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H o l n a p . 

Pár hét óta az ország, a politikai pártküz-
delmek bucsujárásának színhelye. Az országos 
képviselők országgyűlési működésükről adnak 
számot, tartanak programm-beszédeket és ajánl-
ják magokat továbbra is a becsületes választók 
szíves bizalmába. Es járják a szó és rábeszé-
lési tehetségben nem szegény politikai aposto-
lok az országot kerületről, kerületre és a sze-
gény vidéki városocskákat és falvakat, melyek-
nek máskor senki nem torditja feléjük szekeré-
nek rtidját, most az ország nagy emberei láto-

tják meg ; a paloták lakói, a gnnyhók sze-
n n y lakóit járják sorba és oktatják a népet, 
liogy milyen elvű, mely párthoz tartozó kép-
viselőt válaszszanak. Es a nép egy része ön-
belátás és itélő képessége után indul és a más 
része az apostolok rábeszélésének hatása alatt 
megy jobbra vagy balra szavazni, dönteni afe-
lett, hogy kikre bízassák az ország kormány-
zásának sorsa. 

F. hó 24-én kezdődtek meg a választások 
és tartani fognak jul. 3-ig. A választók ország-
szerte lázas érdekeltséggel lesik a párt küzdel-
mek eiedményét, lázas izgatottság között nézik 
az elvi küzdelmek nagy harcát, mint igyekszik 
egyik párt kicsikarni a másik párt kezéből a 
győzelem zászlaját. 

Mily szép, mily magasztos volna a nagy 
eszmék felett folyó e fontos küzdelem, ha esz-
mével szemben eszme, okkal, érvvel szemben 
ok és érv lenne pusztán a küzdelemnek fegy-
vere és nem, egyik párt részéről éppen ugy 
mint a másik párt részéről az ellenpárt és 
emberek jóakaratának nyilt megtagadása, a be-
csületes szándéknak kétségbe vonása és egy-
másnak gyalázása Szomorú dolog, hogy ez igy 
áll, hogy ugy van, hogy eszme, ok és érv 
helyett legtöbb helyt egymás ocsárlásában 
vetik a pártok és pártok országot járó politikai 
apostolai a győzelem reményét. 

Az ily küzdelmek zavarják azután föl a 
választók nyugalmát és hagynak magok után 
soha el nem feledhető keserű emlékeket. 

Városunk csaknem egyedül áll az ország-
ban mint olyan, hova nem jön senki, hol nem 
gyaláznak senkit, hol béke, nyugalom uralko 
dik és mondhatni csak elvétve tapasztalható 
ritka egyetértés, a politikai érettség nyugott 
mérsékletével állnak a választás küszöbén, a 
holnapi nagy nap előtt; m dőn Szentes város 
választó polgárainak is bizonyságot kell tenni 
az ország kormányzásával szemben elfoglalt 
elvi megállapodásáról, elhatározásáról. 

Egyhangúlag az országban csak igen kevés 
kerületben fognak választani, s nálunk mint 
az előjelek mutatják, holnap egyértelmű bele-
egyezés eredménye lesz a választás. 

Ha vissza emlékezünk és meggondoljuk, 
hogy nálunk is voltak pártküzdelmek a válasz-
tás eredménye felett és most egyhangú választás 
lesz, ennek okát nem lehet másban keresni, 
mint azon osztatlan rokonszenv, tisztelet és 
szeretetben, melylyel városunk választó pol-
gárai körülveszik volt képviselőnk és ismét 
képviselő-jelöltünk egyéniségét. 

<J három évvel ezelőtt idegenen jött kö-
zénk, ma ismerjük, szeretjük mindnyájan és e 
szeretetet,— melynek eredménye lehet ismételt 
egyhangú megválasztatása — teszi az, hogy ő 
városunk mandatumát nem öncéljának tekintette 
soha, hanem alkalmul használta arra, hogy 

érdekét mindenütt és miudenkor lelkes 

odaadással szolgálja. — Ezt tudja, ezt ismeri 
e város közönsége és ennek méltó elismerése 
most az, hogy Szentes választói egyhangúlag 
kiáltják ki holnap, hogy éljen Törs Kálmán, 
városunk képviselője! 

Küldöttségünk a minisztereknél. 
Az árviz vész idején a kormány által városunk 

védelme érdekéből nyújtott hathatós támogatásért, 
Szentes város közönsége által Ordódy, Tisza és Sza-
páry miniszterekhez intézett hála feliratot az erre meg-
bízott küldöttség f. hó 15. és 16-án nyujtá át Buda-
pesten a minisztereknek 

A küldöttség legelőször Ordódy miniszternél volt, 
kit legméltóbban illethet Szentes és vidékének hálája. 

Balogh János polgármester a hálafölirat átnyúj-
tása elótt szóval fejezte ki Szentes város hálanyilatko-
zatát. Köszöni, ugvinond, a város, a miniszternek, hogy 
midőn Szentes önerejéből már nem lett volna képes 
magát a megsemmisitésfel fenyegető vésztói megmen-
teni, akkor Ordódy miniszter ur O exeleneiája atyai 
gondoskodással emelte föl kezét védelmünkre, nem 
csak, de hogy helyzetünkön jövőben gyökeresen javít-
hasson, lejött közénk megszemlélni helyzetünk ag-
gasztó voltát és a tapasztaltak után törvényt alkotta-
tott védelmi érdekünkben és megköszönte szónok a 
miniszternek, hogy a törvény végrehajtását éppen 
azon férfiúra bizta, ki a vész alatt tanúsított törhetlen 
erélyével a vidék háláját vívta ki és kinek ismert ta-
pa<ztaltsága, szívós kitartása, igazság szeretete bizto-
sítékot nyújt arra, hogy a törvény az abban rejlő 
magasztos inteuciohoz képest fog végrehajtatni. Kérte 
szónok a minisztert, hogy atyai j ó akaratát jövőben 
a tarUa fönn Szeutes városa részére és a mennyiben 
ezen város a vizvész alatt erejét meghaladó áldozatra 
utaltatott és hogy a nem pusztán Szentes, de az egész 
vidék megmentese érdekéből szükséges pénz áldozatot 
meghozhassa, e végből a kormánytól is kénytelen volt 
2f> ezer frtot kérni, mely összegűek segélyképpen 
leendő adományozásáért már folyamodott a város, a 
miniszter ne zárja be j ó akaratát e kérelem elótt se. 

Balogh polgármester e szavaira Ordódy a követ-
kezőkben válaszolt: 

Köszönöm Szentes város hálás megemlékezését 
ugy a magam, mint az egész kormány nevében; mert 
a mit tettünk, azt nem magam, hanem tettük minisz-
ter társaim hozzájárulásával. Egyebek iránt a kormány 
csak kötelességét teljesítette; mert luidőn egv oly nagy 
vidék, gazdag városok, faluk voltak elöntéssel fenye-
getve, akkor a kormánynak minden lehetőt el kellett 
követui és mi ennél sem többet, sem kevesebbet nem 
tettünk. Hiszem, hogy az önök iövó biztonsága érde-
kéből alkotott törvény rövid idő alatt végre lesz hajtva 
és akkor Szentes népe föl lesz mentve a védelmi zak-
latás és óriási védekezési költség terhe alól. — Es 
azért, hogy a nagy mű minél rövidebb idő alatt és 
minél inkább a közhangulatnak megfelelőleg keresztül 
vihető legyen: kérem önöket, hogy nyújtsanak e te-
kintetben segítséget a kormány kiküldöttének. A mi 
önöknek a 25 ezer frt adósság elengedése iránti kérel-
mét illeti, itt csak arra tehetek Ígéretet, hogy én pár-
tolni fogom az önök kérelmét. Ezen Ugy azonban nem 
egvedül általam, hanem a minisztertanács által lesz 
eldöntve. Végezetre, midőn ismételve köszönöm az 
önök szives fáradozását, vigyék el önök Szentes né-
pének köszönetemet rólam való szives megemlékezé-
seért. 

Ordódy tói a küldöttség Hieronimy Károly állam-
titkárhoz inent, s neki is köszönetet mondott a véde-
lem alatt irántunk tanúsított j ó akaratáért. Hieronimy 
megköszönte a megemlékezést, kérte a küldöttséget, 
hogy miután a kormány most már a legközelebb al-
kotott törvény végrehajtásával mindenkorra biztosítani 
akarja a vidéket, Szentes nyújtson e nagy miiben se-
gítséget a kormánynak. S ha valakinek a munka fo-
lyauia alatt egy vagy más intézkedés ellen kifogása 
lenne, forduljon evvel egyenenesen a kormányhoz és 
nyugodtan lehet, hogy a jogos felszólalás illő vissz-
hangra fog találni a minisztériumnál. 

Másnap lti-án fogadta a küldöttséget Tisza Kál-
mán miniszter elnök, kinél a fogadtatást Törs Kálmán 
volt képviselőnk eszközlé ki a küldöttségnek. 

Balogh János polgárinesterntjt Szentes város kö-
szönetét tolmácsoló beszédére a minisster elnök követ-
kezőleg válaszolt: 

Köszönöm Szeutes város népének megemlékezé-
sét. Ki kell jelentenem, hogy a kormány semmi egye-
bet nem tett, mint kötelességét, melyet annál sziveseb-
ben tett, mert egy oly nép, mint a szentesi, m e l y a 
vész alatt példaadólag teljesité kötelességét, méltán 
megérdemelte a kormány támogatását. Ne adja az 
isten, hogy ujabban veszély érje és fenyegesse önöket, 
de ha mégis ugy lenne, számithatnak a kormánv tá-
mogatására. A miniszter elnök azután kezet szoritott 
a küldöttség minden tagjával. 

A küldöttség a miniszter elnöktől Szapáry pénz-
ügyminiszterhez inent, de Szapáry beteg volt és igy 
nem fogadhatta a küldöttséget. A küldöttség ennél-
fogva Írásosan hozta tudomására a miniszternek Szen-
tes város hálás köszönetét. 

Adja isten, hogy hasonló alkalomból soha se kell-
jen Szentesnek a minisztereknél deputáltatni magát. 

Lónevelés díjazása. 
A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

minisztérium által évenként engedélyezni szo-
kott lójutalom dij kiosztása végett a lovak be-
mutatása ez évben nálunk f hó 20-án Szen-
tesen volt megtartva. 

Örömmel mondhatjuk el, hogy nagy szám-
mal vezettek be szép és fajos lovakat, különö-
sen Vásárhely és Szentesről. Három évvel ez-
előtt alig 8—10 db anya ló volt elővezetve és 
most több mint 40 db. és ezek között nem 6 
db — mint amennyit kitüntettek — de leg-
alább fele jntalmat érdemelt volna. A bíráló 
bizottság végre a következő tulajdonosok lovnit 
találta jutalmazandóknak és pedig az első ju -
talomdijat 12 db. aranyat kapta Kátai Pál 
András, a második dijat 10 db. aranyat Markó 
Péter, (vásárhelyi) a harmadik dijat, 8 db. ara-
nyat Sarkadi N. János, a negyedik dijat 6 db. 
aranyat Török János, (vásárhelyi) az ötödik 
dijat, 5 aranyat Lakos Sándor, a hatodik dijat 
5 aranyat Gergely Antal (horgosi). Meg kell 
jegyeznünk, hogy az ötödik jutalomdijra Szeder 
János lovára lett a bizottsági tagok által 5 
szavazat beadva, Gergely Antaléra pedig 4 és 
hogy, hogy nem, a jutalomdíj Halus elnök sza-
vazatával mégis Gergely Antalnak 1 =?tt oda-
ítélve. Ha egyenlő a szavazat két lóra, akkor 
csak megértjük, hogy az elnök szavazata jobbra 
vagy balra döntsön a versenyző felek között; 
de hogy midőn egyiknek 5 szavazata van, a 
másik 4 szavazatával szemben és mégis a 4-es 
nyerje el a dijat, ezt nem értjük. 

A jutalmazásokból egyébiránt örömmel 
emeljük ki, hogy az első dijat éppen szentesi 
gazda kapta és a G rendű jutalomból 3-at szen-
tesiek nyertek el. 

A három éves csikóknál azonban már a 
vásárhelyiek határozott előnyben álltak a szen-
tesiekkel szemben. Három éves csikók után 5 
rendű dij osztatott ki és ékből csak egy szen-
tesi kapott jutalmat. Az első dijat. 10 aranyat 
Hódi József, a második dijat 8 aranyat, Hódi 
János, a harmadik dijat, 6 aranyat Török Já-
nos, (vásárhelyiek) a negyedik dijat 5 aranyat 
Benke Imre, (horgosi) az ötödik dijat 5 aranyat 
Héjjá Ignác, szentesi nyerte el. 

Az állam részére ez alkalommal egy éves 
csikókat is akartak vásárolni. Volt is elővezetve 
vagy 12 db ; de biz a vásárlásból nem lett 
semmi ; inert az elővezetett csikók nem ütötték 
meg a mértéket. Volt pedig elővezetve vagy 
6 db. jól fejlett és alkalmasnak látszó csikó; 
de egyik sem volt minden hiba nélkül. Atalá-
ban azt kell fölemlítenünk, hogy ámbár az 
utóbbi évben örvendetes lendületet vett nálunk 
a lótenyésztés, már egyszerűbb, kevesebb bir-
tokú gazdáink is nevelnek szép lovakat; de 



még~mindig nincs nálunk elég gond fordítva 
n lónevelésre. Az elövezetett egy éves csikók 
legnagyobb részben azt árulták el, hogy nin-
cseiiekkellöleg táplálva és gondozva, különösen 
a ló patájára nincs nálunk semmi gond Ugy 
nő az, amint a bölcs gondviselésnek tetszik; 
de hogy a gazdák azokat körül nyíratnák, azt 
már nem teszik meg; pedig a ló a lábán jár 
és a lóban egy főérték, a jól gondozott ép 
körön). No és ami az ápolást illeti, csak azt 
jegyezzük meg, hogy minden állatnál, igy a 
lónál is éppen a fejlés első időszakában, tehát 
egy két évig, ki kell szolgáltatni a kellő táp-
lálékot és vigyázni kell a jószágra, ha azt 
akarjuk, hogy jól kifejlett és ép jószágunk 
legyen. Kifizeti ez magát a legszegényebb gaz-
dára nézve is. — És különösen a lótenyésztés 
egyik legfontosabb, de egyszersmind leghasz-
nosabb ágát is képezi a mező gazdálkodásnak; 
tehát ez megérdemli, hogy gazdáink többet és 
komolyabban foglalkozzanak életmódjuk ez igen 
fontos ágával 

A helybeli 48-as népkor 
választmánya keresett meg bennünket alább eyész 
terjedelemben közölt határozata na]: közzé tételére. 

K i v o n a t a szentesi 4S-as népkör választmá-
nyának 1881. junius 22-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. 

4. Indítván voztatott, hogy a mennyiben a -Szen-
tes és Yidékeu cirau helyi lap folyó évi 25-ik számá-
kan ra legközelebb megtartott városi képviselő választás 
alkalmából44 cim alatt egy — a szentesi függetlenségi 
pártot sértő közlemény jelent meg, ennek oktalan tá-
madásival szemben szükséges volna, hogy a 48-as kör, 
mint a szentesi függetlenségi párt organuma, szavát 
felemelje s e sértő közlemény érdemét a maga érté-
kére szállítsa alá. 

Ez indítvány folytán felolvastatott a neheztelt 
közlemény, mely következőleg hangzik: A legköze-
lebb megtartott városi képviselő választás alkalmából 
cifra korteskedések történtek. Egy pár, intelligens (ta-
lán kabátos? — szerk.) uri ember, hogy a képviselői 
tisztes állásra beváljék, a IX . kerületbe beosztatott, 
szőlőben lakó szavazóknak azon ígéretet tette, hogv 
az esetben, ha rájuk adják, szavazatukat, a közmunka 
kivetés alól fel fognak mentetni, mert az ő beválasz-
tatásuk által más vagyonosabb ember szorittatik ki, a 
kik pedig oda fognának törekedni, hogy a szegény osz-
tály teljesítse igazságtalanul és aránytalanul nagyobb 
mérvben a közmunkát. Mende-mondának hittük e kor-
tes fogást; hanem Írásos nyilatkozat áll előttünk, mely 
ezt igazolja. Ezt látva, véghetetlenül elszomorított min-
ket a beigazolt tény. Nem elég tehát, hogy a népet 
igyekeznek egyesek az értelmiséggel folyton szembe 

állítani, vannak egyesek, a kik tudatlanságuk folytán 
elég meggondolatlanok még hozzá, hogy a vagyono-
sai)!) osztály ellen izgatják a szegény sorsban levőket. 
Hogy ne hinné el a lelkiismeretlen esábitó szavát az 
a szegény ember, ki az idő viszontagságai miatt is oly 
annyira el van keseredve. Nézzebk ezen emberekre t 
48 as polgártársaink, vegyítek váltaitokra, szorítsátok ke-
beletekre, s neveztek mag tokénak. Nem fogja elvitatni 
tőletek senki. Becsületes célokért küzdőknek ugy sem 
kellenének az ilyen emberek. Bizo y szomorú állapot 
ez t. urak ott a 48-as pártban, stb. stb. 

Tekintve hogy a szentesi függetlenségi párt — mint 
ilven — se a mostani városi képviselő választásra, se más 
alkalommal, ugy a város, mint a megye és az egyház 
részéről foganatosított választásokra, mint párt befő-
lyást gyakorolni nem igyekezett s e tekintetben az or-
szágos képviselő választást kivéve, semmiféle választás-
nál párt ereje túlsúlyát érvényesíteni hivatásának nem 
tekintette; s miután a szentesi függetlenségi párt—mint 
az országos függetlenségi pártnak része, csakis az or-
szág és nemzet sorsát érdeklő magasztos elvért létezik, 
s ezért küzdött és ezért küzd kifogástalanul, tisztessé-
ges fegyverrel, s ennek dacára a „Szentes é> Vidéke" 
fent kivonatolt közleményében, névleg meg sem neve-
zett emberek, mint a 4^-as, párthoz tartozók állíttatnak 
fel olyanokul, kik bee úletes célokért küzdőknek nem 
kellenének; miután ezen közleményből komolyan gon-
dolkozó egyén mást nem következtethet, mint azt, 
hogy a szentesi 48-as párt nem becsületes célokért 
küzd és törekszik, a nélkül, hogy a szentesi 48-as kör 
e közleményt mcltúuak találná arra, hogy miatta ok-
talanul sértő szavak és kifejezések felett akár hírlapi, 
akár más uton vitába bocsájtkozzék, azt egyszerűen 
visszautasítja; s mivel oly lapot, mely egy pártot 
ily numtelenill gyauiuit és r i^.dsuu, a kör olvasó 
asztalán megtürhetőnek nem tart: ennél fogva a „Szen-
tes és Vidéke44 einm újság — mint ilyen — a kör he-
lyiségéből kitiltatni határoztatik. 

Mely határozat ugy a „Szentes és Vidéke", mint 
a „Szentesi Lappban közz tetetni rendeltetik, s a köz-
zétételre az illető lapok szerkesztőségei felkéretni lia-
tároztatnak. 

Kelt Szentesen, a 4S-as Népkör 1881. junius hó 
22-én tartott választmányi üléséből. 

Sima Ferenc, Pólya Ferenc, 
körelnök főjegyző. 

Az egyesség. 
A bökény-mindszenti társulati gát tovább építé-

sére Horváth Gyula kormánybiztos és Sehwarz vállal-
kozó között f. hó 17-én megköttetett az egvesség. — 
E ránk nézve nagy fontossággal biró szerződés pout-
jai közül kiemeljük a következőket. Vállalkozó köte-
les lesz 200 ezer köbméter földet a gátba behordani 
a kormánybiztos által kijelölendő helyekre vasúton. 
Ezen 200 ezer kubikméter földből 70 ezer köbméter, 
köbméterenkint 1 frt 20 krjával lesz fizetve, 1.-30 ezer 
pedig '.>3 krjával. A kihordott fúld pedig nem a mint 
eddi"* volt a vasúti kocsik után, haneiu a kubikgödrök 

fog fölvétetni. Tartozik a vállalkozó a gát azon ré-
szeit, hol csúszások voltak, egészen kiásni, a régi föl-
det onnan eltávolítani és oda uj földet hordani, a föld 
15 centiméter rétegekben megfnrkozandó. Az igv be-
épített minden kubikméter földért a rendes áron tul 
még 40 krt kap a vállalkozó. S a mennyiben a gát 
egves helyeire terméketlen agyag föld hordatnék, itt 
a gát felszínét tartozik vállalkozó 30 cm. magasan 
humussal meghordani. Ez azért történik, mert a gát, 
mihelyt ki lesz épitve, azonnal sűrű gyep fűmaggal fog 
bevettetni, és ha a gátnak helyenként agyagból épült 
részén a felszín termő réteggel meg nem hordatnék, 
az esetben a befüvezés lehetetlen volna. A gát a viz 
felett 1 és fél méter magasan 6 méter korona széles-
séggel, a viz felöl négyes lejtőre, a mentett oldalon a 
81-ik évi vízmagasságnál, csak egy méterrel alacso-
nyabb, két méter szélességű, kettős lejtőjű patkával 
lesz épitve. A sártó és hosszú tó mentén a gát csuszá-
sos részeiről a régi föld el lesz távolitva és uj furko-
zott földdel lesz pótolva. Ezen helyeken még ez év-
ben ki lesz épitve a gát ; de mielőtt az kiépitetnék, 
ugy a sártó, mint különösen a hosszú tóból a viz le 
fog vezettetni a Tiszába. 

Ez az egvesség több napi tanácskozás és alku-
dozás után jött létre; mert a vállalkozó nem akart 
elállni a közte és kormány között fennállt azon szer-
ződéstől, mely szerint neki a vasúton kihordott földért 
a kocsikkal köbméterezve 1 frt 20 kr. jár és GO kr 
a talicskával kihordott földért. 

A kormánybiztos azonban kijelenté, hogy — ha 
perre megy is különben a dolog — a vállalkozónak 
nem enged tovább talicska munkát végeztetni; mert 
ezt a munkát, vállalkozó nélkül házi kezelés mel-
lett, sokkal olcsóbban végeztetheti. Miután azonban a 
gátnak egyes részein j ó föld nincs, miből szilárd véd-
képes töltést lehetne építeni. Ily helyekre tehát nagy 
távolságról kell a földet hordani s ez csakis gőzkocsi-
val lehetséges; azért a kormány által előzőleg kötött 
szerződésre való tekintetből — mely egy kétes kime-
n"te!ü perre szolgáltathatna alkalmat — azon 70 ezer 
kubikméter földért, inelvlyel mint gőzkocsival kilior-
dandóval még vállalkozó hátralékban van, s melyért 
a régi szerződés szerint 1 frt 20 kr. jár kubikmétere-
ért, az 1 frt 20 krt megadja; de ugy, hogy a föld 
nem mint eddig volt kocsik után, hanem a kiaknázott 
kubik gödrök után fog felszámittatni. Es megkapja 
vállalkozó a 70 ezer kubikméterért a régi 1 frt 20 
krt; de tartozik 130 ezer kubikméter földet 93 krért 
kihordani. 

Ezen egvesség egyelőre kiszámithatlanul előnyö-
seid), mint az, melyet a télen a kormány kötött. 

Először, mert az ujabb egyesség folytán behor-
dandó föld kubikmétere 27 krral olcsóbb és a mi a 

. legfő, a föld felszámítás — nem a legnagyobb vissza-
élésre alkalmat nyújtható láda számítási móddal, lia-

| nem a kubikgödrök felvétele után fog felszámittatui. 
' Es oz szerfelett nagv különbség. Mert az a felzilált föld 

csaknem felényi, mint a föld a maga természetes tö-
mörségében. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezen egyesség 
szerint feleárba kerül a behordandó föld. Emlékezhet-
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Sima Ferenc. 
Gyürki Gergely a hetedik feleség kilátásával ment 

Filadelfiába, hol a vasútról leszállva egy kocsiba ült 
és hajtatott szép levelezője által megjelelt házba. 
Gyürki pár évvel ezelőtt még lázas és izgatott lett volna 
hasonló pillanatok közt; most hideg nyugalommal nyitá 
föl az ajtót, melyen át a nőhöz jutott be, kivel egy 
év óta folytatott igen érdekes levelezést. Gyürki egy 
igen elegánsán bútorozott és eléggé kényelmes elfogadó 
terembe lépett, hol egy 13—14 éves leányka volt és 
névjegyét kérte, hogy azt úrnőjének bevigye. Gyürki 
oda adá névjegyét, s inig a cseléd benn járt, mintha 
fáradt lett volna vagy megbánta volna, hogy eljött, egv 
székre ereszkedett és közönyösen szemlélgette a szo-
bában levő bútor tárgyakat. E szemlélgetés azonban 
nem tarthatott soká: mert az elfogadó teremből az úr-
nő szobáiba vezető nagy, kétfelé nyíló ajtó mindkét 
szárnya kinyílt egyszerre, s az ajtóban mosolygó arccal 
és üdvözlésre nyújtott kezekkel egy előttünk már is-
meretes fejedelmi alkatú szép nő állt. Gyürki Gergelyre 
e látvány oly váratlan meglepetés volt, melynek hatása 
alatt mozdulni sem birt helyéről, mintha oda fagyott 
volna székére, nézett mozdulatlanul a gyönyörű nőre. 

— Gergely, — hát nem ismersz? szólalt meg a 
szép nő tiszta, csengő hangja. 

— Ismerlek, mondá az ügyvéd, tompa, nehéz 
hangon és erőlködött, hogy fel bírjon állni. 

A saép nő közelebb lépett az ügyvédhez és kezét 
nyujtá felé; de Gyürki kezei, mintha meg lettek volna 
fagyva, mozdulatlanul maradtak. 

— Tehát te haragszol rám, mondá bánatos liangou 
a szép nő és köny csillant meg szemében, mely a sötét 
fekete szem tükrén, mint gyémánt csepp ragyogott. 

— Nem haragszom. 

Szorítsd hát meg engesztelődésed jeléül ke 
zemet. 

Az ügvvéd megszoritá a szép nő kezét és ajkához ! 
emelte azt; de hirtelen elereszté a finom fehér kezeket. ! 

Uvttrki Gergely melléből egy mély, panaszos sóhaj 
szakadt föl. 

Oh Laura! Laura! mondá: miért kell nekem 
veled ismételten találkoznom és elfordult a szép 
nőtől. 

A nő szemeiben folyton ott tilt a köny és midőn 
az ügyvéd elfordult tőle, egymást érve peregtek azok 
le arcára. 

— Bocsáss meg, barátom. 
— Lándory hol van ? kérdé egy percnyi gon-

dolkozás után lázasan az ügyvéd. 
— Lándory, felelt bűnbánó hangon nő : Lándory 

eltékozolta mindenét, s agyon lőtte magát. 
— Lándory ily rövid idő alatt tönkre ment volna!? 

í Lehetetlen, lehetetlen! 
— Ugy van, barátom. 
— Es te itt kényelemben élsz ? 
— Lándory halála után Levyugszton Györgyhöz; 

egv gazdag bankárhoz menteni nöiil. Levyngszton j ó 
barátja volt Lándorynak és Lándory mielőtt agyon 
lőtte magát, egy levelet küldött e barátjához s öt fel-
kérte, hogy ne hagyjon engem elveszni. Levingszton, 
barátja e levelére azzal válaszolt, hogy megkérte ke-
zem és én hozzá menteni nőül. Levyngszton már több 
volt ötven éves embernel, imádattal szeretett; de nem 
sokáig élhettünk együtt, mert ö ezelőtt 13 hónappal 
egy Angliába utazó és a tengeren elsülyedt hajón el-
veszett. Es én ismét özvegy maradtam; férjem minden 
vagyona rám maradt és most nagy vagyon mellett ez 
idegen főidőn, barátok nélkül, egészen koldusnak ér-
zem magam. 

A nő, mig ezeket beszélte, folyton hullottak 
könyei. 

— Oh, Laura! 
— Szerencsétlen vagyok. 
Gyürki megfogá a nő kezét és az elfogadó te-

remből átment vele ennek vizit termébe, mely szintén 
pazar fény nyel volt bútorozva. 

— Mióta lakol Amerikában V kérdé Gyürki. 

— Két év óta. 
— Es hogy kerültél ide ? 
— Lándoryval Magyarországból Párizsba men-

tünk, hol Lándory pazarul költött és kártyázott, ugv 
hogv összes vagyonának legnagyobb részét rövid fél 
év alatt tönkre tette. —Ekkor az a gondolata támadt, 
liogv Amerikába menjünk. *Es egy napon gőzkocsira 
ültünk, mentünk Angliába, itt voltunk pár hétig és 
egyszer a nélkül, hogy nékem szándékáról szólt volna, 
gőzhajóra, tengerre szálltui.k és egy hónapi utazás 
után megérkeztünk Amerikába. Utazás közben ismer-
kedtünk meg Levyngszton bankárral, ki j ó barátunk 
lett és Lándoryt j ó tanácsokkal is ellátta. Lándory 
nem követte Levingszton tanácsát, ki azt mondá, hogy 
valami kereskedelmi üzletbe vagy vállalatba fektesse 
pénzét, leijein aliclvt, hogy Levyngszton tanácsán járt 
volna, földet bérelt, gazdálkodni kezdett és egy év 
alatt teljesen tönkre mentünk. En biztattam őt, hogy 
kezdjünk más munkához. Lándory kétségbe volt esve 
és egyszer —. inig én kisül voltam a házon — agyon 
lőtte magát. Öngyilkosságának azt adá okul, hogy 
nem bírja bevárni telj» s tönkre jutásunkat. - En két-
ségbe voltam esve, akkor jött Levyngszton hozzám és 
mutatta szerencsétlen férjem levelét és felkért, hogy 
engedjem meg neki, hegy ő rólam gondoskodjék. 

Levyngszton nőtlen ember volt és megkért, én 
hozzá mentem, három hónap múlva özvegy lettem; 
ekkor New-Yorkban járva megláttalak téged, tudakoz-
tam utánad, óh és ugy vágytalak ismét látni, beszélni 
veled és bocsánatod kérni. 

Gyürki Gergely hosszasan, némán nézett egykori 
nejére, kit ő oly odaadással, egész imádattal szeretett 
és ki öt könyelmüen ellökte magától. Most e nő össze-
tett kézzel esdekelt az egykori férj bocsánatáért. 

— Oh Laura, mondá egyszer az ügyvéd, mily 
boldogok lehettünk volna m i ! 

— Még lehetünk, ha van erőd fátyolt borítani a 
multak bűneire. Még ifjak vagyunk mind a ketten. 

— Nem nősülök meg soha! mondá tétovázó han-
gon az ügyvéd. 

(Folyt, köv.) 



nek olvasóink, hogy mi éppen a fiild felszámítás módja 
miatt intéztünk a vállalati munka ellen erös támadást. 
E fölszólalasunk elhangzott egész az intéző körökig és 
ennek eredményéül tekinthető, hogy a munka beszüntet-
tetett. — Akkor, mikor mi ostromoltuk a vállalati 
munkát, az annak buzgó véilöi azt hányták szemünkre, 
hogy mi lehetetlenséget követelünk; mert a gőzkocsi-
val hordott földet soha sehol nem számították gödör, 
hanem a földhordó koesik száma után és azt nem is 
lehet másképpen esinálni. 

íme Horváth Gyula velünk egy nézeten volt és 
azt mondta, hogy ő csak felvétel azon módjában lát 
garanciát, ha a kubikgödröt mérik és nem a kocsikat. 
Es más felvételi módot semmi áron el nem fogad, 
mert biztos ellenőrzést a kocsiszámitás mellett nem 
lehet gyakorolni. 

Ez az egyesaég tehát nekünk igazat adott és 
egyszersmind ez olyan, mely a lehetőségig megvédel-
mezi a mi érdekeinket. Vállalkozó a jövő héten fogja 
megkezdeni a munkát. 

Értesítés. 
A függetlenségi párthoz tartozó választó 

polgárok értesíttetnek, ho_ry a páit f. hó 2ü-áu 
reggel fél 8 órakor a 48-as kör helyiségében 
(céhháznál) fog összegyűlni és választás végett 
innen indul a városházához Miért is a menet-
hez leendő csatlakozásra a párt tagjai fel ké-
retnek. 

Szentes, 1881. junius 24-én. 
A függetlenségi párt. 

Helyi és vegyes hirek. 
Előfizetési felhívás! Lapunk szives 

pártolóit í e l k é r j ü k e l ő f i z e t é s e i k n e k m e g -
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TÁVIRATI ÉRTESÍTÉS. Csongrád. Feladatott 
138!. jun. 24. tí. u. 2 óra 45 perc., érk. 3 ora 14 
perc d. i!. — Grdotíy 280. Csavar 263. szavazatot 
nyert a követvalasztasnal. — E szerint 12 szótöbb-
séggel Ordódy lett Csongrád város országos képvise-
lőjévé megválasztva. 

A Tiszavölgy rendezésével járó nagy munka 
a jövő héten rendszeresen meg fog kezdetni. Horváth 
Gyula kormánybiztos már lakást is vett ki magának 
Szentesen. Aradi Kálmán ur házában fog lakni és f. 
hó 27-én jön vissza hozzánk, a mikor azután állan-
dóan itt fog lenni. Mint hírlik f. hó 27-én Ordódy 
Pál miniszter és Hieronimy államtitkár is lejöunek 
hozzánk és meg fogják egyik oldalról Apátfalváig, 
más oldalról Békésig tekinteni a töltéseket Ezután 
meg fogják kezdeni a töltések építését és az ártér 
fejlesztést. A belvizek rendezése ügyében a kormány-
biztosnak egyelőre szándéka több ponton átmetszeni 
a töltést, hogv a viz nem pusztán a rétekről, de Ve-
ker, Korogy ereken a határ más részeiről is leereszt-
hető legyen. 

— Választási mozgalmak. A szegvári kerületben 
a kormány pá rt, űrnapján tartott pártértek e/Jetem, kép-
viselő jelöltté egyhangúlag Horváth Gyulát kiáltá ki és 
táviratilag felkérte a jelöltség elfogadására. Horváth 
Gyula a párt e bizalmi nyilatkozata folytán szombaton 
leutazott 1'estről és Szegváron Halus József pártelnök 
és több párt tag előtt kijelenté, hogy a szegvári t erü-
let kormánypártjának bizalmát köszöni ugyan, de a 
képviselő jelöltséget el nem fogadja. E kerület párt 
viszonyait jobban ismerők azt mondják, hogy miután 
a függetlenségi pártnak két jelöltje van és egvik sem 
hajlandó a másik javára lemondani, (ugy látszik, hogv 
nem az elv, hanem a mandatum a fő mindkét tisztelt 
jelölt szeméhen) ennél fogva Horváth Gyula biztosan 
meg lett volna választva. Es Horváth Gyula még sem 
fogadta el a jelöltséget, mi a hivatalos köröknek igen 
zokon esett. Hát mi nem tudjuk és nem is keressük 
okát, hogy Horváth Gyula biztos kilátás mellett is, 
miért nem fogadta el a jelöl is éget : de hogy azon nagy 
missió érdekében, melyet a tiszai bajok rendezésével, 
orvoslásával magára vállalt, csak igen tapintatosan járt 
el, azt határozottan állíthatjuk ; inert neki itt e vidék 
osztatlan bizalmára van nagy munkája közben szük-
sége és azt a bizalmat ma élvezi, ha csak valaki él-
vezi a megyében; de kérdés, hogy a párt tusa hevé-
ben nem illanna-e el, a ma minden párt tekinteten felül 
álló osztatlan tisztelet, szeretet és bizalom harmata. A 
mi ügvünkre nézve pedig az lett volna a legnagyobb 
baj. Es éppen azért, minden elfogulatlan embernek, 
párt tekintet nélkül helyeselni kell, hogy Horváth 
Gyula a nevét egvértelmüleg körülvett bizalmat — 
nagy missiója rovására — párt küzdelmekben nem koc-
káztatja. Horváth Gyula Szegvárról PJ-én Szentesre 
jött át és innen 20-án elutazott. Szegváron ennélfogva 
Madarász Jenő megválasztatása bizonyos 

— A pestmegyei vadvizeknek puszta Kis-Szállá-
son lett keresztül eresztése folytán Desseífv Ottó, Bagi 
József és Schvváb Jakab földjén okozott károk meg-
térítéséért nevezettek, a vad vizeket rendezte Fekete 
Márton miniszteri biztos ellen a félegyházi járásbíróság 
előtt pert indítottak. E per folytán a birói szemle f. 
hó 24-én volt és 27-én lesz megejtve. Ordödy Pál mi-
niszter ezen tigvben az állam érdekéből szakértőül 
városunk mérnökét Abaffy Zsigmond urat kérte föl 
táviratilag, ki a miniszteri felhívás folytán f. hó 23-án 
Kis-Szállösra utazott. 

— A Szentes és Vidéke lanot 'a szentesi 48-as 
kör választmánya kitiltá a körből és pedig azért, mert 
e lap, oktalanul, a legvadabb piszkoló közleményeket 
hozott legközelebbi számában a szentesi 48 as párt 
ellen. 

— Üzleti értesítés. A lefolyt héten Budapesten a 
buza ára méter mázsánként 20 25 krral emelkedet t 
75 k. buza kelt 12, frt 70 krtól K5 krig. 7í) k. 13 frt 
55 krtól 70 krig. Árpa m m. G írt 70 krtól ÍK) krig. 
Zab : G frt 25 krtól 7 frtig. Kukorica: G frt 35 kr. 

— Vallás vizsgája lesz a helybeli polgári fi- és 
leánynövendékeknek f. hó 2ö-án a ref. templomban, 
délelőtt isteni tisztelet végeztével. 

— Horváth Gvulának a díszpolgári oklevelet, az 
e végből kiküldött "küldöttség f. hó 15-én nyujtá át 
Budapesten. A díszpolgári oklevél egy gyönyörű al-
bumba volt foglalva. Az album piros selyembe van 
kötve, a belső lap zöld selyem, az okmány felső lap-
ján a magyar korona van ékesen kifestve, mely a vá-
ros címerén nyugszik. A címer: kék mezőben pálmafa, 
mindkét oldalán hármas kalászszal. A kezdőbetűt mes-
teri leg festett heroldalak karolja át egyik kezével, mig 
a másikban a fuvótrombitát tartja, a melylyel az alant-
irt szöveget kihirdetni látszik. Áz album első tábláján 
arany nyomással: .Szentes város közönsége hődoíata 
jeléül nagyságos Horváth Gyula országos képviselő s 
miniszteri biztosnak", hátul 1,1881" látható. A diszok-
mány szövege a következő : Mi, Szentes város képvi-
selőtestülete, Szentes város közönsége nevében, ezen 
határozatunk által, adjuk tudtára mindeneknek, a ki-
ket jelenben illet, avagy jövőben illetni fog, hogy nagy-
ságos Horváth Gyula urat, a magyar törvényhozó tes-
tület tagját, mint a bökénv-mindszenti tiszaszabályo-
zási árinentesitő társulat miniszteri biztosát, az 1881. 
évi Tisza és körösi nagy árvízveszély idején Szentes 
város és határának az árvíztől való megvédelmezésé-
nél tanúsított és általunk soha meg nem hálálható ér-
demei elösmerésének bizonyságáért, az alólirott napon 
tartott rendes közgyűlésünkben, egyhangú lelkesedés-
sel, városunk díszpolgárául megválasztottuk ; kérvén 
a mindnyájunk sorsát egyforma bölcsességgel intéző 
mindenható Istent, hogy nagyságos Horváth Gyula 
urat, nemcsak eddigi szerettei és tisztelői, hanem szen-
tesi polgártársai örömére és az egész haza közérdeké-
nek javára sokáig éltesse. Kelt városi képviseleti köz-
gyűlésünknek 1881. évi Pünkösd hava 12-én tartott 
rendes üléséből. Midőn Szentes város hálás elismeré-
sének tolmácsolása mellett Balogh János polgármester 
az oklevelet átadá, Horváth Gyula meghatottan köszöné 
inog Szentes e kitüntetését. Beszédjéből ide jegyezzük 
a következő emlékezetes szavakat: ^Szentes örök há-
lára kötelez e kitüntetéssel: mert én korán elvesztve 
szüleimet, nem lehettem szerencsés a gyermeki érzés 
boldog odaadásával mondhatni, hogy : anyám «'s né-
kem senki nem mondta, hogy fiam; most Szentes 
fiává fogadott és e nagy népes város a családi szufe-
tet otthonával kinál, midőn e pillanatban elvessem 
önöktől e derék vár.M szerete ének bizonyítékát: nem 
birok és nem Ígérhetek önöknek egyebet, minthogy 
Szentesnek hű Ha kívánok lenni." Es mi meg azt kí-
vánjuk, hogv Horváth Gyulát, mint városunk első dísz-
polgárát, a haza és városunk javára, a mindenható so-
káig éltesse. 

A „Szentes és vidéke" lap téves értesítésen 
alapulónak nyilvánítja lapunk ama hirét, mely szerint 
V és t irsa helybeli jóliirü cég bukása uzsorának lenne 
tulajáonitható. Ez a helyreigazítás idáig csak megjárná 
s nem lenne reá egyébb válaszunk, mint hogy tudo-
másul vesszük, és sajnáljuk a cég bukását igy is, ugy 
is: de nevezett laptársunk ezen helyreigazítást sürgős-
nek találja és pedig azért, nehogy a budapesti ellen-
zéki lapok hírünket átvévén, azzal toldják meg, hogy 
ennek is okozója Tisza Kálmán. — Lám, lám, hogy 
csintalankodik a politikával a „Szentrs és vid 7c«" lap. 
A miről eddig senki semmit sem tudott, sőt nem is 
volt rá kíváncsi senki, hogy t. i. a „Szent*'s és vidéke^ 
lap melyik politikai párt árnyalathoz tartozik, azt ez 
évi junius lS-iki számában igyekszik minden áron 
tudtára adni . . . Kinek? Nem ám olvasó közönsé-
gének, hanem bizonyosan más valakinek. — Mi azon-
ban ezt is ezennel tudomásul vesszük, de hogy az a 
más vaf'tki, kinek talán szánva volt, tudomásul veszi-e, 
nem tudjuk s alig is hisszük. Annyit azonban tudunk, 
hogy egy kereskedői cég bukásinak politikai észre-
vételekkel commentálása, a „választások ctött" cikk 
megírása nem felel meg annak az észszerű politikának, 
— még ha éppen kenyérkeresetre irányul is az, — 
a melvet a szentesi közönség érzületének legotroin-
bább módon megsértésével a „wi. kir. foltés éjitö hiva-
tu " című közleményben akar dicsérni és ugy látszik 
követni. 

— Helyreigazítás. Ha már benne vagyunk a hi-
rek helyreigazításában, tehát mi is szolgálunk egygyel 
a „Szentes éti viléke" lapnak. - A helyi hirek rova-
tiban ugyanis „Lefőzte címmel azt irja, hogy : rNem 
rég egv foglalás alkalmával egv ügyvéd lefoglalta a 
végrehajtást szenvedettnek Wertheini cassáját. A má-
sik ügyvéd pedig annak tartalmát. A sok szó és tinta 
fecsérlésnek az eredmenye az, hogy győztes az utóbbi 
lett." — Laptársunk ezen értesülése, miként meggyő-
ződtünk téves, inert azt a bizonyos Wertheini cassát 
nem ffjn hanem hat ügyvéd foglalta le az általuk kép-
viselt hat hitelező javára egyiittf»en. Bizonyos terme-
szetű foglalásoknál a hitelezők érdeke gyors eljárásra 
utalják az ügyvédeket; innen eredt, hogy miután a 
hat együttes foglaltató ügyvéd arról győződött meg, 
miszerint a Wertheim cassa béltartalma alig 40 50 
frt értékű apró bélyegekből és váltóürlapokból állott, 
melvek részletes összeírása hosszabb időt igényelt 
volna, maga a Wertheini cassa pedig minden körül-
mények között 150—200 frtot megér, nehogy egy 
netalán később jövő hitelező által ez lefoglaltassék, 
lefoglaltatott egv tétel alatt a Wertheini cassa és birói 
pecséttel lepecsételtetett azon megállapodás mellett, 
liogv a főbb és értékesebb tárgyak lefoglalása után a 
cassáhan levő bélyegek és váltó űrlapok is lefoglal-
tatnak. Mig az egvüttes foglalást vezető birói végre-
hajtó a városon kivül lévő ingó és ingatlanokra telje-
sítette a végrehajtást, a hat foglaltató ügyvéd közfd 
egv saját cliense nevében fol) tatólagos végrehajtásért 
folyamodott; az elrendeltetvén, egy kiküldött járásbi-
rósági díjnok kai a birói végrehajtó pecsétjét a Wert-
heini cassán feltörette s lefoglalta annak híressé tett 
béltartalmát, mely bélyegekben és váltó űrlapokban 
55 frt értéket tett ki. Azonban a járásbíróság a Wert 
beim cassának ily uton módon lefoglalt tartalmát is a 
közös foglaltatok javára szolgálónak mondotta ki, a nél-
kül, liogy csak egy szó vagy egy csép tinta is a kép-
viselők részéről elfecséreltetett volna. Ez a tényállás, 
melyből meggyőződhetni, hogy alaptalanul és helyte-
lenül dicsőíttette magát a „Szentes és vidéke" lappal 
az a bizonyos egy ügyvéd, többi collégái rovására. 
Különben részünkről egyáltalán nem helyeselhetjük, 

ha bírói elbírálás tlrgvát képező d dgok. egvik ü 
védnek a másik ügyvéd rovására dicsőitgetésével — 
lapba hurcoltatnak. A mi ügyvédeink eMig nem szo-
rultak recSamra, nem is használ semmit; közönségünk 
bizalmával azt keresi fel, kit arra saját tapasztalata 
után érdemesnek itel — Komoly, önérzetes ügyvéd 
bíróságon kivül nem is dicsekszik paragrafusos ötle-
tekkel, vagy kartársai peres eljárásának helytelenítésé-
vel, mert ez olysn é!Ai,i>'*s'g lenne, mely cliens vadá-
szat gyanúját költené fel és pedig azon ügyvédek ro-
vására, kik ügyeiket csak bíróságok r.lött szokták tár-
gyalni. 

— Színház. Színházlátogató közönségünknek ör-
vendetes tudomására hozhatjuk, hogy jövő julius hó 
közepén A ra d i színtársulata megkezdi előadásait szín-
körünkben. Igazán örvendünk, hogy mégis csak Aradi 
jön hozzánk, mert mint említettük volt, a legjobb szín-
társulata van jelenleg a vidéken; azonkívül is legtnél-
táuyosabb eljárás a szentesiektől, ha azon színtársulat-
nak adnak előnyt, mely télen Szegeden tartja előadá-
sait; sőt még igen célszerű volna egyszer s minden-
korra kimondani, hogy ide csak azon társulat jöhet, 
amely télen Szegeden tartja előadásait; s ha igv nyi-
latkoznánk még két szomszéd-városban is, akkor nem 
volna kénytelen a szegedi színtársulat igazgatója a tár-
sulata tagjainak számát nyárára kevesbíteni, s nyáron 
is ép oly társulattal tarthatná előadásait e két három 
városban, mint a inilven társulat télen mulattatja a sze-
gedi színházlátogató közönséget, a közönség legnagyobb 
és általános megelégedésére. — Különben alkalmilag 
erre visszatérünk. 

— lgazoltattak.1A;f. hó 7-én városunkban meg-
ejtett választás alkalmával beválasztott városi képese-
lük — kiknek neveit annak idejében lapunkban is kö-
zöltük — miután ellenük és a választások ellen sem-
mi kifogás nem adatott be, f. hó 23-án igazoltattak. 

A Széchényi ligeti zeneestélyek hétfőn, f. hó 
20-án kezdődtek meg nagy élénkség mellett. Városunk 
szépeinek nagyobb része a gyönyörű fasor >k alatt sé-
tálgatva élvezettel hallgató Páci Mihály szívhez szóló, 
majd mélabús, ábrándokban ringató, majd sziv vidító, 
gyújtó, lelkesedésre ragadó kedves nótáit. A zeneesté-
lyek hetenként hétfon és pénteken d. u. 51/*— 7'A óráig 
tartatnak. E nemes szórakozást különösen ajánljuk mű-
velt közönségünk figyelmébe. 

— A Szentes városi gymn. tanfolyammal egybe-
kötött polgári fiu iskolában az 1880 — 1 évet berekesztő 
szigorlatok a következő rendben Mognak megtartatni: 
Julius 1. d. e. Magyarnyelv a IV-ik osztályban. La-
tinnyelv az I-ső osztályban. Számtan 11-ik osztályban, 
d. u. Németnyelv a IV-ik osztályban. Földrajz a I l l - ik 
osztályban. Latinnnyelv az V-ik osztályban. Knek a 
Il-ik osztályban. Julius 2. d. e. Magyarnyelv a IV-ik 
osztályban. Latinnyelv a IV-ik osztályban. Ssánitan az 
V-ik osztályban, d. u. Németnyelv az 1-ső osztályban. 
Természetrajz, a Il-ik osztályban. Történet i 111-ik 
osztályban Ének az V—IV-ik osztályban. Julius 4. 
d. e. Magyarnyelv az V-ik osztályban. Történet a 
IV-ik osztályban Földrajz az I ső osztályban, d. u. 
Németnyelv a Il-ik osztályban. Számtan a III ik osz-
tályban. Természetrajz a Vl-ik osztályban. Latinnyelv 
a IV-ik osztályban. Julius 2. d. e. Görögnyelv a Vl- ik 
osztályban. Magyarnyelv a Ill-ik osztályban. Mértan 
a IV-ik osztályban, d. u Természetrajz az I-ső osz-
tályban Természetrajz az V-ik osztályban. Mértan a 
II-ik osztályban. Julius G. d. e. Vegy- és ásványtan a 
IV ik osztályban. Mértani rajz a Il-ik osztályban. La-
tinnyelv a 111-ik osztályban, d. u. Görögnvelv az V-ik 
osztályban. Mértan a Vl-ik osztályban. Mértani rajz 
az I-ső osztályban. Julius 7.f d. e. Mértani rajz a IIl-ik 
osztályban. Német nyelv a Vl-ik osztályban. Földrajz 
a Il-ik osztályban. <1. u. Számta az 1-ső osztályban 
Mértani rajz a IV-ik osztályban. Németnyelv az V-ik 
osztályban. Enek a 111-ik osztályban. Julius 8. d. e. 
Mértan az I-ső osztályban. Számtan a Vl-ik osztály-
ban Latinnyelv a Il-ik osztályban. <1. u. Történet az 
V-ik osztályban. Természettan a IV-ik osztályban. 
Mértan a Ill-ik osztályban. Julius í>. d. e. Magyar-
nyelv az 1-ső osztályban. Történet a Vl-ik osztályban. 
Számtan a IV-ik osztályban, d. u. Természetrajz a 
III-ik osztályban. Magyarn.velv a Il-ik osztályban. 
Mértan az V-ik osztályban. Enek a IV-ik osztályban. 
Julius 11. dv e. Francianyelv a II., III. és IV-ik osz-
tályokban. Enek az I-ső osztályban, d. u. Földrajz a 
IV-ik osztályban. Német a 111-ik osztályban. Az ün-
nepélyes zárvizsgálat a polgári fiu iskolában julius 
13-ik, a polgári leányiskolában pedig julius 14-ik nap-
jön leend. Ezen szigorlatokra és zárvizsgálatokra a 
mélyen tisztelt közönséget ezennel meghívja az igaz-
gatóság. 

— Üstökös. Ritka szép látványnak voltunk tanúi 
folyó hó 24-ére vira lóra. E "'1 u fi:i egy > \i t ijb iü a2 
égbolt északkeleti irányában egy p )inpá>a:i ragyog\ 
üstököscsillagot láttunk oly erős fény nyel, mint a hold 
ujuláskor. Tüzkévéi fölfelé verődtek, kár, hogv a haj-
nal szürkülete hamar erőt vett ragyogásán. Kérdjük: 
mit jelent megjelenése '? a babonas kész rá a felelettel, 
háborút, viszályt, döghalált, stb. 

— KIVONAT Szentes városjhiresztelő könyvéből: 
— Dömsödi József IV. t. 277 sz. háza, és f c g y §10 
öles épületnek nádteteje és épület fajai eladó. — Ozv, 
Borbély Lajosnénak búzája, árpára, kukoricája és kö-
lese van kisebb nagyobb mennyiségben eladó. — Tót 
József III. t. 2(J sz. lakosnak Ozv. Gránicz Józsefné 
féle 111. t. 423 sz. háza eladó. — Tisztelendő Balassa 
János házánál két külön szoba kiadó, egyik bútorral 
vagy anélkfd, a másik berakott sparddel ellátva. — 
Harizs Zsófia kaszinó melletti házánál több rendbeli 
hónapos szoba bútorral vagy anélkül azonnal kiadó. 

Felelős szerkesztő : S i T X i a , P e r e i l C . 

H I I S D S T É S . 
.u'fW^oo-

CSATÓ ZSIGMOND jogtudor, köz- és váltó 
ügyvéd tudat ja a t. közönséggel, hogy ügyvédi 
működését megkezdette s irodája I. t. 184 sz. 
alatti házában (központi ref leányiskola és a 
kaszinó szomszédságában) van. 



H I R D E T É S E K . 

H i r d e t é s . 

Alólirott tisztelettel értesítem a n. é. kö-
zönséget, hogy a bogár-közben III. t. 159. sz. a. 

CZIPÉSZ Ü Z L E T E T 
rendeztem be, hol mindennemű férfi és női 
lábbeliek elkészítésére a legjutányosabb áron 
vállalkozom. 

Magamat a n. é. közönség becses pártfo-
gásába ajánlva és megrendelését várva maradok 

tisztelettel 

FENYVESI ISTVÁN, 
czipész. 

Tölgy,- bükk- és gyertyán 

t i i f A 1 1 
megérkezett és a fogyasztó közönségnek ezen-
nel ajánljuk. 

Lázár és Scnnenfeld. 

H I R D E T É S . 
Dr. B O R S O S J Á N O S f. év julius 

1 -tol kezdve Su 1 c z L a j o s ur h á z á b a n 
(az izraelita iskola mellett) lakik. 

V. ^ O á f W W W V ^ W W W W ^ J 

f i m n í s . 
Alulírottak tisztelettel értesítik a n. é. 

gazda-közönséget, miszerint több gépgyárat 

képviselvén, általuk a l e g j u t á n y o s a b -
b a n vehetnek 

m i n d e n n e m ű g é p e k e t . 
Kulinyi József és Lajos. 

Irodánk a Molecz-féle házban van, hol 
d. e. 8 — 12-ig, d. u. 2 — 7 - i g lehet értekezni. 

Á R V E R É S I H I R D E T M E N Y . 
Csongrád megye törvényhatósági bizottsá-

gának a nagyméltóságú m. kir. belügy ministe-
rium 1881. évi 10,454 sz. a. kelt engedélye 
alapján hozott 64./kgy. 1881. sz. határozatával 
a Hód-Mező-Vásárhelyen létező s a megye tu-
lajdonát képező Hmvásárhely város által bérelt 
I. kerületben 32. sz alatti 1214. nsz. öl területű 
beltelek a hozzá tartozó összes épületekkel 
együtt három részre elkülönítve és pedig az ár-
verés alkalmával felmutatandó vázlat szerinti 
3óti nsz. öl területű 3 030 frt, azaz: háromezer 
kilencszáz harminckilenc fi-rint becsárban, — az 
f>21 nsz. öl területű 4771 frt 50 kr. azaz: 
négyezer hétszáz hetvenegy forint ííO kr. becsár-
ban, — és a 338 nsz. öl területű 3901 frt 4G kr. 
azaz: háromezer kilencszázegy foi%int 46 kr. becs-
árban; továbbá az ugyancsak Ilmvásárhely 
város által kórházi helyiségül bérelt 1084 nsz. 
i)l területű beltelek s az azon levő összes épü-
letek szintén három darabban, és pedig a vázlat 
szerinti 4i>l nsz öl területű 1475 frt 75 kr.. azaz: 
egyezer négyszáz hetvenöt forint 76 kr becsárban; 
az 514 nsz öl területű 1677 frt 20 kr , azaz: 
eqyezer hatszáz hetvenhét forint 20 kr. becsárban ; 
és az 1010 nsz öl területű 8401 frt 45 kr., azaz: 
nyolcezer négy százegy forint 46 kr. Itecsárban, 
végül a Horgos községben létező, ugyancsak 
Csongrádmegye tulajdonát képező 2118 4S nsz. 
méter területű s 2500 frt, azaz: kétezer ötszáz 
forintra becsült belteleknek a rajtalevő összes 
épületekkel együtt leendő elárvereztetése elren-
deltetvén, az árverés a hm vásárhelyi ingatlanokra 
Gttrzsa községnek 1lm vásárhelyen levő hivatalos 
helyiségében 1881 évi julius hó 3 és 4. napjain 
délelőtt 10 árakor; a horgosi ingatlanra pedig 
1881. évi július hó 0 ik napján délelőtt 10 árakor 
következő feltételek mellett fog megtartatni: 

1 ür. Kikiáltási ára fentebb kitett beesár, 
melyen alól az ingatlanok eladatni nem fognak. 

2-or. Árverezők kötelesek a kikiáltási ár 
lOVtóli ját bánatpénzül az árverést foganato-
sító alólirt megyei küldöttségnél letenni, mely 

összeg az utolsó fizetési részletbe fog beszá-
míttatni 

3-or. Vevő tartozik a vételár V -̂ad részét 
az árverés határidejétől számított 15 nap alatt, 
— további V.t'̂ 1 részét három hónap, — utolsó 
%-ad részét pedig szintén az árverés napjától 
számított 6 hónap alatt a megyeház építési alap 
javára, a megyei pénztári hivatalnál lefizetni. 

4-er A megvett ingatlan eladásával járó 
bélyegköltségek, adásvételi százalék és átírási 
költségek vevőt terhelik. 

5-ör. Az árverésre nézve Csongrádmegye 
közönségének és a nagyméltóságú m. k. bel-
ügy ministeriuinnak jóváhagyása fenntartatik 

G-or. Az illető vevő: a Hmvásárhely város 
által bérben birt kórházi teleknek és épületek-
nek, továbbá a 32. sz. teleknek és épületeknek 
1881-ik évi oktober 1-ső napján; a horgosi 
teleknek és épületeknek pedig az árverés jog-
erőre emelkedése után azonnal birtokába és 
használatába lép, s ezen határidőktől fogva a 
megvett ingatlan után fizetendő adók és egyéb 
közterhek is vevő fél által fizetendők 

7-er. Az adásvételi szerződés az árverés 
napján állíttatik ki; a megvett ingatlannak 
vevő nevére tulajdonjoggal való telekkönyvi 
átíratása azonban csak a vételár teljes befize-
tése után engedélyeztetik. 

b or. 11a vevő az árverési feltételeket pon-
tosan meg nem tartaná: bánatpénzét elveszti 
s azonkívül költségére és veszélyére uj árverés 
fog tartatni, s azon az ingatlan a legtöbbet 
Ígérőnek becsáron alól is eladatni fog. 

Kelt Szegváron, 1881. évi junius 1-én. 
S o ó s Pál, s. k. 

m. tiszti ügyész 
Ifj. Sarkady Nagy Antal, s. k. 

m fŐpénztárnok. 
Vidovich Antal, s. k. 

főszolgabíró. 

H I H n E T E H. 
Az alpári urasági pincében 700 akó jó 

minőségű alpári fehér bor van eladó. A venni 
szándékozók levél utján alólirtlioz forduljanak 
és pár nappal elébb tudassák, hogy mikor akar-
ják a bort megtekinteni. 

Félegyházán 5 -5 Szólya Lajos. 

O o o « 
SjgS* ^P 2 fcgs* ^SP OSfö* 
T T T T 

^ I M I á r i s i - c e l l i 

* g v o m o r - c s e p p e k * 
^ jeles hatású gyógyszer ^ 

a gyomor minden bántalmai ellen, ^ 
és fölUlmulliatlan az ót- ^ 
vagyhiany, gyomor-gyen- ^ 
geseg, roszszagu lehelet, VI 
szelek, savanyu felbüfö- £ 
gés, kolika, gyomorhurut, 
gyomorégés, hugykokep- jfí 
zodés, túlságos gyalka-
képződés, sargasag, un- í í 
dor és hányás, fófajas <ha 
az a gyomorból ered 1 gyo-
morgorcs, székszorulat, a ^ 
gyomornak tulterheltsege jf i 
étel. s ital altal.giíiszta, lep ^ 
tsmajbetegség,aranyeres 

- bantalmak ellen. 
> Egy üveg ára használati utasítással 3ó kr ^ 

Kapható Szentesen VÁUADI LAJOS ur ^ 
fr gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar 
^ birodalom minden nagyobb gyógyszertárában « 
^ és kereskedésében. — Központi szétküldési i ) 
^ raktár nagyban és kicsinyben. 

f 84SS&Z, 
^ „őrangyalhoz" címzett ^vógvszertárában 18 ) 
^ Krenizierben, Morvaországban 

^xxxxxxxxxxxxxxx: 
A fő alkatrész sclnveizí 
orvosi növények 

kivonata. bár-

s V 

L'lZl • — 

PUFFAEA?, 
GYOUORt GÉS. | 

A R A IX V R H , 
S Z E K R E K E D E S , 

MAJ- ES EPft -BAJOK 
T I S Z T Á T A L A N V E 

% 
vériolulások 

ellen. 

Emésztéshiány, aranyeri 
és az altest bajaináli 

mint legolcsóbb^ 
és leghatha-( 
tosabb házi( 

szer van 
ajánlva. 
Bármily 

kor 11 egyé-f 
nek használ-1 

hatják. 
N 

(Olcsóbb mint 
i mely keserűvíz. 

'Házi szer.j 

Kelések, 
'bőrküteg, I 
1 köszvény 
kés csuzilál 

vértisztitó 
\ hatása által 

g y ó g y í t . 

' Készítve szigorúan 
orvosi vény után. 

Sok tekintélyes sveiei. német és osztrák orvot é« különböző szaklap a Ilrandt általi 
' készített SCHWEIZI LABDACSOKAT, melyek szerencsés, a testre minden hátrány nélküli 
\ ható anyagokból vannak összetéve, miuden oly •serben, a hói gyenge hashajtó kell, mlntff 
i f e les epét és nyákot elvezető és erösi tő . biztos, fájdalom nélkül ható orvosi szer, minden} 
" egyénnek legmelegebben ajánlja. ltárkinek a labdacs használata előtt azon gyógyszerés/f 
| urak, kik e labdacot tartják, szivesen szolgálnak használati utasítással, melyen eli-mervényekl 
. is rannak. A labdacsok vételekor csakis — — ^ 
' Brandt-féle schweízi labdacsok kérendok, 
| melvek hádog dobozokban vannak &U szem 
, 7t> kr., 15 szem 25 kr. — Minder doboz 
f v«rös alapon f»-hér schweízi kereszttel Jvan 
j ellátva, melv mellett a mellékelt aláirás van. 

Kapható: 'íecskeuiéten Katona gyógy-
szerésznél, Szegeden Harczilál Pestm Török J. és minden nagyobb gyógyszerésznél. 3 12 

K X * X X * * X X X X X K 3 m * i m K X X * x x x x x x x 
X EREDETI S 

S R A W S O M E S , H E A D & J E F F E R I E S g 

Könnyen ve-i 
hetőbe,gyengéni 

és fájdalom nélküli 
old. 

\TCIW 

»XXXXXX-

u G R O S S B C 
Yaci körút 76-ik 

szám alatt. BUDAPEST . 
H J . S 
az osztr. állam-

vaspalya közelében. 

Eredeti Hofherr. I Eredeti Mayer 
I Tenwék a gvirt Jelvénvt kiváunt. I " " " " , w v « 

nHnnnnnnnnnxuuxunHnnuunnnnnnK 
Eredeti Jefferies. ^ 

tSzeutesen, nyomatott a kiadó-tulajdouos: Cherrier Jánosnál 1881. 




