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ELŐFIZETÉSI ÁB: 

Egéam évre • . 4 frt. 
Félévre , . . * frt* 
Negyed évre. . 1 frt 

MEOJE t ' e N 

m i n d e n a w o m b a t o n 

E lap ssellemi résxét il-
lető k««f̂ niények a sze»-
k*#«t8s£ghe«, a p£n*kfil-
damAnyek pedig a kia<l/»-

Lhivatalho« kflldendok. 

SI LAP. 
V e g 7 e s t a r t a l m ú h e t i k ö z l ö n y . 

o HIRDETÉSI AHA.K 
3 hasábos pelifnorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr- stA-

mittatik. 

I T Z I L T T É B 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEQDIJ 
egy beiktatásnál 30 kr 

Bérmentetlen levelek 
^ nem fogadtatnak el. ^ 

Szentes 1883. április 20. 
A gátépitési költség visszatérítése tárgyá-

ban f. hó 18-án tartott értekezleten Kristó N. 
István ujitá meg már az őszszcl felvetett azon 
eszmét, hogy a töltés épitési költségek ne pusz-
tán a föld jövedelme, hanem a város egyébb 
adó alapja és jövedelme által is viseltessenek. 

Ez az eszme minden esetre oly annyira 
fontos, hogy most, midőn a töltés épitési költ- j 
ségek vissszatéritésének ideje beköszönt — vele 
foglalkozni kötelességünknek tartjuk. 

A kérdés ugyanis az, hogy jogos-e, igaz-
ságos-e hogy a töltésépítési költségek terhének 
viselésébe a földbirtokosokon kívül a ház bir-
tokosok, kereskedők, iparosok és egyébb jöve-
delmek tulajdonosai is bevonassanak? 

E kérdéssel kapcsolatosan természetszerű-
leg merül fel az a kérdés, hogy a kiépített, 
töltések pusztán a város határát, igy tehát 
csak a földterületeket-e, vagy a város belterületét 
is, s a belterületen élvezett jövedelmeket is védi? 
És igy a földbirtok mellet érdekében állt-e a 
•áros beterületén levő házak birtokosainak s 
ott élő jövedelmet élvező lakosoknak, hogy c 
város határát védő töltések teljes biztontonsá-
got nyújtó nézetekben kiépíttessenek ? 

Ha a töltés épitési költségek terhének ér-
dek arányú megosztásánál az itt fölállított két 
kérdés szolgál irányadóul, — minthogy igaz-
aiig szerint irányadó csakis ez lehet — akkor 
kétséget sem szenvedhet, hogy a töltésépítés 
folytán felmerült terhekben a földbirtok mel-
lett osztoznia kell a házbirtokosoknak és osz-
toznia kell e város minden lakossának. 

Mert midőn Szentesen az 1876 - 1 8 7 9 . és 
1881-iki vizvészek kétségbeejtően aggodalmas 
perceit éltük, remegésíink rugóját nem a hatá-
runk elöntése feletti félelem képezte, hanem 
remegtünk és kétségbe voltunk esve a miatt, 
hogy el fog pusztulni városunk, meg fog sem-
misülni családi tűzhelyünk, rommá lesz évszá-
zadok szorgalmának mindazon gyümölcse, mit 
az emberi munka és szorgalom itt c város bel-
területén épített és beszerzett. 

Ezért remegtünk mi minden vizvész alkal-
mával, mert hiszen ha pusztán csak városunk 
határát öntötte volna el a viz — és belte-
rületünk mentve marad — akkor a szenvedett 
kárt egy pár évi jó termés mind helyre hozza, 
de ha e várost az a sors éri, a mi érte Szege-
det, akkor itt a város belterületén szenvedett 
károkat egy egész emberöltőn át nem heveri 
ki teljesen a lakosság. De nincs is szükség azt 
bizonyítgatni, hogy a kiépített töltések nem 
pusztán csak a földbirtoknak, de e város összes 
lakója minden egyébb vagyona és jövedelmé-
nek is védelmet nyújt. És ha ez igy áll, mert 
igy van, váljon nem a legtisztább igazság van-e 
kifejezve azon óhajtásban, hogy a töltésépítési 
költségek terhében a földbirtokkal osztozzék e 
város minden egyébb vagyona és jövedelme. 

Ez tiszta eldisputálhatlan igazság. 
Hogy mily arányban járuljon a költsé-

gekhez a házbér, házosztály és kereseti adó, a 
felett mi ezúttal nem vitatkozunk; dc hogy a 
földbirtokon kivül álló egyébb vagyonok és 
jövedelmek is éppen csakúgy érdekelve van-
nak a töltésépítés által, mint a földbirtok, ezt 
határozottan állítjuk. Es ha valamit, ugy azt 
tartjuk a legjogossabb és legigazságosabb ter-
heltetésnek, ha a Szentes város határterületére 
eső ármentesitési költségek egy része a füld-
adóu kivül eső többi adók után fog kirovatni. 

A gátépítést költse 
térítése. 

vissza-

A gátépitési költségek visszatérítése iránt a köz-
munka közlekedés ügyi-minisztérium kirovást rendelt 
el. Horváth Gyula kormánybiztos a kirovás iránt in-
tézkedő miniszteri rendelett alapján a Békéstol Apát-
falváig kiépített töltések által érdekelt városok é« közsé-
gekhez, igy Szentes városához is niegküldé azon ter-
vezetet, melynek alapján a kirovás végre fog hajtatni 
felhívta egyszersmind Szentes városát, hogy a mennyi-
ben a kirovás körüli eljárások és módokra nézve a 
városi képviselő testületet minden irányban tájékoztatni 
kívánja, annál fogva a képviselők hivassanak össze egy 
értekezletre, hol ő a kirovási tervezetre nézve az ér 
dekeltség véleményét meghallgathassa s egyszersmind 
a főlmeríílhqji) kérdésekre a kellő felvilágositát meg-
adhassa. f**' 

Városunk képviselő testülete Horváth Gyula kor-
mánybiztos ezen felhívása folytán f. hő 18-án tartotta 
meg az értekezletet, melyen Horváth Gyula kormány-
biztos személyesen megjelenvén, a fentebbiek szerint 
röviden előterjeszté az értekezlet célját, majd felolvas 
tatá a kirovás iránt Szentes városához intézett értesí-
tését, mely a következeket foglalja magában: 

„A Körös, Tisza és Maros közötti terület ármen-
tesitése érdekéből az 1881. évi LII. t. c. alapján ál 
lamílag foganatba vett töltés épités még a mult év 
végével a legnagyobb részben befejeztetett, s a még 
hátralévő ez év folyamán be fog fejeztetni. 

Tekintve, hogy ezen töltés épités és árfejlesztés 
költségei G millió frtra rúgnak, mely összeg az érde-
kelt ártérbirtokosok által leendő visszatérítés föltétele 
mellett az állam kincstárból előlegeztetett, s az érde-
keltség által kamataival együtt lesz visszatérítendő ; 
miért is a nagyméltóságú ut. kir. közmunka és 
közlekedési minisztérium, ne hogy a befektetett toké 
a visszatérítés elhalasztása miatt, az évi kamatokkal 
folytonosau szaporodjék, és igy későbben a birtokos-
ság a kamataival magasra fokozott tőke visszatérítése 
által súlyos s talán elviselhetetlen terheltetésnek tétes-
sék ki; annálfogva az euditett törvénycikk 6. § ában 
nyert jogánál fogva f. évi január hó 5-én kiadott 
43M7/I8«A SZ. alatt kelt rendeletével a töltés épitési költ-
ségek visszatérítése és a jövőben felmerülő védelmi, 
aduiinistrátíonális költségek fedezhetése céljából addig 
is, mig a már foganatba vett műszaki ártérfejlesztés 
alapján az ártéri érdekeltség véglegesen kifogástalan 
pontossággal megáiiapittatüék k1 rovást rendelt el. Es 
pedig oly képpen, liogy miután a G iniilio frtra menő 
töltés épitési és ártérfejlesztési költségeknek fedezésére 
G% tőke és kamat törlesztés mellett 50 év alatt éven-
ként 360 ezer frt szükséges, s e mellett a múltban 
tapasztalt védekezési viszonyokat tekintve, az egész 
vonal évi védelmére 90,000 frt s administrationaiis 
költségekre 50 ezer frt, évenként tehát összesen 500 
ezer fedezésére van szükség; s tekintve evvel szem 
ben, hogy az 188-iki LII. t. c. alapján az 1(981-iki 
viz színnek megfelelőleg eszközlendő ártérfejlesztéssel 
a Békéstől Apátfalváig eiő védvonal kiépítési és fen-
tartási költségeinek fedezéséhez, az előleges munkála-
tok alapján elkészített ideiglenes ártértelekkönyv sze-
rint 1200 nsz. öllel számítva 5tfl ezer hold és 1<S2 
nsz. öl árterület fog járulni; annál fogva az évenként 
szükséges 500 ezer frt az itt jflzet 5«Vl ezer hold és j 
182 nsz. öl után fog kirovatni, és pedig ugy, hogy az j 
1830-ki vizszin alá eső területek holdanként 1 frt 54 ! 

kr; az 1855 iki viz szín alá eső területek holdanként j 
öő kr; az l##l-iki vizszin alá eső területek holdan-
ként 22 krral fognak terheltetni. 

S a mennyiben az ideglenes ártértelekkönyv ?ze-
rint az l#30-iki vizszin alá eső 126,213 hold 564 nsz-
árterület után holdanként 1 frt 54 krral számítva 
194,36$ frt 74 kr ; az 1855-iki vizszin alá eső 299,827 
hold 143 nsz. öl terület után holdanként 55 krral szá-
mítva 164,904 frt 04 kr ; az 1881 iki vizszin alá eső 
155,059 hold 405 nsz. öl értesület után holdanként 
22 krral számítva 34,113 frt 05 
393,386 frt 63 kr fog befolyni ; 
szükséges 500 ezer frtnál 106,613 frt 17 krral keve-
sebb: annál fogva ezen hiánvzó összeget az 18#l-ik 

teljes pontosággal majd csak a műszaki ártérfejlesztés 
fogja megállapítani; annálfogva a jelenlegi kirovás — 
az általam elkészíttetett ideiglenes ártértelekkönyv alap. 
ján — csak a műszaki ártérfejlesztés idejére fog kiter-
jedni, a mikor is az árterületnek műszakilag történt 
végmegállapiíása után az érdekeltek között leszámolás 
fog eszközöltetni a végből, hogy amennyiben az ideig-
lenes ártértelekkönyv alapján eszközölt kirovás mellett 
bárki is az őt megillető télieméi többet fizetett volna 
ez a többlet neki visszafizettessék, s a ki a végleg 
megállapított illetékénél kevesebbet fizetett volna, az 
azután pótlást a műszaki ártérfejleszt s befejezte után 
1 év leforgása alatt az érdekeltség javára eszközölje. 

Tudatom egyszersmind hogy amennyiben as igaz-
ságos teherviselés elveivel semmiképpen nem tartanám 
összeegyeztethetőnek, hogy a külömbözö vizszinek sze-
rint kirovandó ármentesitési költségekhez az egyes ár-
térbirtokosok birtokaik hold száma után járuljanak, 
annálfogva, hogv mindenki az általa élvezett haszon 
arányában járuljon az ármentesitési költségekhez — 
olyképpen intézkedtem, hogy a kirovás nem az 
ártéri holdak száma, hanem községenként ezek tiszta 
jövedelme arányában fog eszközöltetni. 

S amennyiben a kirovás iránt intézkedő minisz-
teri rendelet szeriut az ármentesitési költségek, az ár-
területbe eső városok és községek által saját határte-
rületeik után az egyes birtokosoktól a közadók mód-
jára lesz beszedve és behajtva, annálfogva mihelyest a 
már foganatba vett egyénenkénti kivetés befejeztetett, 
a társulat ártérbirtokossainak névjegyzékét árierületeik 
és a fizetendő költségek egyénenkénti kimutatásával éa 
az ármentesitési költségek behajtása körüli eljárást sza-
bályozó utasítással együtt közölni fogom. 

Ezen kormánybiztosi értesítés felolvasása után 
Horváth Gyula kormánybiztos előterjeszté, hogy bár a 
közmunka közlekedési miniszternek az 1581. évi LII. 
t. c. alapján teljes joga van az ártérfejlesztés befejeztéig 
is az érdekeltség minden meghallgatása nélkül kirovást 
eszközölni, mindazonáttal miután ő az érdekeltség né-
zetét és véleményét is óhajtja tudni, annálfogva a ki-
rovás megkezdése előtt alkalmat akart nyujtaui az ér-
dekeltségnek arra, hogy véleményét és nézetét nyilvá-
níthassa és éppen ezért tartotta szükségesnek ezen ér-
tekezlet egybehivását, Előre bocsájtja, hogy mielőtt a 
fölolvasott tervezet szerinti kirovási mód elfogadtatott 
volna a minisztérium által az volt tervben, hogy a föl-
merült töllésépitési költségek az érdekelt városok éa 
községek földadajának arányában rovassanak ki. Ez 
azonban nem volna igazságos kirovási mód, mert ha a 
töltésépítési költségek ily alapon rovatnának ki, akkor 
miután a víztől mentes magasabb fekvésű területeknek 
több adajok van, mint a réti földeknek, annál fogva 
ezen magasabb fekvésű területek viselnék a töltés épí-
tési költségeknek a legnagyobb részét, pedig eredeti-
leg a töltések az ősi árterek mentesítése érdekéből 
épült s igy a dolog természetéből folyó igazság az, hogy 
a mentesítési költségek magyobb részét ezen területek 
viseljek, s ne azok, melyek csak a vizek szabályozása 
folytán lettek a legutóbbi nagy vizek áJtal a veszély-
nek kitéve. De igazságtalan lett volua az állami adók 
arányában a kirovás még azért is, mert az érdekelt 
városok és községek között esak kevés van olyan, mely 
egész határával be esik az ártérbe, s igy ha az adókra 
rovatuék ki az ármentesitési költség, akkor azon te-
rületek birtokossai is terheltetnének, a kiknek földjük 
egyáltalában nem esik az értérbe. 

Ezen tervezettel szemben fellát a legigazságosabb-
nak azt találta, hogy az általános műszaki felvételek 
alapján a külömbözö vizszinek határvonalainak szem-
mel tartása mellett egy ideiglenes ártértelekkönyv szol-
gáljon a kirovás alapjául. A kirovást kulcs megállapí-
tásánál tekintettel volt arra, hogy a költségek legna-
gyobb részét az ő*i árterek viseljék, azon területek 
tehát, melyeknek érdekéből eredetileg a vizek szabá-
lyozása történt, ilyenek az 1883-iki vizszin alá eső te-
rületek, miért is ezeket 1 frt 54 kr, az ehhez legkö-
zelebb álló 1855-iki vizszin alá eső területeket 55 kr, 
az 1881-iki vizszin alá eső területeket csak azért cé-
lozza holdanként 22 krral terhelni, mert ezen területek 

kr, összesen tehát j s e m m i t n e m nyertek a szabályozással, és igy nem volna 
•s igy az évenként , m^ táQy0s és igazságos ezen területeket nagyobb ki-

rovással terhelni. 
A kormánybiztos előterjesztése ntán Balogh Já-

évi XLII. t. c. értelmében a tí millió frt után eső adó- j n o 8 p0|g4rme8ter szólt és köszönetet mondott a kor-
• • !« n n . t tA i i u / i a ( í l II rm . t l l . i i t i L- i n rtetó H v f o ^ i l l l i * • • • • « * • « <* . visszatérítésül az állam kincstár fogja víseiui. 

A kirovást az egyes városok és községek fogják 
árterületük arányában behajtani és pedig ugy, hogy 
miután a Békéstől Apátfalváig terjedő védvonal árterét 
és a külömbözö vizszin alá eső területek mennyiségét 

mánybiztosnak azért, hogy a képviselő-testület tagjai-
nak alkalmat nyújtott ezen a városra nagy horderejű 
kérdésben véleményét nyilvánítani. Szóló egyelőre leg-
főként arra reflektál, hogy a Békéstől—Apátfalváig 
terjedő vonal egy egységes védelem és igazgatás alatt 



erélyes rendszabályok azonban aligha vezetnek 
czélra ; inert az elkeseredett és fanatizált irek 
elfogott és elitélt társaikban csak martyrokat 
látnak, s példájukon inkább föllelkesülnek mint 
megrettennek. E jelenségek arra vallanak, hogy 
Anglia elvégre is bele fog fáradni a küzde-
lembe és kénytelen lesz megadni Irland jogos 
kivánatait. S valóban csodálni is lehet a mü-
veit angol nemzet csökönyösségét, mellyel az 
idők szelleme által régen túlszárnyalt hűbéri 
jellegű intézményekhez oly SZÍVÓS kitartással 
ragaszkodik. Az irlandi kérdés ugyanis nem 
egyébb, mint a jobbágyság harcaa a földes 
urak ellen ; mert Irlandban a föld tulajdonjoga 
még most is a nemességé; a nép csak haszon 
bérlője annak; Ezen tarthatatlan állapot meg-
szüntetésért küzdtek az irek: s a korszellem 
bizonyára biztosítani fogja diadalukat. Hiszen 
mai világban nincs már egy müveit nemzetnél 
se jobbágyság; még mi is — kiket barbarok-
nak szoktak nevezgetni — 1848-ban eltöröltük azt 
Annál nagyobb szégyen Angliára, hogy Irland-
dal szemben máig se birta megoldani e kérdést. 

A német-osztrák-magyar-olasz szövetség 
kérdése még folyvást felszínen van az európai 
sajtóban; sőt legközelebb az olasz törvényho-
zás és a magyar képviselőház is foglalkozott 
ez Ügygyei. Itt Helfy Ignác interpellálta meg 
Tisza Kálmánt; a ki válaszában kétségbe vonta 
egy formaszerű véd és dacszövetség létezését s 
csupán azt jelzé, hogy a három birodalom 
egyetért az európai béke fentartásáuak és meg-
őrzésének módozataiban; ezen egyetértés azon-
ban egyik hatalom ellen se bir fenyegető jel-
leggel. Miniszterelnökünk ezen nyilatkozata ál-
talában mindenütt, de különösen Franciaország 
ban kedvező benyomást tőn. Ennek dacára 
némelyek még mindig fentartják azon állítást, 
hogy a nevezett három birodalom között for-
maszerü szövetség létezik ; a minek bizonysá-
gául azt állitják, hogy az olasz király legalább 
meglátogatja a német császárt a mi uralkodónk 
pedig Olaszországban fog látogatást tenni. 

Németországban Bismark herceg ismét 
meglepetésben részesité a birodalmi gyűlést. 
Egy császári üzenetben felszóllitá ugyanis a 
birodalmi gyűlést, hogy a sociálisták igényeit 
kielégítendő, oldja meg törvényileg a munkás 
kérdést. Igazán különös dolog, hogy Németor-
szágban, a hol voltakép álcázott absolutizmus 
van, a hol Bismark „igy akarom, igy paran-
csolom" jelszava az uralkodó, éppen ott kez-
deményezik ily feltűnő módon a szabadelvű 
kérdések egyik legkényesebbikének megoldását. 
Azért sokan gyanúval fogadják Bismark ezen 
sakkhuzását; s attól félnek, hogy a vaskancel-
lár voltakép nem odavág, a hová néz. 

Oroszországban most fejezték be a mult 
hóban elfogott nihilisták perét; s közzülök töb-
beket halálra, másokat kényszermunkára ítél-
tek; felmentve egy sem lett Némelyek azt 
remélték, hogy a cárkoronázás alkalmából ál-
talános amnestia fog adatni; a cár azonban 

egyáltalában nem gondol ily lépésre. A koro-
názásra még mindig nagyban ^folynak az elő-
készületek; s hogy mily rettenetes pazarlás 
lesz ott kifejtve, annak illustrálásául fölemlít-
jük, hogy a külföldi követségek rövid néháuy 
napra 10—15 ezer forint lakbért fizetnek, egy 
angol lapszerkesztősége pedig a koronázás tar-
tamára 60 ezer forintért bérelt házat. Mily so-
kat lehetne az ott elpocsékolt tenger kincscsel 
lendíteni a szegény nép sorsán! 

Nálunk ismét világraszóló parlamenti bot-
rány hozta izgalomba nemcsak az országgyű-
lést, hanem az egész országot. A dolog törté-
nete következő: 

Füzesséry Géza függetlenségi párti képvi-
selő egy interpellatiót intézett a belügyminisz-
terhez, a melyben azt állitá, hogy a gráci ta-
karékpénztár kárára mult évben elkövetett 
lopás tetteseiről a gráci rendőrség egy lajstro-
mot küldött a budapesti rendőrséghez, mely 
lajstrom egyik országgyűlési képviselő nevét 
is tartalmazta Mind az interpellatió, mind az 
azt kisérő indokolás azon vádat foglalta magá-
ban, hogy egy képviselő egyszersmind egy 
tolvajbandának is tagja, vagy talán épen feje. 
Ez a súlyosan vádolt képviselő pedig nem más, 
mint Polonyi Géza a függetlenségi párt egyik 
jeles tagja, s Szolnok város képviselő)e. Ter-
mészetes dolog, hogy ez az interpellátió vég-
hetetlen izgalmat szült, mert a képviselőház 
tekintélye mindenkép meg lett az által gya-
lázva. Ha a vád igaz, akkor a háznak egyik 
tagja tolvaj; ha pedig a vád alaptalan, akkor 
a háznak egy tagja hitvány rágalmazó. A rop-
pant felháborodást, mely a képviselőházat párt-
különbség nélkül elfogta, híven ecsetelni lehe-
tetlen ; szolgáljon e részben némi jellemzésül 
az a tény, hogy a ház azon gyűlöletes ügy 
elintézéséig felfüggesztette üléseit. A dolog 
most már oda fejlődött, hogy a belügymi-
niszter kijelenté, miszerint az egész vádból 
egyetlen szó sem igaz; s Füzesséry Géza 
töredelmesen bevallotta végzetes tévedését, a 
kéviselőháztól és Polonyitól ünnepélyesen bo-
csánatot kért; mentségül azt hozván fel, hogy 
ő jóhiszeműleg járt el, barátai által, uévszerint 
Verhovay, Hentaller és Komjáthy által tévútra 
vezettetett. Az országgyűlési függetlenségi párt 
most már elhatározta, hogy egy nyilatkozatot 
bocsát ki a nagy közönséghez, a melyben ki-
jelenti, hogy Verhovay Gyula nem tartozik a 
pártkörbe, lapja nem közlönye a pártnak és 
liogy a párt Verhovayval és lapjával semmi 
összeköttetést, semmi közösséget nem ismer, s a 
„Függetlenség" című lapot a körből kitiltja 
Ezen radikális intézkedésre az szolgáltatott 
okot, hogy Verhovay lapját és egyéni műkö-
dését csupán mások becsületének bepiszkolá-
sára használja; s különösen a függetlenségi párt 
tagjait — kiket pedig elvtársainak vall uton út-
félen becsmérli; szóval botrányokat hajhász, s 
a függetlenségi zászlót cégérül használja arra, 
hogy egyéni érdekeit előmozdítsa. Részünkről 

maradion, mert Szentes ezért harcolt évekkel az 1881. 
évi LII. t c. megalkotása előtt is már, mivel Szen-
tesre nézve éppen olyan fontos a körösi töltések jó-
karban tartása mint a tiszaiaké, s eziránt csakis egy-
séges védelem és igazgatás mellett van a város ér-
deke biztosítva. Szóló szerint sok fontos kérdés meg-
vitatandó ez üggyel kapcsolatban, de ez, az ügy felett 
határozó közgyűlésnek lesz majd feladata, miért is azt 
véli, hogy az értekezlet a kormánybiztosi értesítést 
egy bizottságnak adja ki a közgyűléshez leendő véle-
ményadás végett. 

Szeder János a többek között kiemeli, hogy 
Szentes a maga részéről, a inidőn most már csaknem 
egész határában járul az ármentesitési költségekhez, 
jogosan megkívánhatja, hogy az 1855-ben végrehajtott 
töltés-építéssel keresztül töltött Knrca ne csak alulról, 
hanem felülről is zsilippel látásáék el éa igy es élő 
vízzé tétessék. 

Kristó N. István szerint a töltés-építési költségek 
visszatérítése terhes, de Szentes volt, mely az 18#l-iki 
vizszin előtt több izben fejfolyamodott a kormányhoz, 
és kérte a töltéseknek államilag kiépítését. S most 
már ez meg is történt, Szentesen seuki sem ringat-
hatta és nem is ringatta magát azon reményben, hogy 
a töltések ingyen épüljenek. Szóló elfogadja a kirovási 
módot és kulcsot, azonban azt hiszi, hogy a Szentes 
város határterületére eső ármentesitési költségek egy 
része a városi házbér és kereseti adók után volnának 
kirovandók, hogy igy a földbirtokos osztály terhe né-
mileg könnyítessék. Kéri egyszersmind szóló a kor-
mánybiztost, hogy hasson oda a kormánynál mint 
törvényhozö testületnél, hogy azon 106 ezer frton tul, 
melyei a kataszteri visszatérítés czimén a tervezet sze-
rint az állam hozzá járul a költségekhez, még külön 
is járuljon hozzá, inert a törvény maga is kilátásba 
helyezi. 

A kormánybiztos készséggel ígérvén meg ez 
iránybani közbenjárását és helyeslését fejezte ki aziránt 
is, hogy Szentes városára eső ármentesitési költségek 
egy részét a háziadó és egyébb jövedelmek viseljék. S 
pártolta egyszersmind azon eszmét, hogy a Kureának 
felülről is zsilippel leendő ellátása kéressék, s kijelen-
tette végre, hogy amennyiben mindezek iránt egy bi-
zottság adhat leghatározottabb véleményt a közgyűlés-
nek, annál fogva helyesli, hogy egy bizottság küldes-
sék ki. 

Az értekezlet ezek folytán Balogh János polgár-
mester elnöklete alatt egy bizottságot küldött ki véle-
mény adásra s azután a kormánybiztos élénk élteté-
st ve! szétoszlott. 

Világ folyása. 
A legközelebbi merényletek szinterén, t. 

i. Angliában a gyilkos liga pihenőt tart; lega-
lább egy hét óta semmi különös eset nem 
adta magát elő. Ez alatt részben lefolytatták 
a mult évben elkövetett phönixparki gyilkos-
ság tettesei ellen indított pert; s a főbűnő-
sök egyikét már halálra ítélték. A robbantá-
sokkal vádolt merénylők ellen még egyre fo-
lyik a hajsza; s alig van nap, hogy a rendőr-
ség néhány el foga fást ne eszközöljön. Ezen 
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-— Addig nem megyek el, mig ön meg nem ígéri, 
hogy nem fog párbajt vivni, mondá a grófné és ugy 
látszott hogy ezen elhatározásától nem fog ekillani. 

— Ha méltóságod ezen kiváltságától el nem áll, 
mondá Gáli Albert ur, én engedelmeskedem, de ak-
kor magamat fogom főbe lőni. 

Pécely grófné iszonyattal nézett a mérnök sápadt 
arczára, melyen fagyott vonásokban ült a szigorú el-
határozás. 

— Önök őrültek, mondá indulatosan grófné. 
— En az vagyok méltóságos asszonyom. 
— Igen, de sem önnek, sem másnak e világon 

nincs joga egész életére kompromittálni egy nőt. Önök 
e párbajjal, s különösen ha ennek szomorú kimenetele 
lesz, a világ előtt szóba hozzák Csapó Erzsikének ne-
vét; e szegény becsületes leányét, ki az önök őrült 
harcában ártatlan. Es tudja-e ön, hogy a világ szemé-
ben mégis ő fog szenvedni ez eset által legtöbbet. 

— En is szenvedek, mondá sötéten és tompa el-
fogult hangon a mérnök. Nem tehetek róla; de nem 
birok lemondaui. Erre nincs bennem erő. Hogy megö-
löm ellenfelemet vagy ő öl meg engemet. Ez egyedüli 
amit tehetek. 

— Ön egy őrült ember, ki esak szenvedélyének 
áldozza fel mások boldogságát. 

Qáll Albert ur hallgatott. 
A grófné pedig haragosan kelt fel székéről és 

köszönés nélkül távozott. És a mérnök úrnőjét ki sem 
kisérte. 

Pécely grófné a mérnöktől egyenesen az ispánhoz 
hajtatott. 

Az ispán szintén végrendeletét irta és halála ese-
tére, — mely a párbajban biztosan bekövetkezhetett — 

Erzsikének testálta mindenét. Már be volt fejezve a 
végrendelet, midőn a grófné a lakás elé érkezett; az 
ispán sietett eléje és segítette a kocsiból leszállani. 
Megfoghatatlan volt előtte a grófné látogatása. 

— Egyedül kivánok beszélni, mondá a grófné. 
— Egyedül vagyok méltóságos asszonyom. 
A grófné a szobába ment és leült, az ispán úr-

nője iránti tiszteletből állva maradt. 
— Öuök párbajt akarnak vivni Csapó Erzsike 

miatt, kérdé a grófné. Tudja-e ön hogy ezzel a leg-
nagyobb fájdalmat okozzák annak a szegény leánynak. 

— De hát mit tegyünk méltóságos asszonyom ? 
— Nem fognak önök párbajt vinni, — Hiszen 

csak szerelemből nem fogják a világ előtt pellengérre 
állítani egy becsületes ártatlan leány nevét! Ezt nem-
csak azoktól, kik szeretik Erzsikét, de minden gaval-
lér embertőr joggal el lehet várni. 

— Nem vivunk párbajt méltóságos asszonyom. 
— Adja rá kezét, mondá győzedelmes arcai a 

a grófné és kezét az ispán felé nyujtá 
Az ispán ajkához emelte úrnője kezét és ismétlé, 

hogy nem lesz párbaj. 
Pécelyné, mint aki munkáját jól végezte, megelé-

gedéssel tért vissza a kastélyba. 
Már esteledni kezdett. A kastély előtt elterülő 

angol kert tekervényes utain két fiatal nő sétálgatott 
egy ifju kíséretében. 

A két nő nem volt más, mint Pécely grófné leá-
nya és Mariska, az ifju pedig az ifju gróf, ki mióta r.z 
egyetemről haza jött — ha tehette — minden percét 
a két nő társasagában töltötte s ezen időtöltésnek nem 
annyira a testvéri szeretet, mint Mariska búzavirág kék 
szemei képezték rugóját. 

Az ifju gróf az első találkozás után szerelmes 
lett a szép leányba és e szerelem folyton fokozódott 
benne. S Mariskát már annyi figyelemben és kitünte-
tésben részelteté, hogy ez a háznál mindenkinek fel-
tűnt, csak a grófuénak nem, ki nem volt elég éleslátó 
felfedezni, hogy az a szívesség és készség, melylyel az 
ifju gróf Mariska korul forgolódik nem puszta udva-

riasság többé, hanein erős, mély szerelein kifolyása. 
A grófné ahogy a kastély elé ért: a nők és a fiatal 
gróf eléje siettek. Pécelyné gyermekei mellett Mariskát 
is megcsókolá. Szerette a szép és kedves lyányt. 

— Kevés idő múlva a grófné megérkezte után a 
grófi család vacsorált és ez után a hold világos kelle-
mes estén a kertben tettek sétákat. — Elébb az ifju 
gróf sétált az anyjával, majd Csapó Mariska vette át 
az ifju gróf helyét és végre Irma grófné váltá föl Ma-
riskát. Az anyja grófné és leánya hátul sétáltak karon 
fogva, elől néhány lépésre sétálgattak a gróf és Mariska. 

— Mily jól esik nekem látnom, mondá Irma aa 
anyjának, hogy Károly éppen ugy szereti Mariskát, 
mint te és én. 

A grófnét mintha villám sújtotta volna, ugy, érinté 
leányának ezen nyilatkozata Féltékenyen tekintett fia 
után, ki néhány lépésre előtte Mariskával sétált. 

Már fáradt vagyok inondá hirtelen a grófné; 
kiáltá Károly után, jöjjenek vissza és feküdjünk. 

Károly oly szépnek találta az időt, hogy vétek 
volna, ugy mond, lefeküdni. 

— Fáradt vagyok, mondá a grófné. 
— Hát téged szobádba fogunk kisérni és engedd 

meg a leányoknak, hogy még fenn lehessenek velem: 
mert én még nem fekszem le. 

A grófné, ki máskor fia minden kívánságát tel-
jesité, most hajthatatlan maradt. A nőknek feküdnie 
kellett. Mariska egy szóval sem árulta el, hogy ő 
óhajtana tönninaradni és ez kissé megnyugtatta a 
grófnét. 

Másnnp reggel azt a hirt hozták a grófuénak is, 
Csapó Sándor úréknak is, hogy az ispán és a mérnők 
elutaztak. Hogy hova arról nem számoltak senkinek. 
Eltelt két nap, eltelt három nap és nem jöttek vissza. 
Hova lehettek : nem tudta senki. Mindenkiuek az volt 
a véleménye, hogy a párbajt megvívták és ez halálai 
végződött mind a kettőre nézve. 

(Folt. köv.) 



nem kívánunk e . ügyben véleményt nyilvte.-
tani- azonban a további fejleményekről an-
nakidején majd kötelességszerűig értesíteni 
fogjuk olvasóinkat. 

Meghívás, 
A szentesi 48-as népkör f. évi május 6-án 

d u. 2 órakor saját helyiségében évi rendes 
közgyűlést tart, melyre a tagok tisztelettel 
meghivatnak. 

Szentes, 1883 április 19. 
Pólya Ferenc 

körelnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A vasut ügyben Csongrád városa részéről f. 

hó 15 és 16-án egy deputatio járt fenn Hierominy Ká-
roly, az osztrák állam vaspálya társulat magyar osz-
tályának igazgatójánál s onnan a legkedvezőbb válasz 
6zal bocsájtattak el, amennyiben kilátásba helyeztetett, 
hogy ha Szentes és Csongrád városa, nem különben 
Csongrád megye a kellő áldozatot meghozzák, az 
esetre a vasut Félegyházától a böldi révig még ez év 
folyamán átfog adatni a forgalomnak. Csongrád és 
Kisszállás már felajánlották az ingyen területet s igy 
csak a félegyházi határban kell a vasúthoz szükséges 
területet kisajátítani. A félegyháziak azonban jó drágá-
ért készülnek e vasut kiépítése esetén a területeket eladni. 

— A megyei árvaszéki elnöki állásra mint Ia-
pnnk egyik közelebbi számában jeleztük Sarkady N. 
Mihály városunk főkapitánya is pályázni fog, saját 
kérelmére azonban ezen hírünket vissza vonjuk, 
miután az illetőnek nincs szándékában pályázni a kér-
déses állásra. 

Az Uj megye rendezés érdekében Tisza Kál-
mán miniszter elnök elnöklete alatt f. hó 11-én az ér-
dekelt megyék fő és alispánjaínak közbejöttével tanács-
kozás tartatott A tanácskozás alkalmával a miniszter-
elnök meghallgatta az érdekelt megyék első tisztvise-
lőjének véleményét. Torontálmegye főispánja ellene van 
a kikerekitésnek nemzetiségi szempontból, mert Sze-
gedhez Torontálmegyyének magyarabb népe által la-
kott része csatoltatnék s igy lehetetlenné volna téve, a 
megye rác és szerb népének magyarosítása. Csanád megye 
a mint tudjuk határozottan tiltakozik régi állapotának 
megbontása ellen. Torontálmegye főispánja a megve 
kikerekitését ugy tartja legtermészetesebbnek, hogy 
Csanád és Csongrád megye Sseged központtal együvé 
esatoltassanak. Szóval minden megye ugy tartja az uj 
megye alakítást legtermészetesebb, legigazságosabbnak, 
hogy ne az Ő, hanem a másik megye területéből ve-
gyenek el. Már inos. a miniszter dolga, hogy miképpen bir 
Szeged központtal uj megyét alakítani a nélkül, hogy 
egyik megye területéből se vegyen el semmit Ehhez 
aztán még államférfiúi bölcsességnél is több kell. 

— A kormánybiztosi hivatal helyisége f. hó 20 án 
a Rác László-féle házból, az ennek szomszédságában 
KJVŐ Sajtós-féle ház emeletébe helyeztetett át. 

— A Bukovinából betelepülő székely testvéreink 
második csapatjának megvendégelhetése céljából f. hó 
8-áu oda kin a hajón lapunk szerkesztőjének fel-
hívása folytán a következő pénzadományok folytak 
be; Sima Ferenc 5 frt, Kajtár Lajosné urnő 1 frt, 
Vellesz Ede 2 frt, Zsoldos Erzsike kisasszony 2 frt, 
Podhradszky Kálmánné urnő 2 frt, Podhradszky Fe-
renc 1 frt Mojzsik Lajos 1 frt, Tóth Árpád 1 frt, 
Szvaton József 1 frt, Soós Albert 1 frt, Kristó N. Imre 
2 frt, Jurenák Béla 2 frt, Csákó Balogh Ferenc 50 kr, 
Tóth János 2 frt, Dósa Béla 2 frt, Albertényi Antal 
2 frt, Szathmáry Ede 5 frt, Papp Lajos 50 kr, Tóth 
Gyula 1 frt, Pataki Iinre l frt, Kohn Mór 1 frt, Vellesz 
Zsigmond 1 frt, Borbély Jánosné 1 frt, Nyiri József 
2 frt, Mikec Ferencné urnő 50 kr, Pap Lajos 30 kr, Ma-
gyar Elek 30 kr, Ulmann Sándor 1 frt, Henne János 1 
frí, Nyárády László 1 frt, Filep Károly 1 frt, Fromm 
Miklósné urnő 1 frt, Böszörményi Károly 1 frt, Mihá-
lovics János 1 frt; összesen 50 frt 69 kr. 

— Kereskedő ifjaink körében igen életre való 
mozgalom indult meg, a inennviben munkába vétetett 
áitalok egy „szentesi kereskedő ifjak önképző és ön-
segélyző egyletnek alakítása". Ez iránt f. hó 15-én 
értekezletet tartottak, és Kugler Jusztin elnöklete alatt 
Kulinyi József, Gaál Endre, itj. Dobray Sándor és 
és Neuman Dávid bizottsági tagok küldettek ki ta-
gok gyűjtése végett. Az általok kibocsájtott aláírási 
ivet már eddig 45-en írták alá, 8 általában — mint 
értesülünk — meleg érdeklődés van a kereskedő ifjak 
körébe a tervbe vett egylet alakítása iránt. Részünk-
ről örömmel vesszük e mozgalmat tudomásul és óhajt-
juk, hogy a mozgalom élén alléknak fényesen sike-
rüljön az gylet megalakítása. 

Egy csángó csaladot fog Szathmáry Ede ügy-
véd ur alsó réti tanyáján elhelyezni, ez iránt levelet 
intézett Nagy György pancsovai kormánybiztoshoz, ki 
— mint értesültünk — a közzénk letelepülendő csángó 
családot a napokban Szentesre szállíttatja. 

— A töltés építési költségek visszatérítése tár-
gyában lapunk más helyén közölt kormánybiztosi ter-
vezetben foglalt kirovási módot és kulcsot eddig he-
lyesléssel fogadták az összes körösi-mind szent-apátfalvi 

Bökény-mindszenti társulatok, Kun-Szent-Márton városa, 
Gyoma. Endrőd, Öcsöd, Körös-Tarcsa, Mindszent, 
Szegvár, Földeák községe és Makó városa. Hód-Mező 
Vásárhely városa — mint tudjuk — az 1881-iki viz 
ezinnek terheltetése ellen küzd. 

— Lelet. Találtott egy mérnöki rugó mérce. A 
tulajdonos jelentkezzék Elek József izr. tanítónál tek 
Kiss Zsigmond ur házánál. 

— Értesíttetik a közönség, hogy Békés, Csanád 
és Csongrád megyék kerületére — Szeged székhely-
lyel — Mausz Péter m. kir. állami állatorvossá kine-
veztetett 

— A város által fenntartott ismétlő iskolába 
járó iparos tanulók nyilvános vizsgája, elnöki megha-
gyás folytán folyó hó 29-én délelőtt 9 órakor tulakur-
eai iskola helyiségben veszi kezdetét, melyre minden 
tanügy barátot; de különösen iparés kereskedéssel fog-
lalkozókat tisztelettel meghívja az igazgatóság. Szentes, 
1883 april hó 12. 

— Öngyilkosság. Mészáros Farkas csongrádi la-
kos, csizmadia mester, a napokban Szegváron egy isme-
rősénél szíven lőtte magát. Az illetőt e borzasztó lé-
pésre a nyomor és hálátlan gyermekei iránti elkesere-
dés vitte. Az öngyilkosság előtt ugyanis nevezett Szen-
tesen több ismerősének elkeseredve panaszkodott, hogy 
gyermekei rábírták, hogy a milye van, nevükre irassa, 
8 miután ez megtörtént, most mint munkaképtelen em-
bert egyik sem akarta házánál tűrni, igy a szerencsét-
ent a gyermeki hálátlanság kergette a halálba. 

— A bökény-mlndszenti tiszaszabályozási társulat 
kebelébe tartozó ártérbirtokosok értesíttetnek, hogy az 
1581. és 1882-ik évekre eszközölt kirovás hátralékai-
nak befizetésére a határidő folyó hó végéig meghosz-
szabbittatott; ezentúl azonban a femnaradő hátralékok 
v égre hajtás utján fognak behajtatni. 

— A bukovinai magyarok itthon. Pancsova kör-
nyékén háromezer bukovinai magyar dolgozik és ké-
szít magának uj otthont. Az országos érdekeltség lehe-
tővé tette, hogy az első ezer helyet háromszor any-
nyian jöjjenek haza, s körülbelől 60,000 frt gyűlt 
össze eddig. Szállításuk 28,000 frtba került. A többi 
pénz takarékpénztárban van elhelyezve. A bizottság 
mely hazajövetelüket intézte, elhatározta, hogy a szál-
lítási költségeket nem fogja tőlük követelni, csak aa 
előlegeket melyeket a legszegényebbek közt osztottak 
szét, de azt is csak apró részletekben és akkor, ha 
bukovinai adósságaikat törlesztették. Most már e bizott-
ság befejete működését, s a mozgalom további veze-
tésére „csángó-magyar egyesület" lép életbe, mely e 
hó 29-én tartja alakuló ülését, s melynek feladata lesz 
továbbra is gondoskodni a hazajöttekről s folytatni a 
kinn maradottak hazaszállítását. A társadalom érdek-
lődése legkevésbbé sem csökkent. Az adakozások 
egyre tartanak s bizonyára lesz eredménye Nagy György 
kormánybiztos ama felszólításának is, mely élelmi sze 
rek küldését kéri. Megemlítjük itt, hogy Sainassa egri 
érsek 10,000 frtot ajánlott föl, de ebből csak ötszáz 
forintot vettek igénybe. A többit iskola és templom 
épitésére használják föl. 

— Elfogatás. A debreceni rendőrség által tett 
országos köröztetés folytán Debrecenben a mult évben 
elkövetett lopásokért Dósai Molnár László szolga ein 
bert f. hó 17-én a helybeli csendőrség Szentesen el-
fogta. Dósai Molnár László elfogatása iránt a debre-
ceni rendőrség direct Szentesre is intézett megkeresést, 
azonban ilyen nevű embert sem a csendőrség, sem a 
rendőrség nem talált Szentesen, s végre kisült, hogy 
az az ember, kit hónapok óta köröztetnek és keresnek^ 
a városháza udvarán szolgál hetek óta mint, előfoga-
tozási kocsis. A rendőrség azonban azért nem ialált 
nyomára, mert az illető, hogy az igazság büntető kezét 
könnyebben kikerülhesse, magát egyszerűen csak Mol-
nár Lászlónak nevezte. Könyvében pedig Debrecenben 
Dósai Lászlónak jegyeztette be magát. A csendőrség-
nek azonban sikerült a két nevet viselő emberben meg-
találni a debreceni tolvajt, kit még emberöléssel is gya-
núsítanak Dósai egyébiránt szentesi születésű azonban 
több ideig Debrecen tájékán szolgált. Ugy látszik, hogy 
városunknak minden hétre kerül egy egy nevezetes 
tolvaja és gyilkosa. 

— Lefejezés. Berlinben tegnap reggel fejezték le 
Conrád Ágostont, ki uéjét és 4 gyermekét megyilkolta. 
A halál az első bárd csapásra bekövetkezett. 

— Leégett cirkusz. Moszkvában a Salomoszky-
féle cirkusz vasárnap délután leégett. — Emberélet 
kevés esett áldozatul. 

— Érdekes statisztikai adat, hogy Steinbauer 
János, a „Lujzamalom" ötven éves expeditorja Buda-
pesten f. hó 20 án kereszteltette huszonnegyedik gyer-
mekét. 

— A Wertheim szekrény magyar talalmány. A 
Bp. II. irja, hogy a Verthoim-pénzszekrények tulaj-
donképeni feltalálója neui Wertheim volt, ó u. i. enuek 
titkát egy debreceni magyar lakatos legénytől vásárolta 
meg ötven forintért. Ez az 50 forint aztán milliomokat 
kamatozott Wertheimnak. — A Wertheim-féle szek-
rény tehát magyar találmány, épp ugy mint a gyufa, 
mely utóbbi titkát a bécsi Römer tudvalevőleg Irinyi-
től 30 frtért vette ineg. 

— Nagyszerű alapítvány. E hó 2-ikán hunyt el 
Miskolcon a különcködéseiről hírhedté vált Jóny Tódor 
volt ügyvéd. Végrendeletében a kézsinárki lyceumnak 
200,000 frt készpénzt és 30,000 frt értéket képviselő 
miskolci házát, — a miskolci ev. lyceuiu részére pe-
dig 7000 frtot hagyott. 

— Spanga Pált, a Mijláth féle rabló gyilkosság 
fő bűnrészessét — mint lapunk mult számában röviden 
jeleztük — f. hó 13 án Pozsonban elfogták. A mily 
általánosan kínos hatást keltett egész Magyar országon 
Majláth meggyilkoltatásának szomorú esete, éppen oly 
elégedetlenséggel nézte mindenki a gyilkosok meg-
keritése iránt megindított sikertelen nyomozást; külö-
nösen átalános elégetlenséget keltett, hogy Spangát, 
kit a gyilkosság fő bűnrészességének gyanúja terhel, 
3 héten át sikertelen kereste Magyarország őszes ren-
dőrsége. Már mindenki azt hitte, Majlát gyilkossát nem 
sikerül megkeritni, annál áltanánosabb lett az öröm mi-
dőn elterjedt a híre, hogy Spanga Pált Pozsonyban el-
fogták. Spanga elfogatásának részteteiről a kővetkezőket 
írják a lapok ; Spanga délelőtt Pozsonyban egy bor-
délyházba ment, 8 midőn ott a felső kabátját levetette, 
B azt egy leány átvette, hogy felakassza, azt monda a 
leánynak, hogy vigyázzon a kabátjára, hogy el ne sül-
jön és a leány kérdezgetésére, hogy mi van hát a ka-
bátjában, egy hat lövetű revorvert vett elő. Jordán bor-
délyház tulajdonosnak feltűnt Spanga izgatott magavi-
selete 8 miután ez időben mindenütt látták és fogták 
Spangát, s minden idegenben Spangát sejtettek, igy 
Jordán is elhatározta magában, hogy az ő ismeretlen 
vendége nem más mint Spanga Pál. Spanga azonban 
nem időzött soká, de midőn távozott azt ígérte, hogy 
dél után 2 órakor ismét eljön. Jordán ez esetet beje-
lentettte a rendőrségnek, s egy rendőrtiiztvielő dél után 
2 órakor Jordánékhoz ment, s már ekkor Spangát ott 
találta, Spanga azonban csak hamar eltűnt a bordély-
házból, de a rendőrtisztviselő nyomban ment utánna és 
a város egy népesebb utcáján hirtelen nyakon ragadta, 
mondván neki, hogy Spanga Pál foglyom vagy ; Spanga 
erre revolverét vette elő s négyszer lőtt magára ; Egy 
lövést szájába eresztett; a lövés azonban nem volt 
halálos, Spangát azután kórházba szállították, még most 
is ott fekszik. Tóth Gerő vizsgáló biró f. hó 14-én 
már vallatta Spangát, de ez konokul tagad mindent, 
pusztán csak annyit ismer be, hogy a Schavarzel féle 
tébolydát ő és társai raboták ki ; a Majláth féle gyil-
kosságban azonban, hogy részt vett volna, határozottan 
tagajda, a felett azonban, hogy a gyilkosságnak főbü-
nösse ő, alig lehet kétség, mert ha ő részt nem vett 
volna Majláth meggyilkolássában, akkor midőn a gyil-
kosság fő bűnrészesséül ő lett ki kiáltva, neki, ha nem 
bűnös, nem menekülne hanem jelenteni kellett volna 
magát a reudörségnél; ő azonban 3 hét óta folytonosan 
bujdokolt, hogy az igazság büntető és sújtó kezét el-
kerülhesse. Liogy országszerte mily nagy volt az érdek-
lődés Spanga elfogatása iránt, legjobban bizonyítja az, 
hogy az elfogatás után Pozsonyból ide az alispánnak 
rögtön meg táviratozták, hogy Spanga el vaa fogva, s 
innen egyesek rokonaiknak, ismerőseiknek táviratoztak 
a hírt tovább, úgyhogy ilyen magán távirat után 13-án 
dél után Szarvas és Kun-Szent-Mártonról tudakozó tá-
viratok jöttek, igaz-e hogy Spanga el van fogva ? Előre 
láthatólag Spanga nem fog beismerni semmit, ugy le-
het hogy még az esetre sem, ha cinkostársai rá val-
lanak. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből. 
— Felső Soós Imrének nzgyobb mennyiségű kutágas-
nak és oszlopnak való száraz ákácz fái vannak eladók. 
— Győri József nagyvölgyparti szélmalmának fele ré-
sze, vagy egészben is május 1-től kiadandó ugyanan-
nak II. t. 686 sz. háza május 3-ik napján önkénytes 
árverésen el fog adatni. Értekezhetni addigis vele kint 
a szélmalomnál. — Virágos István örökösei III t. 77 
sz. házuk, egy nagy nyomású első osztályú, kistőkei 
II od. osztályú, és alsó réti 3 hold földjük eladó. 
— Kiss János IIII. t. 638 sz. házánál sós láda, font, 
mázsa, kisebb nagyobb biros hordók és méhkasok van-
nak eladók. — Néhai Siuóros Szabó Józsefné 
hagyatékához tartozó I. t. 624. sz. ház egészben, vagy 
részben Szent György naptól kezdve bérbe és nngy-
4 hold 947 n. sz öl szőllő, szüretelő edényekkel 
együtt haszonbérbe kiadó, értekezni lehett Mészárol 
István tömeggoudnokkal a Dósai féle felső párti 
háznál. — Székely Istvánné öröksei II. t. 5. számú 
házuk eladó. A főutcán lévő néhai Gunst Sámuel háza 
sznt. Györgynaptól kezdve haszonbérbe adandó, ér-
tekezni lehet Gunst Lipótnál, kinél legjobb minőségű 
hidralikus mész 2 frt 50 kr. méter mázája kapható. — 
— Mata György berki lakosnak, a berken 2 hold 
földje vetéssel együtt, vagy annélkül is eladó. — Lan-
tos Mihály nagy nyomápi lakosnak alsó réti két hold 
földje busa vetéssel együtt eladó. — Sajó Sándor ta-
nitó I. t. 572 sz. háza eladó. — Czakó Ignácznak de-
rekegyház oldali tanyaföldje szabad kézből eladó. — 
Csillag Lakos Imre III. t. 103 sz. házánál egy külön 
lakás, az utcára nyiló külön helyiséggel együtt bérbe 
kiadó. — Özv. Kiss Sándorné I. t. 616 sz. lakosnak, 
vekerparti 1 és fél hold szőleje eladó. — Mester And-
rásnak a tiszán most érkezet jó nádjai jutányos áron 
szabad kézből eladó.— Akik Janicsek Józsefné fábiáni 
birtokán kukorica földett váltottak, április 11-éu vagyis 
szerdán jelenjenek meg a helyszínen kiosztás végett. 

| Ugyanott 40 kaszálló föld van haszonbérbe kiadó, ki-
venni szándékozók Kiss Zsigmond ügyvéd urnái je 

j lenkezzenek. — Kökény Flórián III. t. 286 sz. lakos-
1 nak királyságon 6 hold földje, kukorica pénzért 
' kiadó. 

— Megjelent az „Önügyvéd" 19 ik füzete. (Irta 
Knorr Alajos, kiadja ilj. Nagel Ottó Budapesten. Nem-
zeti színház bérháza.) E füzetben a szerző folytatja 



nem kívánunk e . ügyben véleményt nyilváni-
tani- azonban a további fejleményekről an-
nak idején majd kötelességszerűig értesíteni 
fogjuk olvasóinkat. 

Meghívás, 
A szentesi 48-as népkör f. évi május (5-án 

d u. 2 órakor saját helyiségében évi rendes 
közgyűlést tart, melyre a tagok tisztelettel 
meghivatnak. 

Szentes, 1883 április 19. 
Pólya Ferenc 

körelnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
A vasut ügyben Csongrád városa részéről f. 

hó 15 és 16-án egy deputatio járt fenn Hierominy Ká-
roly, az osztrák állam vaspálya társulat magyar osz-
tályának igazgatójánál s onnan a legkedvezőbb válasz 
szál bocsájtattak el, amennyiben kilátásba helyeztetett, 
hogy ha Szentes és Csongrád városa, nem különben 
Csongrád megye a kellő áldozatot meghozzák, az 
esetre a vasut Félegyházától a böldi révig még ez év 
folyamán átfog adatni a forgalomnak. Csongrád és 
Kisszállás már felajánlották az ingyen területet s igy 
csak a félegyházi határban kell a vasúthoz szükséges 
területet kisajátítani. A félegyháziak azouban jó drágá-
értkészülnek e vasut kiépítése esetén a területeket eladni. 

— A megyei árvaszéki elnöki állásra mint la-
punk egyik közelebbi számában jeleztük Sarkady N. 
Mihály városunk főkapitánya is pályázni fog, sajál 
kérelmére azonban ezen hírünket vissza vonjuk, | 
miután az illetőnek nincs szándékában pályázni a kér-
déses állásra. 

— Az Uj megye rendezés érdekében Tisza Kál-
mán miniszter elnök elnöklete alatt f. hó 11-én az ér-
dekelt megyék fő és alispánjainak közbejöttével tanács-
kozás tartatott A tanácskozás alkalmával a miniszter-
elnök meghallgatta az érdekelt megyék első tisztvise-
lőjének véleményét Torontálmegye főispánja ellene van 
a kikerekitésnek nemzetiségi szempontból, mert Sze-
gedhez Torontálmegyyének magyarabb népe által la-
kott része csatoltatnék s igy lehetetlenné volna téve, m 
megye rác és szerb népének magyarosítása. Csanád megye 
a mint tudjuk határozottan tiltakozik régi állapotának 
megbontása ellen. Torontálmegye főispánja a megve 
kikerekitését ugy tartja legtermészetesebbnek, hogy 
Csanád és Csongrád megye Sseged központtal együvé 
csatoltassanak. Szóval minden megye ugy tartja az uj 
megye alakítást legtermészetesebb, legigazságosabbnak, 
ho;;y ne az Ő, hanem a másik megye területéből ve-
gyenek el. Már mos. a miniszter dolga, hogy miképpen bir 
Szeged központtal uj megyét alakítani a nélkül, liogy 
egyik megye területéből se vegyen el semmit Ehhez 
aztán még államfériiui bölcsességnél is több kell. 

— A kormánybiztosi hivatal helyisége f. hó 20 án 
a Rác László-féle házból, az enuek szomszédságában 
IÍÍVŐ Sajtós-féle ház emeletébe helyeztetett át. 

— A Bukovinából betelepülő székely testvéreink 
második csapatjának inegveiidégelhetése céljából f. hó 
8-án oda kin a li ijón lapunk szerkesztőjének fel-
hívása folytán a következő pénzadományok folytak 
be ; Sima Ferenc 5 frt, Kajtár Lajosné urnő 1 frt, 
Vellesz Ede 2 frt, Zsoldos Erzsike kisasszony 2 frt, 
Podhradszky Kálmánné urnő 2 frt, Podhradszky Fe-
renc 1 frt Mojzsik Lajos 1 frt, Tóth Árpád 1 frt, 
Szvaton József 1 frt, Soós Albert 1 frt, Kristó N. Imre 
2 frt, Jurenák Béla 2 frt, Csákó Balogh Ferenc 50 kr, 
Tóth János 2 frt, Dósa Béla 2 frt, Albertényi Antal 
2 frt, Szathmáry Ede 5 frt, Papp Lajos 50 kr, Tóth 
Gyula 1 frt, Pataki Iinre l frt, Kohn Mór 1 frt, Vellesz 
Zsigmond 1 frt, Borbély Jánosuk I frt, Nyíri József 
2 frt, Mikec Ferencné urnő 50 kr, Pap Lajos 30 kr, Ma-
gyar Elek 30 kr, Ulmann Sándor 1 frt, üenne János 1 
frt, Nyárády László 1 frt, Filep Károly 1 frt, Fromm 
Miklósné urnő 1 frt, Böszörményi Károly 1 frt, Mihá-
lovics János 1 frt; összesen 50 frt 6§ kr. 

— Kereskedő ifjaink körében igen életre való 
mozgalom indult meg, a inenuvihen munkába vétetett 
áitalok egy „szentesi kereskedő ifjak önképző és ön-
segélyző egyletnek alakítása". Ez iránt f. hó 15-én 
értekezletet tartottak, és Kugler Jusziin elnöklete alatt 
Kulinyi József, Gaál Endre, itj. Dobray Sándor és 
és Neuman Dávid bizottsági tagok küldettek ki ta-
gok gyűjtése végett. Az általok kibocsájtott aláírási 
ivet már eddig 45-en írták alá, s általában — mint 
értesülünk — meleg érdeklődés van a kereskedő ifjak 
körébe a tervbe vett egylet alakítása iránt. Készünk-
ről örömmel vesszük e mozgalmat tudomásul és óhajt-
juk, hogy a mozgalom élén alióknak fényesen sike-
rüljön az gylet megalakítása. 

Egy csángó csaladot fog Szathmáry Ede ügy-
véd ur alsó réti tanyáján elhelyezni, ez iránt levelet 
intézett Nagy György pancsovai kormánybiztoshoz, ki 
— mint értesültünk a közzénk letelepülendő csángó 
családot a napokban Szentesre szállíttatja. 

— A töltés épitési költségek visszatérítése tár-
gyában lapunk más helyén közölt kormánybiztosi ter-
vezetben foglalt kirovási módot és kulcsot eddig he-
lyesléssel fogadták az összes körösi-mind szent-apátfalvi 

Bökény-mindszenti társulatok, Kun-Szent-Márton városa, 
Gyoma. Endrőd, Öcsöd, Körös-Tarcsa, Mindszent, 
Szegvár, Földeák községe és Makó városa. Hód-Mező 
Vásárhely városa — mint tudjuk — az 1881-iki viz 
színnek terheltetése ellen küzd. 

— Lelet. Találtott egy mérnöki rugó mérce. A 
tulajdonos jelentkezzék Elek József izr. tanítónál tek 
Kiss Zsigmond i:r házánál. 

— Értesíttetik a közönség, hogy Békés, Csanád 
és Csongrád megyék kerületére — Szeged székhely-
lyel — Mausz Péter m. kir. állami állatorvossá kine-
veztetett 

— A város által fenntartott ismétlő iskolába 
járó iparos tanulók nyilvános vizsgája, elnöki megha-
gyás folytán folyó hó 29-én délelőtt 9 órakor tulakur-
eai iskola helyiségben veszi kezdetét, melyre minden 
tanügy barátot; de különösen iparés kereskedéssel fog-
lalkozókat tisztelettel meghívja az igazgatóság. Szentes, 
1883 april hó 12. 

— Öngyilkosság. Mészáros Farkas csongrádi la-
kos, csizmadia mester, a napokban Szegváron egy isme-
rősénél szíven lőtte magát. Az illetőt e borzasztó lé* 
pésre a nyomor és hálátlan gyermekei iránti elkesere-
dés vitte. Az öngyilkosság előtt ugyanis nevezett Szen-
tesen több ismerősének elkeseredve panaszkodott, hogy 
gyermekei rábírták, hogy a milye vin, nevükre irassa, 
8 miután ez megtörtént, most mint munkaképtelen em-
bert egyik sem akarta házánál tűrni, igy a szerencsét-
ent a gyermeki hálátlanság kergette a halálba. 

— A bökény-mindszenti tiszaszabályozási társulat 
kebelébe tartozó ártérbirtokosok értesíttetnek, hogy az 
1881. és 1882-ik évekre eszközölt kirovás hátralékai-
nak befizetésére a határidő folyó hó végéig meghosz-
szabbittatott; ezentúl azonban a fenmaradő hátralékok 

fog, saját | yégrehajtás utján fognak behajtatni. 
— A bukovinai magyarok itthon. Pancsova kör-

nyékén háromezer bukovinai magyar dolgozik és ké-
szít magának uj otthont. Az országos érdekeltség lehe-
tővé tette, hogy az első ezer helyet háromszor any-
nyian jöjjenek haza, s körülbelől 60,000 frt gyűlt 
össze eddig. Szállításuk 28,000 frtba került. A többi 
pénz takarékpénztárban van elhelyezve. A bizottság 
mely hazajövetelüket intézte, elhatározta, hogy a szál-
lítási költségeket nem fogja tőlük követelni, csak az 
előlegeket melyeket a legszegényebbek közt osztottak 
szét, de azt is csak apró részletekben és akkor, ha 
bukovinai adósságaikat törlesztették. Most már e bizott-
ság befejete működését, s a mozgalom további veze-
tésére „csángó-magyar egyesület" lép életbe, mely e 
hó 29-én tartja alakuló ülését, s melynek feladata lesz 
továbbra is gondoskodni a hazajöttekről s folytatni a 
kinn maradottak hazaszállítását. A társadalom érdek-
lődése legkevésbbé sem csökkent. Az adakozások 
egyre tartanak 8 bizonyára lesz eredménye Nagy György 
kormánybiztos ama felszólításának is, mely élelmi sze 
rek küldését kéri. Megemlítjük itt, hogy Samassa egri 
érsek 10,000 frtot ajánlott föl, de ebből csak ötszáz 
forintot vettek igénybe. A többit iskola és templom 
építésére használják föL 

— Elfogatás. A debreceni rendőrség által tett 
országos köröztetés folytán Debrecenben a mult évben 
elkövetett lopásokért Dósai Molnár László szolga ein 
bert f. hó 17-én a helybeli csendőrség Szentesen el-
fogta. Dósai Molnár László elfogatása iránt a debre-
ceni rendőrség direct Szentesre is intézett megkeresést, 
azonban ilyen nevű embert sem a csendőrség, sem a 
rendőrség nem talált Szentesen, s végre kisült, hogy 
az az ember, kit hónapok óta köröztetnek és keresnek9 

a városháza udvarán szolgál hetek óta mint, előfoga-
tozási kocsis. A rendőrség azonban azért nem ialált 
nyomára, mert az illető, hogy az igazság büntető kezét 
könnyebben kikerülhesse, magát egyszerűen csak Mol-
nár Lászlónak nevezte. Könyvében pedig Debrecenben 
Dósai Lászlónak jegyeztette be magát. A csendőrség-
nek azonban sikerült a két nevet viselő emberben meg-
találni a debreceni tolvajt, kit még emberöléssel is gya-
núsítanak Dósai egyébiránt szentesi születésű azonban 
több ideig Debrecen tájékán szolgált. Ugy látszik, hogy 
városunknak minden hétre kerül egy egy nevezetes 
tolvaja és gyilkosa. 

— Lefejezés. Berlinben tegnap reggel fejezték le 
Conrád Ágostont, ki néjét és 4 gyermekét megyilkolta. 
A halál az első bárdcsapásra bekövetkezett. 

— Leégett cirkusz. Moszkvában a Salomoszky-
féle cirkusz vasárnap délután leégett. — Emberélet 
kevés esett áldozatul. 

— Érdekes statisztikai adat, hogy Steinbauer 
János, a „Lujzainaloni" ötven éves exp^ditorja Buda-
pesten f. hó 20 án kereszteltette huszonnegyedik gyer-
mekét. 

— A Wertheim szekrény magyar találmány. A 
Bp. II. írja, hogy a Verthoim-pénzszekrények tulaj-
donképeni feltalálója nem Wertheim volt, ö u. i. enuek 
titkát egy debreceni magyar lakatos legénytől vásárolta • 
meg ötven forintért. Ez az 50 forint aztán milliomokat 1 

kamatozott Wertheimnak. — A Wertheím-féle szek- j 
rény tehát magyar találmány, épp ugy mint a gyufa, ( 

inely utóbbi titkát a bécsi Hömer tudvalevőleg Irinyi-
től 30 frtért vette meg. 

— Nagyszerű alapítvány. E hó 2-ikán hunyt el 
Miskolcon a különcködéseiről hírhedté vált Jóny Tódor 
volt ügyvéd. Végrendeletében a kézsinárki lyceumnak 
200,000 frt készpénzt és 30,000 frt értéket képviselő 
miskolci házát, — a miskolci ev. lyceuiu részére pe-
dig 7000 frtot hagyott. 

— Spanga Pált, a Mijláth féle rabló gyilkosság 
fő bűnrészessét — mint lapunk mult számában röviden 
jeleztük — f. hó 13 án Pozsonban elfogták. A mily 
általánosan kínos hatást keltett egész Magyar országon 
Majláth meggyilkoltatásának szomorú esete, éppen oly 
elégedetlenséggel nézte mindenki a gyilkosok meg-
keritése iránt megindított sikertelen nyomozást; külö-
nösen átalános elégetlenséget keltett, hogy Spangát, 
kit a gyilkosság fő bűnrészességének gyanúja terhel, 
3 héten át sikertelen kereste Magyarország őszes ren-
dőrsége. Már mindenki azt hitte, Majlát gyilkossát nem 
síkéről megkeritni, annál áltanánosabb lett az öröm mi-
dőn elterjedt a híre, hogy Spanga Pált Pozsonyban el-
fogták. Spanga elfogatásának részteteiről a kővetkezőket 
irják a lapok ; Spanga délelőtt Pozsonyban egy bor-
délyházba ment, s midőn ott a felső kabátját levetette, 
s azt egy leány átvette, hogy felakassza, azt monda a 
leánynak, hogy vigyázzon a kabátjára, hogy el ne sül-
jön és a leány kérdezgetésére, hogy mi van hát a ka-
bátjában, egy hat lövető revorvert vett elő. Jordán bor-
délyház tulajdonosnak feltűnt Spanga izgatott magavi-
selete s miután ez időben mindenütt látták és fogták 
Spangát, s minden idegenben Spangát sejtettek, igy 
Jordán is elhatározta magában, hogy az ő ismeretlen 
vendége nem más mint Spanga Pál. Spanga azonban 
nem időzött soká, de midőn távozott azt ígérte, hogy 
dél után 2 órakor ismét eljön. Jordán ez esetet beje-
lentettte a rendőrségnek, s egy rendőrtiiztvielő dél után 
2 órakor Jordánékhoz ment, s már ekkor Spangát ott 
találta, Spanga azonban csak hamar eltűnt a bordély-
házból, de a rendőrtisztviselő nyomban ment utánna és 
a város egy népesebb utcáján hirtelen nyakon ragadta, 
mondván neki, hogy Spanga Pál foglyom vagy ; Spanga 
erre revolverét vette elő s négyszer lőtt magára : Egy 
lövést szájába eresztett; a lövés azonban nem volt 
halálos, Spangát azután kórházba szállították, még most 
is ott fekszik. Tóth Gerő vizsgáló biró f. hó 14-én 
már vallatta Spangát, de ez konokul tagad mindent, 
pusztán csak annyit ismer be, hogy a Schavarzel féle 
tébolydát ő és társai raboták ki ; a Majláth féle gyil-
kosságban azonban, hogy részt vett volna, határozottan 
tagajda, a felett azonban, hogy a gyilkosságnak főbu-
nösse ő, alig lehet kétség, mert ha ő részt nem vett 
volna Majláth meggyilkolássában, akkor midőn a gyil-
kosság fő bűnrészesséül ő lett ki kiáltva, neki, ha nem 
bűnös, nem menekülne hanem jelenteni kellett volna 
magát a rendörségnél; ő azonban 3 hét óta folytonosan 
bujdokolt, hogy az igazság büntető és sújtó kezét el-
kerülhesse. Hogy országszerte mily nagy volt az érdek-
lődés Spanga elfogatása iránt, legjobban bizonyítja az, 
hogy az elfogatás után Pozsonyból ide az alispánnak 
rögtön meg táviratozták, hogy Spanga el van fogva, s 
innen egyesek rokonaiknak, ismerőseiknek táviratoztak 
a hirt tovább, úgyhogy ilyen magán távirat után 13-án 
dél után Szarvas és Kun-Szent-Mártonról tudakozó tá-
viratok jöttek, igaz-e hogy Spanga el van fogva ? Előre 
láthatólag Spanga nem fog beismerni semmit, ugy le-
het hogy még az esetre sem, ha cinkostársai rá val-
lanak. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből. 
— Felső Soós Imrének nzgyobb mennyiségű kutágai-
nak és oszlopnak való száraz ákácz fái vannak eladók. 
— Győri József nagyvölgyparti szélmalmának fele ré-
sze, vagy egészben is májú* 1-től kiadandó ngyanan-
nak II. t. 686 sz. háza május 3-ik napján önkénytes 
árverésen el fog adatni. Értekezhetni addigis vele kint 
a szélmalomnál. — Virágos István örökösei III t. 77 
sz. házuk, egy nagy nyomású első osztályú, kistőkei 
11 od. osztályú, és alsó réti 3 hold iőldjük eladó. 
— Kiss Jáuos IIII. t. 638 sz. házánál sós láda, font, 
mázsa, kisebb nagyobb biros hordók és méhkasok van-
nak eladók. — Néhai Siuóros Szabó Józsefné 
hagyatékához tartozó I. t. 624. sz. ház egészben, vagy 
részben Szent György naptól kezdve bérbe és n«gy-
4 hold 947 n. sz öl szőllő, szüretelő edényekkel 
együtt haszonbérbe kiadó, értekezni lehett Mészárol 
István tömeggondnokkal a Dósai féle felső párti 
háznál. — Székely Istvánné öröksei II. t. 5. számú 
házuk eladó. A főutcán lévő néhai Gunst Sámuel háza 
sznt. Györgynaptól kezdve haszonbérbe adandó, ér-
tekezni lehet Gunst Lipótnál, kinél legjobb minőségű 
hidralikus mész 2 frt 50 kr. méter mázája kapható. — 
— Mata György berki lakosnak, a berken 2 hold 
földje vetéssel együtt, vagy annélkül is eladó. — Lan-
tos Mihály nagy nyomási lakosnak alsó réti két hold 
földje busa vetéssel együtt eladó. — Sajó Sándor ta-
nitó I. t. 572 sz. háza eladó. — Czakó Ignácznak de-
rekegyház oldali tanyaföldje szabad kézből eladó. — 
Csillag Lakos Imre III. t. 103 sz. házánál egy külön 
lakás, az utcára nyiló külön helyiséggel együtt bérbe 
kiadó. — Özv. Kiss Sándorné I. t. 616 sz. lakosnak, 
vekerparti 1 és fél hold szőleje eladó. — Mester And-
rásnak a tiszán most érkezet jó nádjai jutányos áron 
szabad kézből eladó.— Akik Janicsek Józsefné fábiáni 
birtokán kukorica földett váltottak, április ll-éu vagyis 

! szerdán jelenjeuek meg a helyszínen kiosztás végett, 
j Ugyanott 40 kaszálló föld van haszonbérbe kiadó, ki-
! venni szándékozók Kiss Zsigmond ügyvéd urnái je 
i lenkezzenek. — Kökény Flórián III. t. 286 sz. lakos-

nak királyságon 6 hold földje, kukorica pénzéri 
kiadó. 

— Megjelent az „Önügyvéd" 19 ik füzete. (Irta 
Knorr Alajos, kiadja ifj. Nagel Ottó Budapesten. Nem-
zeti színház bérháza.) E füzetben a szerző folytatja 



hagvatéki a eljárás ismertetését, nevezetesen a hagya-
ték átadásának eseteit és pedig egyesség folytán híréi 
beavatkozás folytán és gyámhatóság által, közli a ha-
gyatéki eljárásra vonatkozó illeték szabályokat s az-
zal áttér a gyámság és gondnokság szabályaira; tár-
gyalja különösen a gyámság és gondnokság általános 
szabályait, a gvámok és gondnokok felelősségét, a 
gyámok és gondnokok jogait és kötelességeit a gyá-
moltak és gondnokoltak képviseletére, a vagyonkeze-
lésre, a vagyontalan gyámoltak és gondnokoltakra 
nézve, a gyámhatósági jóváhagyás eseteire és a szá-
madásra, értekezik a rokonok jogairól és a családta-
náesról, és ismerteti a gyámhatósági pénzkezelés mód-
jáiról Továbbá tárgyalja a gyermekek és szülők közti 
viszonyt, ismerteti a törvényes gyermekek jogait, a köz 

venyesités eseteit és az örökbefogadás módját, végre 
közli a birói letétek körüli szabályokat. E dús tar-
talmú füzet ára 30 kr. 

— 720 magyar népdal zongorára. A „Magyar 
Dal Album„-ból, mely a magyar népdalok egyetlen fo-
lyamatban lévő zongorára alkalmazott egyetemes gyűjte-
ménye, megjelent a IV-ik kötet 6-tk füzete is a 701 — 
720 számú következő dallamokkal: 1. Hát tiaim, ti vi-
téz nevetek. 2. Hegedülnek, szépen muzsikálnak 3. 
Hej ! Csetneki, Csetneki. 4. Hej ha én tudhatnám 5. 
Hej! Rákóey, Bercsényi. 6. Hess légy, ne szálj rám. 
7. Hét utca van a mi falunkban. 8. Hogy ha egy oly 
tele pincébe. 9. Hol lakik kend húgomasszony. 10. 
Hórihorgos orra van . . . 11. Hortobágyon hires be-
tyár . . . 12. Huzd rá cigAny, megittad az árát. 13. 

Igyunk, igyunk barátim ! 14. Isten a megmondhatója. 
15. Jaj be édes a cseresznye. 16. Jaj de fényes, jaj 
de magas ez az ég. 17. Jaj már minékünk, magyar 
nemzetnek. 18. Jókor reggel megfújják a trombitát. 19. 
Kalapom, kalapom fekete. 20. Karancsalji barna kis 
lány. — A „Hagyar Dal-Album" IV. kötete ismét 10 
havi füzetben jelenik meg és pedig 200 daltartalommal. 
Előfizetési ár egész évre : 10 füzetre 1 frt 80 kr, fél-
évre: 5 füzetre 90 kr. Egyes füzet ára 25 kr. Minden 
füzet bérmentve küldetik szét. Előfizetések legcélszerűb-
ben postautalványon a „Magyar Dal-Album" kiadóhi-
vatalához Győrbe intézendők. 

Felelős szerkesztő: SÍ233.SL I F e r e r L C -

h i k d e t e s e k . 
Árverési hirdetmény. 

A szentesi kir. jbiroság, mint telekkönyvi ha 
tóság közhirré teszi, hogy a mberéuyi takarékpénztár 
végrehajtatónak özv: Jurenák Henrikné végehajtást 
szenvedő elleni 569 frt 91 kr tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a szegedi kir. törvényszék 
(a Szentesi kir. járásbíróság) területén lévő Szentes vá 
ros és határában fekvő a szentesi 1.3757 sz. tjkben 
1780 hr. sz. a foglalt 960 nsz. öl udvarterü, 6115 frt 
becsértékü házból, — továbbá az ugyanazon tjkben 
4726 hr. sz. a. foglalt 134T,/W h. terű 13 18 fr 50 kr 
becsértékü alsó réti nádasból alperes Velner Katalin 
tulajdonát képező részére az árverés 1528 frt. 95 kr 
és 329 frt 62'/j krban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatla-
nok az 1883 évi junius hó 7-ik napján dél előtti 9 óra-
kor alulírott telekkönyvi hatóság helyiségében megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan be-
csárának 10%-át, vagyis ehhez kép a fentebbi becsárak 
nak megfelelő összeget készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igaz-
ságügy ministeri rendelet 8. § ában, kijelölt óvadék ké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. cz. 170. §-a értelmében bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen 1883. évi márt. hó 12 napján. 
A szentesi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 

Bartha János 
kir, alj.-biró. 
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F Ü S Z E H ^ R Ö T I D Á K ü Ü Z L E T E M E T 
a naí?yutcábaii az Oblatt-féle szeglet-Mzban dúsan fel-
szerelve megnyitottam. 

Minden feldicsérés helyett felkérem a tisztelt kö-
zönséget, hogy szerezzen egy próba-vásárlás altal arról 
meggyőződést, — miszerint szakmámba vágó cikkeimet 
a l e g j u t á n y o s a b b áron adom. 
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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 fölülmulhatlan az ét- 4" 

vagyhiany. gyomor-gyen-^ 
gegés. roszszagu iehelet, A 
szelek, savanyu felbüfe- 7 
gés, kolika. gyomorhurut T 
gyomorégés, hugyókép-? 
zödós, túlságos nyalka- ^i 
képződés, sargasag, un-^ 
dor és hanyas, föfajas í h a T 
az a gyomorból ered) gyo- ̂ T 
morgörcs, székszorulat, a T 
gyomornak túlterheltsége 41 

etel ital alíal,giliszta, |ep jfc 
ésmajbetegség, aranyeres X 

bantalmak ellen. J 
Egy üveg ára használati utasítással 36 kr. T 

Kapható Szentesen VÁRADY LAJOS ur ? 
gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar j 
birodalom minden nagyobb gyógyszertárában Y 
és kereskedésében. — Központi szétküldési ^ 
raktár nagyban és kicsinyben. ^ 

§RAgv séBssy, í; 
<8 

őrangyalhoz44 címzett gyógyszertárában 18— 
Kreinzierben. Morvaországban 

Leszállított ár ! 

H i r d e t é s 
Alulírott tudatom a nagyérdemű 

közönséggel hogy üzletemet a piacz-
térről Szentgyörgy nap után saját há-
zamba Dr. Pollák Sándor szomszédsá-
gába teszem át. 

Eunek következtében nagymeny-
iiyiségíí kész 
férfi, nöiésgyarmek topánjaimat 
leszállított áron fogom eladni. 

Megrendelésekre pedig gyorsan 
és pontosan mérsékelt ár mellett min-
dennemű lábbelit keszitek. 

Magamat a tisztelt közönség be-
cses pártfogásába ajánlva, 

tisztelettel Varf/a Kémiámul. 
cipészmester. 

Leszállított ár. 

Dreher Antal-féle 

\ n n m 

A szentesi takarékpénztár piactéri hazában 

ĝ íT 3 -üizleti lxel37-iség* *"3BS3 
több évre bérbe adandó. AZ IGAZGATŰSAG. 

egyedül kaphatók és megrendelhetők 

csakis 

DIETRICH és GOTTSCHLIG-nél 
I B " u . d . a , p e s t e z i , 

vagy 

D R E H E R ANTAL-nál 
Io"b áza-yán. 

A nyáron át naponta háromszor friss töltés, a 
palaczkok töltése czéljára eltett, legkitűnőbb kiviteli 

palaczksereknek. 

Ismét eladókat legnagyobb előnyökben és enge-
délyekben részesítjük. 

SSIT* Szives tudomásra. tMS 
Azon t. cz. kffzon*%et, mely csak Dreher-fcle kiviteli sert 

fopyaszt, arra figyelmeztetjük, hogy csak azon palaczkserek 
liami.sl'atl.uisáp.íért é« eredetisééül t kezeskedünk, melyeknek 
víf^netáin a ..Dietrich és Gottschlig" név világosan olvasható 

Üzleti jelentés. 
A gőzhajó rendes közlekedése és annak 

jelentéktelen szállítási dijjai felszámítása alkal-
mat nyújtanak arra, hogy a Tisza mentén 
levő állomásokkal folytonos és minden nehéz-
séget kizáró módoni érintkezést élvezhetünk, 
miből kifolyólag van szerencsém a t. c. közön-
ségnek következő czikkeimet becses figyelmébe 
ajánlani. 
Kősó db-okban porsó nélkül 100 klg. 11 ít 2.0 kr. 
Finom darált só zsák nélkül „ „ 11 „ 20 „ 
Bükkfa darabos faszén . . B , 3 „ 50 „ 
Oltatlan mész 9 m 1 B 80 „ 
Cement mé , , 3 , — , 
Pirszén (coaksz) „ 3 , 5 0 , 

a szolnoki gőzhajó állomáshoz szállítva. 
Rendelmények mindenkor legpontosabban 

kivitelbe hozatnak. 
Szolnokon, 1883. april 6. 

Ösztreicher Lipót. 

Hirdetés. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

tudomására hozni, miszerint oly helyzetben ju-
tottam, hogy bármi néven nevezendő 

gazdasági gépsk javítását 
pontos és jutányos áron felelőség mellett elfo-
gadok, — úgyszintén mindenféle mérlegeket, 
úgymint tizedes, kosaras és kétkarúkat készí-
tek, javítok és készletben tartok. — Minden-
féle lakatosmunkákat készítek, jóság és pon-
tosságért kezeskedem. 

A nagyérdemű gazdaközönség további szi-
ves pártfogását kérve maradok tisztelettel 

Imre, 
Lakásom, I. t. 625. ez. gép lakatos. 

Meghívás. 
A szentesi „Segélyegylet"-nek folyó évi 

május hó 6-án délelőtt 10 órakor Szentes vá-
ros közgyűlési termében tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 
a t. részvényeseket van szerencsém meghívni. 

T á r g y : az igazgatói állásnak választás 
utján való betöltése. 

Szentes, 1883. évi april 8. 

Pólya Ferencz 
aligazgató. 



hagyatéki a eljárás ismertetését, nevezetesen a hagya-
ték átadásának eseteit és pedig egyeuég folytán biréi 
beavatkozás folytán és gyámhatóság által, közli a ha-
gyatéki eljárásra vonatkozó illeték szabályokat s az-
zal áttér a gyámság és gondnokság szabályaira; tár-
gyalja különösen a gyámság és gondnokság általános 
szabályait, a gyámok és gondnokok felelősségét, a 
gyámok és gondnokok jogait és kötelességeit a gyá-
moltak és gondnokoltak képviseletére, a vagyonkeze-
lésre, a vagyontalan gyámoltak és gondnokoltakra 
nézve, a gyámhatósági jóváhagyás eseteire és a szá-
madásra, értekezik a rokonok jogairól és a családta-
náesról, és ismerteti a gyámhatósági pénzkezelés mód-
jáiról Továbbá tárgyalja a gyermekek és szülők közti 
viszonyt, ismerteti a törvényes gyermekek jogait, a köz 

•enyesités eseteit és az örökbefogadás módját, végre 
közli a birói letétek körtili szabályokat. E düs tar-
talmú füzet ára 30 kr. 

— 720 magyar népdal zongorára. A „Magyar 
I)al Album „-hói, mely a magyar népdalok egyetlen fo-
lyamatban lévő zongorára alkalmazott egyetemes gyűjte-
ménye, megjelent a IV-ik kötet 6-tk füzete is a 701 — 
720 számú következő dallamokkal: 1. Hát tiaim, ti vi-
téz nevetek. 2. Hegedülnek, szépen muzsikálnak 3. 
Hej ! (Jsetneki, Csetneki. 4. Hej ha én tudhatnám 5. 
Hej! Kákóey, Bercsényi. 6. Hess légy, ne szálj rám. 
7. Hét utca vau a mi falunkban. 8. Hogy ha egy oly 
tele pincébe. 9. Hol lakik kend húgomasszony. 10. 
Hórihorgos orra van . . . 11. Hortobágyon hires be-
tyár . . . 12. Huzd rá cigány, megittad az árát. 13. 

Igyunk, igyunk barátim ! 14. Isten a megmondhatója. 
15. Jaj be édes a cseresznye. 16. Jaj de fényes, jaj 
de magas ez az ég. 17. Jaj már minékünk, magyar 
nemzetnek. 15. Jókor reggel megfújják a trombitát. 19. 
Kalapom, kalapom fekete. 20. Karancsalji barna kis 
lány. — A „Hagyar Dal-Album" IV. kötete ismét 10 
havi füzetben jelenik meg és pedig 200 daltartalommal. 
Előfizetési ár egész évre: 10 füzetre 1 frt 80 kr, fél-
évre: 5 füzetre 90 kr. Egyes füzet ára 25 kr. Minden 
füzet bérmentve küldetik szét. Előfizetések legcélszerűb-
ben postautalványon a „Magyar Dal-Album" kiadóhi-
vatalához Győrbe intézendök. 

Felelős szerkesztő: Sim.a, ZP©r©HC-

H I B . D E T É S E K . 
Árverési hirdetmény. 

A szentesi kir. jbiroság, mint telekkönyvi ha 
tóság közhirré teszi, hogy a mberényi takarékpénztár 
végrehajtató nak özv: Jurenák Henrikné végehajtást 
szenvedő elleni 569 frt 91 kr tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a szegedi kir. törvényszék 
(a Szentesi kir. járásbiróság) területén lévő Szentes vá 
ros és határában fekvó a szentesi 13757 sz. tjkben 
1780 hr. sz. a foglalt 960 nsz. öl udvarterü, 6115 frt 
becsértékü házból, — továbbá az ugyanazon tjkben 
4726 hr. sz. a. foglalt 1347,/.MO h. terű 13 18 fr 50 kr 
becsértékü alsó réti nádasból alperes Velner Katalin 
tulajdonát képező 1« részére az árverés 1525 frt. 95 kr 
és 329 frt 62Va krban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatla-
nok az 1853 évi iunius hó 7-ik napján dél előtti 9 óra-
kor alulírott telekkönyvi hatóság helyiségében megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan be-
csárának 10%-át, vagyis ehhez kép a fentebbi becsárak-
nak megfelelő összeget készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1581. évi november hó 1-én 3333. sz. a. keltigaz-
ságÜgyminÍ8teri rendelet 5. § ában, kijelölt óvadék ké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1851. LX. t. cz. 170. §-a értelmében bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen 1883. évi márt. hó 12 napján. 
A szentesi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 

Bartha János 
kir. alj.-bíró. | 
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ÜZLET MEGNYITÁS. 

F Ö S Z E E t s R O T I D Á R U Ü Z L E T E M E T 
a nasyutcábaii az Oblatt-féle szeglet-kázban dt;san fel-
szerelve megnyitottam. 

Minden feldicsérés helyett felkérem a tisztelt kö-
zönséget, hogy szerezzen egy próba-vásárlás altal arról 
meggyőződést, — miszerint szakmaimba vágó cikkeimet 
a l e g j u t á n y o s a b b áron adom. 

Tisztelettel 

L I G E T I ÁRON. 
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Legjutányosabb árak. 
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jeles hatású gyógyszer ^ 

a gyomor minden bántalmai ellen, 4 
és fölülmulhatlan az ét- 41 

vagyhiany, gyomor-gyen- X 
lehelet, ^ geges. roszszagu 

szelek, savanyu felbüfö- j j 
gés, kolika, gyomorhurut T 
gyomorégés, hugyökép-7 
zödés. túlságos nyalka- ^ 
képződés, sargaság. un-A 
dor és hanyas. föfajas ( h a T 
az a gyomorból ered i gyo- £ 
morgörcs, székszorulat. a T 
gyomornak túlterheltsége 4" 
étel • »ital állal.giliszta, |ép i* 
ésmajbetegség, aranyeres X 

bantalmak ellen. J 
Egy üveg ára használati utasítással 36 kr. ? 

Kapható Szentesen VÁRADY LAJOS ur T 
l i gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar ? 
V birodalom minden nagyobb gyógyszertárában 
^ és kereskedésében. — Központi szétküldési 
^ raktár nagyban és kicsinyben. ^ 

fr §§é9¥ S i f r 
^ „őrangyalhoz44 címzett gyógyszertárában 18— "41 

f Kremzierben. Morvaországban több évre bérbe adandó. 

Leszállított ár ! 

H i r d e t é s 
Alulírott tudatom a nagyérdemű 

közönséggel hogy Üzletemet a piacz-
térről Szentgyörgy nap után saját há-
zamba Dr. Pollák Sándor szomszédsá-
gába teszem át. 

Kunok következtében nagymeny-
nyiségű kész 
férfi, nöi és gy ermek topánjaimai 
leszállított áron fogom eladni. 

Megrendelésekre pedig gyorsan 
és pontosan mérsékelt ár mellett min-
dennemű lábbelit keszitek. 

Magamat a tisztelt közönség be-
cses pártfogásába ajánlva, 

tisztelettel 
Varff a tiéniámin. 

cipészmester. 

Leszállított ár. 

A szentesi takarékpénztár piactéri hazában 

3 T j L z l e t i i b L . e l ^ I s é g ' 

AZ IGAZGATCSAG. 

Dreher Antal-féle 

Í L I B , T W ! 
egyedül kaphatók és megrendelhetők 

csakis 

DIETRIGH é s GQTTSCHLIG-nél 
B u d a p e s t e n , 

vagy 

D R E H E R A N T A L - n á l 
IKIolo á n 3 r á n . 

A nyáron át naponta háromszor friss töltés, a 
palaczkok töltése czéljára eltett, legkitűnőbb kiviteli 

palaczksereknek. 

Ismét eladókat legnagyobb előnyökben és enge-
délyekben részesítjük. 

S S i T Szives tudomásra, 
Azon t. cz. közönséget, mely csak Dreher-féle kiviteli sert 

fogyását, arra figyelmeztetjük, hogy esak azon palaczkserek 
11 a m i s I' a tians;i<rAért és eredetiségééi t kezeskedünk, mely.-knek 
vignetáin a „Dietrich és Gottschlig' ' név világosan olvasható 

Üzleti jelentés. 
A gőzhajó rendes közlekedése és annak 

jelentéktelen szállítási dijjai felszámítása alkal-
mat nynjtanak arra, hogy a Tisza mentén 
levő állomásokkal folytonos és minden nehéz-
séget kizáró módoni érintkezést élvezhetünk, 
miből kifolyólag van szerencsém a t. c. közön-
ségnek következő czikkeimet becses figyelmébe 
ajánlani. 

Kősó db -okban porsó nélkül 100 klg. 11 ft 20 kr. 
Finom darált só zsák nélkül „ B 11 „ 20 , 
Bükkfa darabos faszén . . „ . 3 „ 50 n 

Oltatlan mész B m 1 „ 80 „ 
Cement mész „ „ 3 , — , 
Pirszén (coaksz) „ „ 3 , 5 0 , 

a szolnoki gőzhajó állomáshoz szállítva. 
Rendelmények mindenkor legpontosabban 

kivitelbe hozatnak. 
Szolnokon, 1883. april 6. 

Ösztreicher Lipót. 

X H I i r d e t é s . 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

tudomására hozni, miszerint oly helyzetben ju-
tottam, hogy bármi néven nevezendő 

gazdasági gépek javítását 
pontos és jutányos áron felelőség mellett elfo-
gadok, — úgyszintén mindenféle mérlegeket, 
úgymint tizedes, kosaras és kétkarúkat készí-
tek, javítok és készletben tartok. — Minden-
féle lakatosmunkákat készítek, jóság és pon-
tosságért kezeskedem. 

A nagyérdemű gazdaközönség további szi-
ves pártfogását kérve maradok tisztelettel 

Vass Imre, 
Lakásom, I. t. 625. ez. gép lakatos. 

t t t t t m t t t t t t t t m 

Meghívás. 
A szentesi wSegélyegylet"-nek folyó évi 

május hó 6-án délelőtt 10 órakor Szentes vá-
ros közgyűlési termében tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 
a t. részvényeseket van szerencsém meghívni. 

T á r g y : az igazgatói állásnak választás 
utján való betöltése. 

Szentes, 1883. évi april 8. 

Pólya Ferencz 
aligazgató. 




