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EEŐFIZETE8I AR : 
Kgész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
N«tryed évre . , 1 frt 

M E G T K L E N 
m i n d n n M x o m h a t o n 

E lap szellemi rénzét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedi^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 ö z l ö n y . 

H I R D E T É S I A R A K : 
8 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél IS 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
t hasábosért C kr. szá-

míttatik* 

N7ILTTÉB 
minden **gyes sora Ifi kr. 

BÉL7EODIJ 
Pgy beiktatásnál 30 kr. 

Rérm<»ntetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

I s in é t. 
Ismét a vasutügyről irunk és nem szűnünk 

meg folytonosan irni e tárgyról, mig az ezt 
intézőket a biztos eredményre mutató cselekvés 
terén nem látjuk. 

A sajtónak egyik főbb hivatása a közmeg-
bizatások teljesité-ének ellenőrzése, s ha e hi-
vatásunk folytán szemlét tartunk a vasutügy-
ben történtek felett, minden túlzás vagy elfo-
gultság nélkül azt kell eonstatálnunk, hogy ez 
ügvben a megbízottak nem teljesitik köteles-
ségöket. 

I l ogy ismétlésekbe ne bocsátkozzunk, nem 
fogjuk elősorolni azt, hogy mit tettünk ez ügy-
ben, s a történtek után mennyiben volt okunk 
lelkesülten hinni, hogy most már azon uton 
vagyunk, hol a szót tett, a tettet eredmény 
követ i ; hanem egyenesen utalunk azon idő-
pontra, hol ea ügy fejleményében egészen vá-
ratlanul megszakadt, s hogy i u y mondjuk 
megrekedt, anélkül, hogy azon ido óta a fönn-
akadás okait ismernénk és tennénk valamit 
arra, hogy az akadályok elhárittassanak. — 
Halottuk ugyanis, hogy a vasutunk kiépítése 
iránt velünk tárgyalásokba bocsátkozott magyar 
vasúti bank, illetve ennek utóda, az Országos 
magyar bank a kölcsönösen megállapított föl-
tételek mellett nem hajlandó a vasút kiépíté-
sére Erre nézve a nevezett bank még inárc. 
elején, tehát négy hónappal ezelőtt már nyi-
latkozott. Es ma sem tudja Szentesen, hivata-
losan senki, hogy miből áll a banknak kifo-
gása, hogy miért állt el a vállalattól? 

Igaz, hogy ezen időponton egy minden 
más kérdést háttérbe szorító kétségbeejtően iz-
galmas perceit éltük a lezajlott óriási vizvész-
nek. — De máj. közepén már teljesen vége 
volt a vésznek. Az átélt vész után az érdeklő-
dés ismét a vasút ügy felé fordult; mindenki 
várta, kérdezte, hogy mi történt tehát szerző-
désünkkel, mi a kifogása a banknak, mikor 
lesz ismét értekezlet, hol ezen ügy szőnyegre 
kerül és nyilvánosságra lesz hozva az ügy je-
lenlegi állása? . . Már azóta ismét több mint 
két hónap telt el. Közben a halasztgatás okául, 
ha el nem fogadhattuk is; de beszámítottuk az 
országos képviselő választás által néhány napra 
országszerte fölidézett érdeklődést. De ezen vá-
lasztásoknak is immár egy hónapja vége van. 
És az ügy htizása, halasztgatása megy tovább. 

Így uraim nem lógunk vasutat építeni 
soha! Ha mi télen tárgyalgatunk, nyáron pedig 
mikor a tett, a végrehajtás alkalmas időszaka 
bekövetkezik, nagyot, hosszút alszunk, ahelyett, 
hogy tennénk valamit e n »gv, sok ezer aka-
dály lyal járó ügyből nem fogunk kigázolni soha. 

De hát ha nem lett téve ezen ügyben 
négy hónap óta semmi, és ha kini3rtük mon-
dani, állítjuk hogy az ezen ügyben megbízottak 
nem teszik kötelességüket. Nézzük ineg, keressük 
föl, hogy kiket illet itt mulasztás vádja? 

Az ügyet jelenlegi stádiumában Sípos Orbán 
Jász-Nagykun-Szolnok megye alispánja tartja 
kezében. Ő az elnöke a vasutügyi bizottságnak ; 
ő lett megbízva, hogy a megkötött, szerződés 
alapján az építési engedély kieszközlésénél a 
bankkal együtt működjék közre a kormány-és 
országgyűlésnél. Szóval e nagy vidék bizalma 
kezéba tette le ez ügyet. — S hogy a bank 
nyilatkozata óta semmi lépés nem történt ez 
ügyben, ő érte a felelős, őt illeti a vád. 

Szentes tovább ezt az állapotot összetett 
kézzel nem nézheti. Ha mi komolyan akarunk 

valamit, komolyan kell utána látnunk Ez az 
ügy nem Sípos Orbáné, hogy neki joga legyen 
tetszése szerint napról-napra, hétről, hétre, hó-
napról, hónapra tovább halasztgatni; hanem 
Hód-Mező-Vásárhely tői Szajolig eső érdekelt-
ségé, melynek joga ; de kötelessége is valahára 
hivatalosan számon kérni a bizottság elnökétől 
e történtek felőli felvilágosítást. 

A csanádmegyei érdekeltség egy órával 
sem kezdett hamarább vasútépítési tervéhez 
mint mi és mert ezek az odaadás teljes buz-
galmával láttak az ügyhöz, már hónapokkal 
ezelőtt kieszközölték a törvényhozó testülettől 
az engedélyt és mi, utalunk egymásra, hogy 
ennek kellene tenni. í g y ugyan nem lesz vas-
utunk soha! 

Aratási kilátásaink. 
Az aratásnak vége van; már aok helyt nyomtat-

nak, szórnak. A zsák koránt sem telik ugy mint azt 
hittük. A gabonának az idén nagy gazza, aránylag szép 
nagy feje volt, s a meg nem dőlt buza után mindenki 
tízszeres magot remélt. Az eddig eszközölt nyomtatá-
sok esak fele eredményt mutatnak és ez onnan van, 
hogy a búzának az idén kifejlett a kalásza, de a szem 
házacskák fele részben üresen maradtak és ennek pe-
dig oka részben a változó, kedvezőtlen időjárás, rész-
ben, sőt legfőképpen pedig az, hogy gazdáink esak 
búzát akarnak termeszteni és az örökös forsirozás által 
ki van a föld termő ereje merítve. 

Meg egv kissé meg is szorultak a búzák és igy 
sem mennyiség, sem minőségre • nézve nincs az idén 
kielégítő gahnaterméstink. Es ha ínég ehez hozzá szá-
mítjuk, hogy határunk egy nagy része viz alatt van, 
a legjobb földeink maradtak e miatt vetetlenül, ugy 
bizony ez év aratási eredménye elé nem nézhetünk 
nagv kilátással. Ez évet ismét a szűk esztendők közé 
sorozhatjuk. Es ez igy mejiy már 1870. óta, évről évre. 

A csak középtermés után most már a gazda abba 
veti reményét, hogy ami kicsije termett, azt j ó áron 
fogja eladni. Nézzük, hogy e tekintetben milyenek most 
a kilátások ? 

Az országos lapok által hozott tudósítások szerint 
az ez évi termést Magyarországon átalában jó közép-
szerűnek lehet mondani. Es átalában mindenütt j obb 
termésről tudósítanak mint az elmúlt évben volt. 

A külföldi jelentések szerint Európa buza termesztő 
vidékein ez évben a termés jobb lesz mint volt az el-
múlt két évben. Német-, Francia- és Angolországban 
jó termésről beszélnek. Amerikában az idén határozottan 
rosszabb termés van, mint a mult évben volt. A leg-
j o b b számitás mellett is 20%-kal kevesebb termés lesz 
a tavalyinál. — Ha ezek után fölvetjük a kérdést, hogy 
az idén milyen kivitelre lehet kilátásunk? — Erre nézve 
a világ gabna piacán uralkodó hangulat és kereske-
delmi viszonyokkal közelebbről ismeretes napi lapok 
azt mondják, hogy nagyobbmérvű kivitelre csak akkor 
számithatunk, ha árainkat összhan^zásba hozzuk a kül-
és belföldi aratás eredményével. Es az ezen kérdéssel 
foglalkozó szaklapok véleménye szerint a mai búzaárak 
rendkívül magasak és koránt sem felelnek meg az 
aratás várható eredményének. 

Az utóbbi években ugyanis a buza ára nagy mér-
tékben emelkedett; de 7G-tól kezdve egyik évben sem 
volt aratáskor a búzának oly nagy ára mint most. 
I87ti-ban ugyanis aratáskor átlagos minőségben 7G ki-
logrammos sulyu búzát véve, a buza m. mázsája kelt 
12 frttól 12 frt 50 krig; 1877-ben volt az ára 12 frttól 
12 frt 15 krig. 1878-ban í> frt 80 krtól 10 frtig. I87i)-ben 
10 frttól 10 frt 25 krig. 1880 ban 10 frt 95 krtól 11 
frtig. A jelen évben, tehát jelenleg kel a buza 12 frt 
10 krtól 13 frtig. 1876. óta tehát a legnagyobb ára 
van a búzának a jelen évben. Ha most már tekintetbe 
vesszük az európai termési viszonyokat, ugy találjuk, 
hogy ez évben lesz olyan, sőt j obb termés lesz mint 
volt 187t>. óta bármikor, igy nem lehet rá kilátás, hogy 
az ez évi termés betakarítása után, a buza a világ pia-
con megtarthassa a mai árt. Ha ezen combinatiónak 
hihetünk, ugy kilátásunk az, hogy a buza ára az aratás 
után esni fog és pedig jelentékenyen. 

Ily viszonyok között a magyar termelőre nézve 
az volna a legelőnyösebb, ha gabonáját hamarább viszi 

a piacra mint a külföld, s igy a magyar buza árát a 
külföldi verseny nem verhetné le. Francia-, Angol- és 
Németországban még javában folynak az aratások, már 
nálunk nyomtatnak, igy mi hamarább készen lehetünk 
mint verseny-társaink. 

A mult évek tapasztalata legalább arról győzött 
meg bennünket, hogy a betakarítás kezdetén mindig 
nagyobb volt a buza ár, mint későbben, midőn már 
Amerika is berukkolt terményével az európai piacokra; 
nem rosszabb tehát, ki — ha kezdetben j ó árt kap — 
nem várja be a betakarítás végét, hanem tul ád eladni 
valóján ; mert kilátásaink ez évre olyanok, hogy a buza 
ára nem emelkedni, hanem esni fog. 

Felhívás! 
Miután a helyben alakítandó „szentesi 

tanító-egylet" végrehajtó bizottsága az első 
tanítói értekezlet határozata folytán az alap-
szabályokat elkészítette; ennélfogva felhivat-
nak mindazon tisztelt egyének, kik a tanítás 
és nevelés terén működnek, miszerint e f. 1881. 
évi julius hó 30-án, vagyis szombati napon dél-
titán 5 órakor a rom. katli egyházközség ta-
nácstermében tartandó értekezleten megjelenni 
szíveskedjenek. Tárgyak: az alapszabályok meg-
vittatása és megerősítés végett a m. kir. köz-
oktatásügyi minisztériumhoz felküldése. 

Szentes, 1881. jul. 20. 
A végrehajtó bizottság. 

Bökóny-mindszenti társulati 
értekezlet. 

Horváth Gyula kormánybiztos f. hó 22-én 
délelőtt 10 órára értekezletre hitta meg a bö-
kény-mindszenti társulat volt választmányának 
tagjait. Ezen értekezlet a társulat önrendelke-
zési szemp«ntjából értékkel nem bír, amennyi-
ben a társulat az 1881 Lll . - ik t. c. által tel-
jesen fel van oszlatva, igy az itt történtek 
nem képezik a társulati érdekeltek határozatát; 
de nagy érdekkel bír reánk nézve azért; mert 
a társulat és e vidék védelmi sorsát kezében 
tartó kormánybiztos nyilatkozott itt és fejté 
föl álláspontját, szándékát a jövő teendőkre 
nézve. 

AB értekezlet népes volt ; mert ott minden 
meghívott jelen vo l t ; jelen volt maga gróf 
Károlyi Sándor is, ki ezen értekezletre egye-
nesen Pestről jött le 

Horváth Gyula kormánybiztost, a terembe 
léptekor az értekezleti tagok, éljennel fogadták. 
— Elfoglalván az elnöki széket előadja, hogy 
bár az 1881. LÍ I - ik t. c. értelmében a köz-
munka közlekedési miniszter neki teljes jogot 
adott Békéstől Apátfalváig eső vízszabályozási 
társulatok érdekéből szabadon intézkedni; mind-
azonáltal az ügy érdékében kötelességének te-
kinti a társulati érdekeltek véleményét a tár-
sulat érdekéből teendő intézkedésekre nézve 
meghallgatni és éppen azért hitta össze a tár-
sulati érdekeltek nagyobb birtokosait ez alka-
lom ma!, hogy előterjessze, hogy a társulat 
helyzete javítása tekintetéből miket szándéko-
zik tenni és igy alkalmat módot nyújtson rá 
mindenkinek, hogy véleményét elmondhassa. 
Kijelenti azonban, hogy bár meghallgatja min-
denki nézetét, de ezeket csak az esetben fogja 
követni, ha azokat saját fölfogásával, vélemé-
nyével összeegyeztetheti, ellenkező esetben 
azok az ő eljárására semmi befolyással nem 
lehetnek. És e tekintetben egyet óhajt és vár 
azoktól, kiket most és jövőre eszmecserére meg 
fog hivni, hogy valamint ő mindenkor nyílt 
és igazságos akar lenni minden rendű kérdés © © 
megoldásánál, ugy ezek szintén nyílt és őszinte 
szószólói legyenek a vidék közérdekének ; mert 
csakis igy lesz ő képes a törvény nemes in-
tenciójának megfelelőleg hivatását betölteni és 
az egyesek és társulatok érdekeit a legigazsá-
gosabban elintézni. 

Ezek után áttér, hogy a bökény-mindszenti 
társulat ügyeire nézve hogy ez ido szerint és 

I jövőben mit szándékozik tenni. 
v t .UÍK'i. lOXH ' í 



A társulatnak 1^76 óta felszaporodott 
adósságait rendezni kívánja és miután itt van-
nak oly adósságok, melyeket legnagyobb rész-
ben a társulat akkor tett, mikor még önren-
delkezési jogával birt, milyenek 187Ü-ban be-
vásárolt gaz és karók ára, továbbá az 1877. és 
1879-ben bevásárolt karó és gazok ára, melyek 
100 ezer frtra baladnak Ezen összegek kifize-
tését tovább balasztliatónak n*m tartja, azért 
ezen összeget kirovás utján kivánja fedeztetni. 
És miután ma az ártér a legnagyobb részben 
viz alatt van, igy az ártérbirtokosok a legna-
gyobb megterheltetés nélkül ezen kirovást ez 
évben elviselni képes* k nem volnának, azért 
szándéka, bogy a holdanként 5 frt néhány krra 
menő kirovás három részre felosztatván, három 
évben fizettessék be a társulat pénztárába. — 
S miután az emiitett társulati adósságoktól vé-
leménye szerint a lehető legrövidebb idő alatt 
meg kell menteni a társulatot, azért ő az adós-
ság erejéig állami előleget fog kérni, mely ösz-
szeg a kirovás utján befolyó összegből lesz há-
rom év alatt az ál'am kincstárnak visszafizetve. 
S miután az államnak 6W/U kamat fizetendő az 
előlegtől, ezen 6ü(ft kamat fejében járó összeg 
a tőkével együtt fog kirovatni a réti birtokos-
ságra. Ez azonban a társulati tagokra nézve 
csak előnyös lesz; mert a társulat által előbb 
utóbb megfizetendő ezen adósságtól ma a tár-
sulat 8°/(l kamatot fizet, mig az állami előleg-
től csak 6°/0 lesz fizetendő. 

Gróf Károlyi és Balogh János polgármester 
egyértelmüleg helyeslik a kormánybiztosé szán 
dékát; de óhajtandónak tartják, hogy miután 
ez évben csaknem semmi hasznát nem veszik 
a réti birtokosok földjüknek: a kirovás a jövő 
évben kezdődjék. 

A kormánybiztos ezen felszólalások folytán 
kijelenté, hogy tekintettel az ez évi rendkívüli 
helyzetre az öt frt néhány krból ez évre hol-
danként csak 1 frtot vettet ki, a fennmaradó 
összeg pedig a jövő két évre fog megosztva 
kivettetni. 

(Folyt, köv.) 

Világ folyása. 
A continens napi eseményeit a tuniszi 

expeditió és a török-görög határkérdés végle-
ges megoldásának kérdései uralják, amott egy 
fejlődő hóditó, vagy bosszuháboru pusztításá-
val, emitt az évek forongott s óriási sérelemmé 
felfujt görögérdek kiegyenlítésével és a hábo-
rúvá válandott viszály békés betetőzésével 
Franciaország Tuniszban , bosnyákot fogottu s 
a hirtelen hamar bevégzett exp diciót, mely a 
nem igen takarékos franciák kérdése szerint, 
kevés millió frankba s csekély embervérbe ke-
rült, Ffaxnál újra kezdheti, Marseilles utcáni 
alig bogy elhangzottak a hódítást keresztül ví-
vott és faradott francia hadosztály felett kie-
resztett olasz gúny Üittyök, alig multak el a 
hetvenkedő olasz és nemzeti méltóságában 

megsértett francia munkás hátáról a veszeke-
dés közben kapott ütés kék foltjai, íniár is 
visszatérőt kelle fúvatni a katonáknak. Tunisz 
heves vérű, félbarbár törzsei meghökkentek az 
occupáló sereg nem képzelt, gyors műveleteitől 
s meghódoltak a tuniszi bej a kényszernek 
engedve, a kitűzött öt órai gondolkozás előtt 
aláirta a kezébe erőszakolt tollal a békét, 
melylyel fonnaszerüen eladta souverainitását, 
még ki sem vonta a francia hadsereg a lábáí, 
már is megtagadták az engedelmességet 
nemcsak, hanem nyilt lázadásbau törtek ki az 
idegen uralom ellen, melynek tehát addig volt 
becsülete előttök, mig azt elegendő szurony és 
ágyú képviselte ; s lett Párizsban olyan zavar, 
hogy azt gondolták, miszerint Bu-Amena csor-
dái alig vaunak pár kilométernyire a főváros 
erődítményeitől, s lett rne mulass" Farre had-
ügyminiszternek olyan, hogy fáj bele a feje 
még utolsó hivatalszolgájának is, s ugyancsak 
ingadozóvá tette miniszteri állását. Ami a dol-
gok természetes rendjén történt, hogy a meg-
félemlített törzsek felszabadulva a hirtelen nya-
kukra ült idegen hatalom súlyos nyomásától, 
fegyvert fogtak a köztük maradt néhány zász-
lóalj francia ellen, hogy e miatt ne a nemzet 
politikai tekintélyét érje szégyen a hibát rá-
tukmálják Grévi Albertor az elnök testvére 
és Algvi kormányzójára s őt állítják bűnbakul 
a történtekért s a legitimista, bonapártista or-
leauista stb pártbeli embereknek a francia ka-
marában épen kapóra jön az elnök testvére, 
hogy megmozsdassák mul asztásai által a köz-
társaság elnökét, kormányát s ezek által ma-
gát a mindinkább erősbödő respublicai állam-

| formát; — F» rry miniszter ,szerecsent mos", 
midőn a minduntalan megtámadott aliriri kor-

t , o O 
manyzot politikai szükség és kötelességből vé-
delmezi. Mig ezek történnek a kamarában, az-
alatt a francia bak kancsók újra tapossák Tu-
nisz fövényét s beveszik a lázadás főfészkét 
Sfaxot s leölnek pár száz felkelőt. Mint a tü-
netek mutatják Franciaországnak meggyűlik a 
baja az uj hóditmányával annyira, hogy nem 
csak azt, hanem a fél francia Algiert, a hadse-
reg ® gyakorló iskoláját is félteniök kell, s a 
számító német markába nevet, midőn hatalmi 
ellenfelét és irigyét a continensen tul lekötve 
látja saját alattvalói által. 

Ezek alatt az aegei tenger partján a török 
és görög, mint magát jól kiosztozta osztályos 
atyafiak szép csendesen engednek egymásnak. 
Az egyesség értelmében átengedett területekről, 
a hatalmak határszabályozó bizottsága megelé-
gedésére a török csapatok a legszebb fegyelem-
ben távoznak, s helyükbe a görögök ugyan oly 
rendben szállanak meg, a lakosság pedig ritka 
rokonszenvvel fogadja a jövevényeket Szeren-
csére talán majd csak elalszik a Halkán tüze, 
mely annyi év óta folyton napirenden tartotta 
a keleti kérdést. 

A harmadik fontos esemény. Bulgária al-
kotmányának ügye is befejezést nyert fejedelme 
absolutisticus célzatai szerint, Sándor által te«-

vezett államcsíny sikerült, a bulgár alkotmány 
felfüggesztetett, *s fejedelme 7 évig korlátlan 
úrként fog parancsolni és rendelkezni alattvalói 
jogaival, s dominálhat korlátlanul, mint akár 
csak a collégája a muszka cár stereotyp ki-
adása. 

Előzetes értesítés. 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség 

szives tudomására juttatni, hogy a ^szentesi 
jótékony nőegylet - karöltve a „szentesi kor-
csolyázó és csolnakázó egylet"-tel f. évi augustas 
20-án, vagyis Szent István napján, táncviga-
lommal egybekötött nagyszabású „gépünnepély"-t 
rendez. A felette változatos „ s o r r e n d a - b ő t 
következő főbb pontokat emeljük ki : 

1. Távgyaloglás. 2. Csolnak keresztelés. 
3 Csolnak verseny. 4. Verseny futás. 5. Sza-
már verseny. 6. Tánevigalom. 

Bővebb értesítést nyujtandanak a legkö-
zelebb megjelenendő falragaszok. 

A rendezőség. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Utaink ÓS a megye. Megyénk országútjainak 

járható állapotba hozatala iránt a közigazgatási bizott-
ság májusi ülésében határozott. Azóta némely tapoga-
todzást tapasztaltunk egyik másik uton de a „lapies-
tóiu úthoz nein nyúlt senki, hanem mint halljuk, ezen 
útnak kijavításával járó munka e hó 19-én lett kiadva. 
Hát nem-e a legkönnyelmubb gazdálkodás ez a megye 
pénzével ? Most csináltatni ezt az utat, midőn aranynyal 
kell fizetni a munkást. Május vagy juniusban nem ért 
rá a megye, amikor felényiből meg lehetett volna csi-
nálni. 

— Uj Városháza. A városi köagyülés a gazdászati 
szakosztályt kiküldte, hogy készítsen tervet és költség-
vetést, hogv mibe kerülne a városnak egy uj város-
háza. — E tárgyra jövőre visszatérünk. 

— Az egyetemen tanuló szentesi ifjúság f. év aug. 
6-án a Széchényi kertben táncvigalmat rendez. Ezen 
mulatság tiszta jövedelmét derék ifjaink a szentesi 11111-
zeum tárgyainak gyarapítására fogják fordítani. 

— A város főutcájának, — az izraelita templomtól 
a kurcapartig — kijavítására a városi közgyűlés 1600-
frtot szavazott meg: E<en utcát, ha az állani a Széchényi 
utat kikongó tégláztatja, ki kell a városnak köveztetni. 

— A határbeli dűlő utak kijelelését Abaffv Zsig-
mond városi mérnök és Szalai István tanár f. hó 26-ái* 
kezdik meg a királysági határ részen. 

— Beke Kálmán csendbiztos f. hó 19-én meg lett 
bizva a Szegvár-mindszenti járásban is a közbiztonság 
feletti felügyelettel. A szegvári cseudbiztos Szalai Gyár-
fás pedig Dorozsmára küldetett, miután a dorozsmai 
csendbiztos Klein Jusztin ki lett nevezve állami csend-
őrré. 

— A kataszteri bizottság újra alakítása tárgyában 
hétfőn f. hó 25-én rendkívüli köz gy illést fog városunk 
képviselő testülete tartani. 

— Név magyarosítás. Herei Vilmos, derék fény-
képészünk, Hegedűsre magyarosította nevét. 

T A R C A. 
GHÉZÓ HAJCSIN. 

— BESZÉLY. — 

Irta: 
Kisteleki Ede. 

Mányb Patru házában több a lélek, több a gond. 
Napról napra jobban mutatkozik a szükség. Hiában 
igyekszik az asszony elpalástolni. Ott üti ki magát, ahol 
nem sejti. 

Nőtt a kis gyermek; már dadogni is kezdett. Meg 
tanult járni, futkosott ide-oda a szobában, kinn az ud-
varon. 

Ez a kis gyermek egyszer csak kenyeret kér az 
anyjától. Anyja a kenyértartó kosárnak felüti fedelét, 
s nem talál benne semmit; délben megették az utolsó 
falatot, a mi még házuknál volt. 

Mányó Patru hazajön késő estve, benyit a házba, 
ott találja feleségét sirva, — gyermeke meg játszik. 

llajcsiu te, szól a férj, add csak elő azt a te 
nyak tüzéredet. Hajcsin kinyitja szekrényét, kiveszi 
belőle a sok csillogó arany-ezüst pénz füzért, s oda 
dobja férje elé. Patru a legkisebb darabot letépi róla, 
zsebébe csúsztatja és elmegy. 

Hozott kenyeret, hozott enni valót. Vacsora után 
megint el nent, s csak másnap délre jött haza. 

Munka után nézett A dögretényi urasághoz fo-
gadták a részeseket — gabonába. Patru későn érkezett 
az ispánhoz bejelenteni magát, akkorra már nem kellett. 

Ez elkeserítette szörnyen. Mikor otthon levetette 
magát a fapadra, kinosan nyögött. Hajcsin hozzá se 
ment, megse szólitá, rá se nézett, azt hitte — leitta 
magát. A padon elaludt. Mikor fölébredt azt veszi észre, 
hogy nem egyedül ébredt föl. A gyomrában is jelent-
kezni kezdett valami. Ugy szorította, meg sanyarta. 
Végre rájött, hogy az nem lehet más, mint az éhség. 

Hajcsin te, add csak elő ismét nyakfüzéredet. 
Hajcsin kinyitotta a szekrényt, kivette belőle a sok csillo-
gó csengő aranyat-ezüstöt, a tüzérről egyet letépett, 
markába szorította, s maga ment el kenyeret s más 
élelmi szert vásárolni. 

A piros pántlikán mindegyre ritkultak a tallérok 
s az aranyak. De még volt rajta elég! 

Egyszer csak czédulát hoznak Mányó Patruhoz, 
hogy állítson be a község házához, mert ott sorozás 
lesz „a császárnak katonára van szüksége." 

Mányó Patru remegő ujjai közé fo^ja a czédulát, 
I olvassa, azt mondja feleségének Grézó Hajcsinnak: 
, Hajesii te, add nekem azt a csengő-csillogó aranvat, 

ezüstöt, elviszem magammal s nem leszek katona. 
De Hajcsin ugy tesz, mintha nem hallaná. Férje 

még egyszer kéri. Hajcsin megint ugy tesz, mintha 
nein hallaná. 

Patrut a városházánál besorozták katonának. Ösz-
szel elment az ujjonczokkal. Kis fiát ölébe vette, csó-
kolgatta össze-vissza kebeléhez szorongatta. Feleségé-
nek csak egyszer mondta: isten áldjon meg feleségem. 

Hajcsin egyedül maradt gyermekével. Még sem 
egészen egyedül. Harmadik társuk is akadt, amely jó 
darabig folyton az oldaluknál maradt, nem vált meg 
tőlük csak percre sem, ez a szükség volt. 

Hajcsin csak ritkán gondolt távollevő férjére. A 
kis gyermek juttatta többnyire eszébe, midőn panaszos 
siró hangon kérdezte tőle: anyám? hol van apa? 

Elment, hoz neked mézes kalácsot, csittitá anyja. 
A kis fiu álmában, majd minden éjszaka megjelent az 
atyus, hozván neki mézes kalácsot. Anyjának más ál-
mai voltak. Vagy nem is voltak,- lehettek álmai, hisz 
aludni sem tudott. 

Éjfélig, — tovább, fennült ágyában, és azon törte 
fejét, mikép lehetne nekik megélniük, anélkül, hogy 
nyakfuzéréről a csillogó-csengő aranyok-ezüstök kalmár 
kézbe kerülnének. 

A feltámadás ünnepe volt. Mindenki felvette ün-
nepi ruháját, s tartott a templomnak. 

Grézó Hajcsin is megunta a sok otthonn ülést. 
Felvette szivárványos velikáját, lángszinben játszó se-
lyem kötényét maga elé kötötte, nyakába akasztotta a 
csengő pénzfüzért, melyen azonban már ritkábbau vol-
tak a csillogó aranyak. Felhúzta piciny lábaira piros 
fejű sárga szárú szattyán csizmáit. Mindent ugy, mint 
egykor : Csak a menyasszonyi koszorút nem tűzte fel 
hajára, mert éves házas már rég elmúlt. Náluk pedig 
az a szokás, hogy egy esztendeig járnak esküvés után 
a mennyasszonyi koszorúval. n Bekötötte fejét Hajcsin 
fehér, puha pamutból szőtt hószín kendővel. 

Azután a tükör elé állott, s nézte magát benne. 
Halovány volt aa arca. Eltűnt róla az az üde fé-

nyesség, pirosság. 
De segített rajta. Pirositót vett elő, egy kicsinyke 

kis iskátulából, s oly szépen bekente vele orczája kö-
zepét, hogy azt hitte volna az ember: nem is festék. 

Kék selyem pruszlikot szorított a derekára, mely-
nek kávészin szalagját áthúzta kistikkelt, kivarrott inge 
fodrán, s ugy rejtette köténye alá szabad végét. 

Tejet adott inni gyermekének, melybe mákhaj 
volt áztatva. A gyermek a bóditó italtól elaludt, lefek-
tette ágyába s ment onnan hazulról. 

Mikor végig kopogott a nagy utcán, sokan néztek 
utána, de nem bámulták, nem csodálták, szánakozó arc-
cal azt mondogatták: ez a szegény asszony, kinek fér-
jét elvitték katonának. 

A templomajtóban Makolic Ivánnal, a biró fiával 
találkozott. 

Makolic mélyen a szemébe nézett Hajcsinnak, s 
benn a templomban is mindig csak rá volt függesztve 
pillantása. 

Kijöttek a templomból. Hajcsin haza felé tartott, 
Iván mindenütt a nyomában maradt. 

Alig hogy a kis kaput betette maga után, a kis 
kapu újra meg nyilt, s Makalic Iván lépett be azon 
Hajcsin házába. 

Az asszony nyájasan üdvözlé vendégét. Olyan 
kifogyhatlan kedvességu volt. Iván megígérte, hogy 
estére ismét eljön. 



— A bökény-mind8zenti társulat apróbb adóssá-
gai, melyek az utóbbi ár vizek idejéből gaz és karó 
árából maradtak fenn — f év október havában fog-
nak állami előlegből kifizettetni. 

— Horváth Gyula kormánvbwto. ma Vásárhelvre 
utazott s innen Makón át Aradra megy a Száraz-érrel 
kapcsolatos belviz-ügy helyszíni tanulmányozására s 
csak e hét végével fog körünkbe vissza érkezni. 

— Iskolaszeki elnökül egyhangúlag Kiss Zsigmond, 
pénztárnokul: Sulc Károly, gondnokul: Szűcs Dániel 
választattak meg az iskolaszék f. hó 22-én tartott ala-
kuló ülésén. 

— A városi elöfogatozásra nézve a városi köz-
gyűlés f. hó 12-én tartott ülésében aképpen határozott, j 
hogy jövőre az előfogatozási vállalat nem árlejtésen I 
lesz kiadva, hanem a hirdetés után pályázók közül az 
ezen szolgálatra erkölcsileg és anyagilag legtöbb ga- ' 
ranciát nyújtó embereket a tanács fogja kiválasztani és ' 
felfogadni. Ezen határozat igen helyes ; mert csak igy 
lehet elérni, hogy a szolgálatra nem alkalmas emberek | 
nem vállalkozhatnak, mint az eddig az árlejtési nvilt ' 
versenynél meg volt. Es miután a városnak eddig ma-
gának egy diszes kocsija nem volt, melyet kitűnőbb 
alkalmakkor fogadlatásoknál használhatott volna, elha-
tározta a közgyűlés egy hintónak bevásárlását. No ez 
nagyon helyén való határozat volt; mert az még sem 
járja és Szentes nem is szorult rá, hogy fogadtatások 
alkalmával, ha a legnyoinoruságosabban nein akart a 
város előállni, hát egyes szentesi polgároktól kellett 
kérni hintót. 

— A hatarbeli utak kijelölését véteti foganatba 
a város és ezen munkálat keresztül vitelének idejére 
városunk mérnöke Abaffy Zsigmond mellé egy segéd 
mérnök alkalmazása elhatároztatott. A határbeli utak 
lehetőleg még ez évben pontosan ki lesznek ielelve. 
hogy a kataszteri fölvételeknél már mindenki földje 
a térképszerinti állapotban találtassak és senki nevén 
több föld mint amennyivel bir adó alá fel ne vétessék. 
A föld birtokosok érdekéből ennél égetőbben szükséges 
határozatot nem hozhatott volna a közgyűlés; mert 
ma ha kimegyünk a határba azt tapasztaljuk, hogy az 
eredetileg 4 öles dülő utakon alig bir elmenni egy 
kocsi. A két oldal szomszéd szépen elszántogatott belőle 
két három ölet. Már most, ha a kataszteri fölmérésnél 
ez igy vétetnék föl, akkor az ut melletti földek terü-
lete a kiosztásnál föld könyvezett területnél nagyobb 
lenne és a birtokos ez után fizetné az adót és ez nem 
is volna baj az illetőre, ha o örökké korlátlanul szán-
togathatná azt az utat; de mivel a közlekedés érdeké-
ből az utak kijelelése úgyis fölötte szükségessé vált 
és ezt tenni a kataszteri fölvételekre való tekintet 
nélkül is a közel jövőben tenni kellett volna ; ugy ha 
ezen ut kiigazítás a kataszteri fölvételek után eszkö-
zöltetik, akkor a ma széltében hosszában szántogatott 
tlülo utak elfoglalt területei után az ut melletti birto-
kosok, egy ujabb kataszteri fölvételig — mely 100 
vagy 200 évbe kerülhet — tízetik az adót; dacára 
annak, hogv ezen területek az ut kiigazitásával vissza 
lett tőlök foglalva. 

— Hod-Mezö-Vásárhelyen f. hó 20 án volt az or-
szágos képviselő választás és követté Németh Albert 
függetlenségi pártival szemben Kovács Ferenc volt 
csongrádmegyei másod alispán, vásárhelyi polgár kor-
mánypárti választatott meg. 

Hangvmeny. Nagv Ida és Zerdahelyi Olga kis-
asszonyok által f. hó 16-ra hirdetett hangverseny nagy 
sikerről folyt le. A teremben, — dacára a tikkasztó 
nyári hőségnek — szép számú, választott diszes közön-
i g gyúlt egybe , hogy egyhangú társas életünk unal-
mait egy kellemesen eltöltendő est élveivel cserélje fel, 
mi várakozást meghaladólag sikerült. Nagy Ida k. a. 
játékát bámulatos kiviteli biztosság (teehnica), s rend-
kívüli gyakorlottság jellemzi, mig a zongora billentyűi-
nek kezelése alapos zenei tanulmányról tesz bizonysá-
got. Zerdahelyi Olga k a. őz karcsúságai magas ter-
mete, üde arca, kecsea s a nőknél hegedűveli szokat-
lan megjelenése és plasticai állásával előre meghóditá 
a művelt hallgató >ág rokonszenvét, ini a kisasszony 
belterjes zenei képzettsége, a hangok registerébeni tel 
jes otthonossága, játékábani finoin modulátió és nyi-
rettyüjének a legnagyobb művészeknél is oly ritka 
játszi kftnnyüséggeli kezelése által a legmagasabb fokra 
hatványozódott. Mindkét hang versenyző játékában sza-
batosság, határozott s őket rövid idő alatt bevégzett 
művésznőkké tevő zenei tehetség, együttes működé-
sűkben pedig meglepő összhangzat nyilvánult; azon-
ban mind kettőnél csökenté a hatást a hidegséggel 
párosult, a laicus által hidegségnek nevezett „művészi 
nyugalom", mely nein engedi sem őket, sem a hall-
gatóságot egészen felmelegedni. E tekintetben csak a 
a közösen előadott s az est fénypontját képezte Huber 
„Kákóci induló ábránda-ja képezett kivételt., melyet 
meg is ujráztatott a hallgatóság. Filó Tihamér ur szé-
pen bensőség és jól alkalmazott hangárnyékolással sza-
valta el Arany Jánosnak „Tetemre hivása-át, — Joó 
Károly ur pedig a nála megszokott módon éneklé el 
rövid idő alatt a nép rétegeibe is beható kedves da-
lait. Előadás után tánc következett, inely ugyan cse-
kély szátnu hölgyek részvételével folyt, de elég hév-
vel egész a hajnal hasadtáig. 

— Ordódy közlekedési miniszter és Hieronimy 
államtitkár e hét elején Békésmegyébe utaztak, hogy 
a Körösök pusstitásait megtekintsék. — Innen Békéstől 
kezdve haladni fognak a gátak megszemlélése mellett 
felénk és valószínű, hogy rövid időre megszállnak 
nálunk. 

— A szentesi Izr. iskolában az évi zárvizsgálatok 
a következő rendben fognak megtartatni: julius 26 -án 
d. e. I. osztály, d. u. II. osztály és a II. III. IV. V. 
és VI. osztálynak ének- és tornászat vizsgálata, 27-én 
d. e. III. osztály, d. u. IV. osztály, 28-án d. u. V. és 
VI. osztály. Ezen vizsgálatokra, melyek délelőtt nyolc, 
délután pedig három órakor veendik kezdetüket, a 
szülők és a tanügy barátok ezennel tisztelettel meghi-
vatnak. Kelt Szentesen, az izr. iskola széknek 1881. 
évi junius 19-én tartott üléséből. Schreiber Ármin, is-
kolaszéki jegyző. 

— A palinka. Török-Szent-Miklóson Pásztor Bá-
lint 28 éves napszámos j ó bepálinkázva, cigányokkal 
kisértette haza magát, s ott meghagyta a feleségének, 
hogy a zenészeknek adjon 1 frtot. Minthogy azonban 
az összes pénztári készlet csak 2 forintból állt, az asz-
szony vonakodott. A férj erre oly ingerültségbe jött, 
hogy nejét a szobába belökte, az ajtót reá zárta, elő-
vett egy kötelet s azzal magát az udvaron levő eper-
fára felakasztotta. A zenészek észrevették és gyorsan 
levágták még mielőtt megfuladt volna. De Ő sehogy 
sem tndott megnyugodni, hogy szándékát ma semmi-

El is ment, s azután sűrűbben. Néha háromszor 
is megfordult napjában Grézó Hajcsinnál. 

Eleinte Iván csak ajkát csípte meg Hajcsinnak, 
midőn ez neki oly édesen beszélt. Később a csipés 
helyét csókkal gyógyítgatta. Hajcsin nem idegenkedett 
tőle egy cseppet sem. 

A szomszédok kilesték, hogy miért fordul meg a 
bíró fia olvan sűrűen Hajcsinnál. Elterjedt a hire, szé-
lesen messzire, hogy Hajcsin hűtelen lett férjéhez, sze-
retőt tart a házánál. 

Beköszöntött a régi inód, hol előbb a szükség ra-
kott magának fészket. 

Volt minden, init a fiatal asszony szeme szája 
megkívánt. Hozta a biró fia, ölben és szekéren. 

Selyem fonalat, pamutot uj velikánnak. Drága fé-
nyes szövetet pruszliknak, arany csipkét a kötény szé-
lére. — A nyakfuzéren meg több lett a csillogó csengő 
arany s ezüst, mint annakelőtte. 

Hajcsin örült a czifraságnak, örült a j ó életnek. 
Vissz tért már régi kedve. Arcát sem kellett többé pi-
rosítania, piros volt az anélkül is az egészségtől, s fé-
nyes az örökkön rajta játszó mosolytól. Harmadik 
nyara éli már igy boldog világát. 

Az idő közelgett, mikor férjét haza fogják bocsáj-
tani. — Iván minél jobban érezte annak közelgését, 
annál sűrűbben látogatott el Ilajcsinhoz, sőt néha na-
pokat is nála töltött. 

Hajcsin meg annál jobban szorította dagadó-dobogó 
melléhez fiatal hetyke szeretőjét, minél inkább aggasz-
totta férjének a jövetele. 

Egy napon kis gyermeke fönn a fán eprezett. 
A fiu felkúszott a fa leghegyébe, s onnan nézegetett 
körül. Gyönyörködött abban, hogy ő az utca mindkét 
végét láthatja egyszerre. Egyszer csak porfalleget lát 
keveredni az uton, s látja, hogy egy lovas huszár vág-
tat a házuk felé. Sietett le a fáról, hogy bemenjen és 
elbeszélje anyjának, mit látott ő. . . ! 

Alig lépett a fáról egy-kettőt lefelé, látja hogy a 
huszár megáll a kapujok előtt, egy fához köti a lovát, 
j ő az udvarra, 8 egyenest a házba tart. 

Azután valami velőtrázó fájdalmas sikoltozás hal-
latszott ki belülről. A gyermek sietett lefelé. Nagyot 
akart lépni, elhibázta az ágat, leesett a fáról, egyet 
kiáltott s nyomban agyon zúzta magát. 

A huszár a gyermek sikoltásra kifutott a házból, 
kétségbe esetten rohant a földön összezúzva heverő 
gyermekhez; de már azt élettelenül találta. Az a hu-
szár Mányó Patru volt és az az agyon zúzott gyer-
mek Manyó Patru gyermeke. A szerencsétlen ember 
kardját emelte föl, hogy ön életét ontsa ki, melyre 
már nincs neki saüksége. 

Ekkor lépett ki fején tátongó sebbel Makalic 
Iván. 

Gyilkos! szólt elhaló hangon Mányóhoz: megöl-
ted nődet, s e szónál összerogyott. Mányó berohant a 
szobába és egy pillanat múlva kijött; mert az udva-
ron zaj volt, a község népe gyülekezni kezdett. 

Mányó lovára vetette magát és elvágtatott. 
Makolic Iván elvérzett, mikorra a falu népe össze 

futott és nem volt kitől kérdezni, hogy ki volt a gyil-
kos? s azok, kik a huszárt látták, benne nem ismer-
ték föl Mányó Patrut. 

Grézó Hajcsint, gyermekét és a biró fiát másnap 
az egész falu részvéte mellett kisérték a temetőbe. 

A pap idegen, ismeretlen gyilkosról beszétt pré-
dikációjában ; de a nép azt susogta, hogy a gyilkos 
Mányó Patru volt. Mányó Patru soha nem jött falu-
jába; hanem a falu népe azt beszéli, hogy egy embert 
este és hajnalban évenkint többször láttak ott térdelni 
és imádkozni a zöld gyeppel benőtt sírhalom előtt, 
melyben Grézó Hajcsin és gyermeke feküdt. 

Ez az ember bizonyosan Mányó Patru volt, ki e 
tragicus esemény óta a falu népére nézve teljesen el-
veszett a föld színéről. 

De a nép közt az utolsó gyermek is tudja és 
beszéli Grézó Hajcsin ós Mányó Patru szomorú his-
tóriáját. 

(Vége.) 

ben sem tudja végbevinni, s e fölötti bosszújában ma-
gához vette 5 éves eleven virgonc fiacskáját, hogy 
most már annak is meg kell halni. Feleségét a szobá-
ból kieresztette s kicsukta az advarra, kis fiát pedig 
felvitte a padlásra, ott a fiút, bár ez szivrehatóan kö-
nyörgött apjának, hogy ne bántsa, a szalonnás zsinegre 
felakasztotta, s azután magát kötötte fel nrásodszor is. 
Szerencsére azonba az asszony ekkorra a szomszédo-
kat össze lármázta, kik az ajtót betörték, gyorsan a 
a padon termettek, s a gyilkos és öngyilkos apát kis 
fiával együtt még élve levágták. A szörnyapa elfogat-
ván, másnap, midőn már teljesen kijózanodott, azt ál-
litá, hogy ő legkevésbbé sem emlékszik, hogy feiakasz 
totta volna magát vagy gyermekét; sőt fiát annyira 
szereti, hogy a világ minden kincséért sem adná. Pásztor 
Bálintot átadták a szolnoki járásbíróságnak. Neje azt 
állítja, hogy férje soha 10 év alatt, mióta együtt élnek, 
számbavehető kihágást nem követett el, s nagymérvű 
pálinka-részegségének rójja fel vétkes cselekedetét. 

— Színház. Sz/ntársulatunk f. hó 29-én érkezik 
hozzánk, első elődásuk f. hó 30 án, azaz a ráakjövő hét 
szombatján lesz, s mint értesültünk valószínűleg vala-
mely operette lesz a kezdő darab (cornevilli harangok,), 
de véleményünk szerint jobban tenné Aradi, ha a szin-
irodalom jelenleg legérdekesebb uj színművével Sardou-
nak „Váljunk elu című dbjával kezdené, miután rövid 
idő alatt egész Európában a legnagyobb színházak 
cassa-dbjává lett, s igy — mint hiszszük, a mi szinhárí 
látogató közönségünk e db előadására is tömegesen 
meg fog már jelenni. — Ugyanazon forrásból tudjuk, 
hogy egyelőre 16 előadásra nyittatik bérlet s e végből 
Megyeri Dezső, azon színtársulat egyik jeles tagja, ki 
nemcsak mint ügyes színész, komikus, hanem szép 
zongorajátékával is megnyerte közönségünk elismeré-
sét és szeretetét, jön előre mint Aradi megbízottja, s 
mi hisszük, hogy színház látogató közönségünk nem 
marad hátra a szinészet pártolásában, és tömegesen 
előjegyezteti magát a kiküldött Megyerinél, ki e hét 
elején kedden érkezik hozzánk, a szinház-bérleti iven. 
— Színház látogató közönségünknek örveudetes tudo-
mására hozzuk még, hogy Kainbóvszki ur színkörét 
( Aradi ajánlatára; átalakítja, amennyiben a páholyok-
hoz külön bejárót készíttet De hát a karzat, az nem 
lesz átalakítva?! 

— Üzleti értesítés. Budapesten a lefolyt hét vé-
gével a buza ára méter mázsánként 30 —35 krral esett. 
A 75 klg. kelt 11 frt 25 krtól 12 frtig. A 79 klgram-
mos 12 frt 75 krért. Az árpa, zab, kukorica megtar-
totta a mult heti árát. A repce 11 frt 50 krtól 12 frt 
25 krig elkelt. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből. 
— Gránic Pálnak Tőkén 35 hold földje haszonbérbe 
kiadó; ugyanannak Tőkén 25 hold földje tanyával 
együtt haszonbérbe kiadó. — Id. Schleier Sándor háza, 
mely áll egy bolthelyiségből, három szobából, egy 
konyhából, pincéből, ólból és egy kis kertből, egy 
vagy tőbb évre azonnal kiadó. Értekezni lehet Balá-
zsovits Norbert tanárral I. t. 226 sz. házánál. — Han-
kiss Károlyné kurcaparti házánál egy magtár azonnal 
kiadó. — Mester Andrásnak a Tiszán 4000 kéve j ó 
minőségű nádja megérkezett, értekezhetni az ára felől 
IV. t. 412 számú saját házánál, vagy a Tiszán. A kis-
éri rakodóban pedig jó szegni való nádja van eladó. 
— Cukor Adolfuénak több rendbeli tanya földje áren-
dában kiadó. — Szépe Lajos I. t. 200 sz. háza eladó ; 
ugyanott bognár mesterséghez való szerszám eladó. — 
Jámbor Nagy Istvánnak Nagytőkén 90 hold ió minő-
ségű szántó földje tanya épületekkel, vekerzugi 40 hold 
szántó és kaszálló, és 126 hold szántó és kaszál ló földje 
szabad kézből eladó. — Somogyi István II. t. 353 sz. 
ai. lakos nagyhegyi szőleje eladó, és a mult csütörtökön 
egy kis tajték pipát elveszített; a nyomba utasító vagy 
viszsza adó 1 frt jutalmat kap, jelentse a kapitányi hi-
vatalnál. — Kis Rác Sándor III. t 71 sz. háza eladó. 
— Gunszt Moór III. t. 376 sz. háza kedvező feltéte-
lek mellett eladó, vagy haszoubérbe kiadó. — Szalai 
József nyugalmazott tanítónak I. tizedbeli háza, és dó-
náti 3 fertály földje 3 évre haszonbérbe kiadó. — 
Borbély Lajosnénak búzája, árpája, kukoricája és kö-
lese van kisebb nagyobb mennyiségben eladó. — 
Boros Ferenc örökösök II. t. 139 sz. házuk eladó. 
— Páhi János örököseinek % telek dónáti tanyaföld-
jök szabadkézből eladó. Értekezhetni II. t. 335 sz. a. 
István Nagyhegyen lévő szőlleje eladó 3 évi törlesz-
téssel, 6-os kamattal. Bálint Albert III. t. 403. háza eladó. 
— Döin8ödi József IV. t. 277 sz. háza, és egy 10 
öles épületnek nádteteje és épület fájai eladó. 
— Köuig Siinonnénak ecseri, tőkei, donáti és király-
sági földjei haszonbérbe adandók. — Négyesi Péternek 
III. t. 439. sz. a. a nagynyomási első és szent-lászlói 
első földje, a bökénybe 1 l/i hold földje eladó. — 
— A kun-szent-mártoni határhan a szentesi útban 
eső 97 cat. hold, továbbá a puszta csorbái ha-
tárban levő 136 cat. hold legjobb minőségű szántóföld 
igen kedvező feltételek mellett haszonbérbe kiadó, ér-
tekezhetni Kelemen Jakabbal Kun-Szent-Mártonban, 
vagy vasárnap az az f. hó 24-én Dr. Balassa Péter 
házánál. 

Felelős szerkesztő: S i m a P e r e i l C . 



H I R D E T É S E K . 

H i r d e t m é n y . 

Szentes város polgár m »teri hivatnia ré-
széről értesíttetik minden helybeli földtulajdo-
nos, hogy a földek minősége szerint az osz-
tályba sorozási munkálatok, a királyi katasz-
teri bizottság által Szentesen, f. évi agusztus 
hó 4-éii fognak megkezdetni, felhivatik tehát 
minden földtulajdonos, hogy az osztályba so-
rozás alkalmával kiki a földjén vagy szemé-
lyesen jelen legyen, vagy pedig megbízott ál-
tal képviseltesse magát, avégből, hogy felszó-
lamlását annak idejében megtehesse. 

Szenteseu, 1881. julius 21-én. 

Balogh János, 
polgármester. 
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IRDETMENY, 

é S l é i szc»te8Í kh'- kr)Z" 
jegyző értesiti a t. közönséget, hogy hivatalos 
irodáját Fried Zsigmond ur kurcaparti I. t. 4 
sz a. (Klsasser-féle sörcsarnok szomszédságában) 
házába helyezte át 

H H ^ D I E T É S . 

PITI P Á L N A K íábiányi 60 hold földje 
három -évre haszonbérbe kiadó. — Ugyanan-
nak kajáni 72 hold tanyaföldje felibe kiadandó 
Értekezni lehet vásártéri í. t. 548 sz házánál. 

H i r d e t é s . 

Szcntes városának egy 114/, 0 méter hosz-
szu, fenékben 3 méter széles vízi járműre van 
szüksége. — E célból {elhivatnak azok, kik e 
jármíí Elkészítéséi e vállalkozni óhajtanak, hogy 
ez iránti zárt ajánlataikat a vállalati dij 
10% bánatpénzzel ellátva t év julius 25-ig 
Szentes város mérnöki hivatalához adják be. 
Később beérkező ajánlatok nem vétetnek figye-
lembe. 

Az ajánlatban világosan kifejezendő, mi-
szerint a jármíí egészen tölgyfa és természetes 
burkonyokra, vagy tölgyfa és kötött burko-
nyokra, ugy szintén az ajánlatban hasonló mó-
don fenyőfából készítendő míí költségvetése is 
felveendő. 

E járműhöz egy kormány és négy drb 
rugó evedző szükségeltetik 

, Az elkészítési határidő f. évi augusztus 25. 
Szentes, 1881. julius 12-én 

Abafftl Zsigmond* 
városi mer: nök. 
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BUDAPEST . Vaci körút 76-ik 

szám alatt. 
az osztr. állam 

vaspalya közelében. 
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* g y o m o r - c s e p p e k 
jeles hatású gyógyszer 

a gyomor minden bántalmai ellen. 
és fölü 1 mulliatlan az ét-
vagyhiany, gyomor-gyen-
geség, roszszagu lehelet, 
szelek, savanyu felbüfö-
gés, koiika. gyomorhurat. 
gyomorégés, hugykokép-
zödes. túlságos gyalka-
képzödés, sargasag, un-
dar és hányás, föfaiás < ha 
az a gyomorból ered! gyo-
morgörcs, székszomlat a ^ 
gyomornak tulterheltsege ^ 
étel és ital altal.giliszta, lép ^ 
és majbetegség, aranyeres T 

bantalmak ellen. T 
Eqy iwpff ára használati utasítással Só kr. | 

Kapható Szentesen VÁKADI LAJOS ur ^ 
gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar x 
birodalom minden nagyobb gyógyszertárában ^í 
és kereskedéséhen. — Központi szétküldés ^ 
raktár nagyban és kicsinyben. ^ 

§ R A g ? $ Á R $ £ ¥, + 
„őrangyal bozu címzett gyógyszertárában 18—) ^ 

Krenizierben, Morvaországban 
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i r d e t é s . 
í í ^ á ^ i ? ' 

C H E R R I E R J Á N O S 
újonnan berendezett 

K i n ? K i ö M i á 
SZENTESEN, mely már tiz év óta fennáll, 

ajánlja magát minden e szakba vágó munkák g ^ o r s , í z l é s e s , p o n t o s és j\x tá , rL37"OS elkészítésére, u. m. 

Müvek, folyóiratok, alapszabályok, körlevelek, gyászjelentések, falragaszok, kimutatások, meghívók, kötelez-
vények, meghatalmazások, röpiratok, szalagok, számlák, eljegyzési kártyák, névjegyek levélpapírokra és borítékokra 
fejezet nyomások, mindenféle bírósági és kereskedői nyomtatványokat, stb. stb, egyszóval mindenféle nyomdai munkák 
gyorsan, pontosan és jutányosán elkészíttetnek 

Ajánlom továbbá a kiadásomban megjelenő „ S z e n t e s i L a p " cimü hetilapot, mely ugy helyben, mint 
e vidékeu a legelterjedtebb és igy közlésekre a legalkalmasabb lap, a n. é. közönség szives pártfogásába. 

IWF* 100 drb névjegy ára osak 60 kr. 
elu ituHjxmiWftóek 11táwv ÁeU p o n t o s a n é ó f e c y i ü á i H j o ^ a t t átok u ie f fe t t tódtözöliehiek. 

A nagyérdemű közönség becses pártfogását és megrendelését kérve maradtam Tisztelettel 

CHERRIER JÁNOS, 
könyvnyomda tulajdonos. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier .lános könyvnyomdájában. 1881. 




