisérve szédü-
lésééi? Sárgás szinezetüek-e a szemek ? Nincs-e födve a fölkelésnél a nyelv, torok, s a fogak vastag 
nyákkal kísérve, a száj rosz izével ? Erzok-e fájdalmat a/, oldalban, vagy a hátgerincben ? Nincs-e 
a jobb oldalban oly érzés, mintha a máj nagyobbodnék? Ha egyenesen állok nem lep ő niog 
bágyadtság, vagy szédülés? A vizelet gyengén, vagy erősen van-e színezve, ülepedéssel összekötve, 
mely az edényben rövid ido múlva meglátszik ? Étkezés után nincs-e összekötve az emésefés a has 
ftíliuvásával, nem okoz-e szeleket és puffugatást? Nem jelentkezik-e gyakran eros szivdoobgMH? 
Ezen különböző jelek nem mutatkoznak egyszerre, de egyesek egy idt ig kínozzák a beteget és 
igen súlyos betegség hírnökei Ha e betegség hesszabb idón át tekintetbe nem vétetnék, szára/, kö-
högést okoz, kisérve hánytatási kényszertől Későbbed piszkos, barna s/.ine/.etft bőrt okoz, a lábak 
és kezek hideg verítékkel boritvák. A mint a máj és a vesék lassanként mindinkább megbetegednek, 
rluumai fájdalmak jelentkezuek és a rendes gyógyítási mód hasztalannak mutatkozik ezen kinos 
betegség ellen. Igen fonto-, hogy e betegség gyorsan és pontosan gyógyíttassuk, mindjárt keletke-
zésekor, mi egy kevés gyógyszei által elérhető, mely a valódi szemek tekintendő az e/ész betegség 
elhárítására az étvágy vissza szerzésére és az emésztő szervek egészséges helyzetbe való visszatérí-
tésére. A betegség „májbetegség '-nek neveztetik és a valódi és legbiztosabb szer ellene a „ Sháker -
k ivonat" , növény készület, iue!y Amerikában készül az Uj-York, London és Majnai-Frauufurtban 
telepedett tulajdonos White A. J. számára Ezen szer a betegséget tövében támadja meg és az 
egész szervezetből kirekeszti. 

Raktára Magyarország, Erdély ós Horvátországban: 
Zágráb: Finkh L . M., Mittlbach Zsigmond; Budapest: Török József gyógyszertára, király-ntea 7. sz. Dunaföldvár: Pap 

József, Eszék: Gobecki József, Nagy-Bees!terek: Mencser R., Qyöngyos: M rsits Nándor, Nagy Síében ; Teutsch Ágoston, Hód-
Mez o-Vásárbely ; Kiss fíynla, Károly váron: Kindeis Gusztáv, Kolozsvár: Bíró J , Seeky tikién, I.éva : Vollmanu Ede, Miskolc". 
L>r Here Mór, l'jviUék: Grossinger K., Nyitra: Tombor Kornél, Nyíregyháza: Korányi Maii ', Sopron: Bfcckert A , Paneaova ; 
GraflT W , Pozs<ny: Heinrici Frigyes, Fiszíóri Félix, Soltz Rudolf, Selinec: S/tankay Frigyes; Szeged: Barcsai K-, Kopács A , 
Temesvár: Jasner M. C , vár. Hunyady-utca Tarcay István; Vinkovce: Alemann L , Varasd: Hochfinger Arnod, Versec; Bicneat 
G-, Zupanje: Mattcr A. 

Tulajdonos: Whitte J.; főraktár nagyban Magyarországra, Erdélyre és Horvátot szagra nézve Törck JÓZSef-ic 1 Budapest, 
király-utca 7. szám. 

6 - 6 

rnssmmmma 

| Fontos iáaaioayol és kávéssk; 
P* részére. 
| K á v é - á r a k 

kilónként Bécsből. 

Minden kiállításon az első érdemérem-
mel kitii'itetve 

S S ^ * Ezüst érem lYtris 1878 

C e y l o n 

1.401.45 1.50 1.55 l.GG 
Ceylonbruch 

1.2b, 1.30, 1.35. 
P e r l 

1.35,1.45, 1.60, 1.75. 
P o r t o r i c c o 

1.30 1.40 1.451.50 1.60 
C 

M o c c a 
1.00, 1.70. 

J a in a i k a 
1.201.25 1.301.35 1.40 

M e R a d o 
1.35, 1.40, 1.45, 1.50. 

J a v a 

1.20, 1.30, 1.40, 1.45. 
n a s a m p i 

1.40, 1.30, 1.35. 

Gőzpörkölt és őrölt kávék: 
Santos,Domingő,Jamaika,C»mpinas,Bahia,Colombo 

90 krtól 1 frtig, 1.10, 1.20, 1.30. 
Menadó, Cuba, Mocca, Perl, Java 

1.40, 1.60, 1.80, 2. 
Melango 

(gőzpörkölt és őrölt) 1.50, 1.70, 1.90, 2.20. 
Az uj kávé adó tekintetéből előre is ajánljuk a háztartási 
szükséglethezi fedezetet kellő időben beszerezni. A szállí-
tás 5 k'109 zacskókban történik, az összeg előleges be-

küldése, vagy utánvét mellett. 

Briider Herkovits & Co. 
Bécs, Schel l ingasse 3. 3 - 8 . 

Brogle J. és Wüller 
g é p - és rosta-lemez gyára 

Budapesten 
a margit -bid közeiébon ké^zit. 

Trieturket (konkoly választó) 6 kü-
lönféle nagyságban. 

Trieturhengereketmalmokszámára 
Koptatókat, 
Szelelő rostákat 
Szitákat és rostákat cséplőgépek 

számára. 

ootooooooootocoo> 

árverési hirdetmény. 
A szogedi kir. törvényszék mint csődbíróságnak 

1710./1881. sz. végzésével ob. Kráhl György csődtö-
megéhez tartozó, a szentesi 11094. sz. tjkben 12238., 
12239., 12240., 12241., 12242., 12243., 12244 . 12245. 
és 12246./a. hrszámu 2005 Irt 50 krra becsült mucsi-
háti legelők és a szentesi 13689. sz. tjkben 4785./a. 
hrsz. alatti 279 frtra becsült alsöréti nádasnak elárve-
reztetése elrendeltetve'n az 1881. april hó 19-én mint 
első 1881. május 19-én d. e. 9 órakor, mint második 
árverési határnapon a szentesi kir. jbiróság telekkvi 
osztályának helyiségében a következő feltételek mellett 
fog megtartatni: 

1-ször. A mucsiháti legelők együttesen, az alsóréti 
nádas pedig ettől külön kerülnek árverés alá. 

2-szor. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, melyen 
alól az ingatlanok az első árverésen nem fognak el-
adatni. 

3-szor. Az árvereíui kívánók tartoznak a kikiál-
tási ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírok-
ban az árverés megkezdése előtt a tömeggondnok ke-
zeihez bánatpénzül letenni. 

4-szer. Vevő tartozik a vételár V-j-ad részét az 
árverésnek a választmány által történt jóváhagyásakor 
— a második y3-ad részt ugyanezen naptól számított 
3 hó, — a harmadik %-ad részt — a melybe a bánat 
pénz is betudatik — ugyancsak az említett naptól 
számított 6 hó alatt, az árverés jóváhagyásától számí-
tott 6% kamatokkal együtt a tömeggondnok kezeihez 
lefizetni. 

5-ször. Vevő tartozik a mucsiháti földön levő ta-
nyaépületeket tűzkár ellen biztosítani s az erre vonat-
kozó kötvényt a tömeggondnoknál letenni. 

6-szor. Vevő a meg vett ingatlannak birtokába 
azonnal az árverés jóváhagyásakor lép, ezen naptól 
kezdve az adók és egyébb közterhek őt illetik; a tu-
lajdonjog bekebelezése azonban csak a vételár teljes 
lefizetése után fog a választmány utján eszközöltetni. 

7-szer. A vétel után járó kincstári illetékek, 
nemkülönben az egyes vételári réseletek lefizetését 
igazoló nyugták bélyegköltsége, vevőt terhelik. 

8-szor. Az árverésre két határidő fog kituzetni, 
az első határnapok aa ingatlanok csak becsáron vagy 
azon fölül, n második határidőben becsáron alól is le-
fognak üttetni, ugy azonban, hogy minden esetben a 
választmány fogja az árverést jóváhagyni. 

9-szer. Ki az árverési feltételeknek eleget nem 
tesz, az bánatpénzét veszti s azonkívül költségére és 
veszélyére uj árverés fog kitűzetni és az ingatlan csak 
egy árverési határnapon a legtöbbet Ígérőnek fog el-
adatni. 

Kelt Szentesen, 1881. március 22-én. 

A csődválasztmány. 

fsászár kir. kizárólagosan szabadalmazott 

S P a t e a t - d i s í - t e r i t é l s . 
A Fatent-diszter iték a legújabb, l eg -

szebb és leg jobb a napi használatnál. Fe l -
tétlenül a legszebb dísze a háztartásnak. 
Minden alább j egyze t t teríték darabban 
foglalva van egy utánzott nemes kő, mint 
amethyst, opál, saphir, rubin, smaragd stb. 
beszegélyezve Az alább jegyzettek mind 
ezüst fehérségű ércből készítve s haszná-
latnál ezüst fehér szírjüket fo lyton meg -
tartják, az utóbbiért tiz évi jótál lás. K ö -
vetkező 24 (lb. patent-diszteriték ára c s a k 
3 frt. 7 5 kr. és p e d i g : 
6 db. gatent diszkés 
6 db. Patent diszevökanál 

6 db. gatent diszvilla 
6 db. Pat. diszkávéskanál 

részesen: 2 4 db. mesés o l csó áron 
O 7 c L r írásbeli jótállás mellett 
Cl IV l. i%3 KI . 4 S d b azonnali átvételé-
nél csinos kiállítású tokban csak 7 frt 
Ezen kívül ajánlunk Patent levesszedö 
kanalakat, dbja 50 kr, tejszedő kanál 35 
kr,, főzelék kanál 45 kr, nagy disz-tálca 
90 kr. középnagyságú tejes kanna 2 írt 
50 kr., theáskanna 3 frt., cukortartó födő -
vel 1 frt. 50 kr., ugyanaz gravenirozva 
2 frt. 40 kr. Magas gót ízlésű g y e r g y a -
tartó e g y pár 2 frt. 25 kr, graveuirozva 
3 frt. 25 kr. Paprika és sótartó 60 kr. 
Ecet és olaj á lvány csiszolt üvegekkel 3 
frt. 50 kr., 4 edény nye l 4 frt 75 kr., 
asztali gyufatartó piramide 1 frt 20 kr. 
graveuirozva ruganvos födőve l 1 frt. 25 
kr. Ü v e g - d u g ó k különféle a lakokkal 3 db. 
60 kr. s számos másnemű tárgyak, min-
dennél tiz évig jótállás. 

Megrendelések utánvéttel v a g y az ösz-
szegnek előleges beküldése után pontosan 
és azonnal teljesíttetnek. 

Megrendelő levelek következő c im alatt 
iutézendők. 

itlau é s K a n n , 
fiú.* ki áru ok uk Bécs 1. Heiurichshof. 

U . i. Elismerő és köszönő iratok száz 
számra vannak irodánkban átnézés végett 
Utánzások és hamisítások ellen t ö rvénye -
sen óva vagyunk . ! 

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




