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SZENTESI LAP 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

Tizenharmadik évfolyam, 

© EI .ÓFIZETÉBI Á B 

Égése évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 f r t " 
Negyed évre . . 1 frt* 

M E O J E I ^ N 
minden wombaton 

K lap welle"1 ' résrét il-
lető k»«I«nények a szer-
Icesstőséghez, a pénzkül-
demények pefllga kiadé-

lhivatalhor kflldenduk. 

H I R D E T É S I A R A K 
3 hasábos petitsoréri 
egyszeri hirdetésnél 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik. 

NTILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDl J 
egy beiktatásnál 30 kr 

Bérmentetlen levelek 
^ nem fogadtatnak el. m 

„A nemesség kötelez.46 

Egy fényes korszaknak magasztos büszke-
ség és dicsteljes ambitió Altal sugalmazott 
jelszava volt az a lakonikus rövidségü, de je-
lentős közmondás, melyet cikkünk élére tüz-
tünk. 

Kifejezte az a fennszárnyaló gondolkozást, 
tetterős öntudatot és a magasabb morál által 
felfokozott kötelességérzetet, melynek a tár-
sadalom legkimagaslóbb alakjait, az emberiség 
„választottait* áthatnia kell. 

Szomorú dolog, hogy ama szép jelszó az 
anyagiság és Önzés ezen korszakában jóformán 
üres szólásmóddá törpült. Hangoztatják azt ma 
is; de lényegében ritkán emelik érvényre; s 
ma holnap csak egy szép emlék lesz az a di-
cső múltból. 

Ám annál nagyobb tisztelet, annál bensőbb 
elismerés illeti azokat, a kik születési előjogai-
kat válhatlan kapcsolatban látják azon köte-
lességgel, hogy elsők igyekezzenek lenni a 
nagyok között 

Hosszú évek tapasztalatai után ilyeneknek 
tanultuk mi ismerni az őrgróf Pallavicini csa-
lád tagjait; ilyennek a megyénkben lévő mind-
szent-algyői hitbizományi uradalom jelen-
legi majorcscóját Pallaviczini Sándor őrgrófot. 

Nem állítjuk mi azt, hogy a nemes őrgróf 
világraszóló fényestettek, nagyszabású közéleti 
szereplés által tündökölt; de azt tudjuk, hogy 
a hol a jótékonyság oltárán kellett áldozni, a 
hol az emberbaráti szeretetet kellett gyakorolni, 
a hol magyar mágnáshoz illőleg kellett eljárni 
ott Pallavicini Sándor őrgróf alakja, szerény 
csendben, zajtalanul, de mindig megjelent. 

1876-ban uradalmának felső részét előnté 
az árviz; ő maga sok százezer forintra menő 
kárt szenvedett, ugyanazon évben jaraniczi ura-
dalmát is földúlta a tűzvész, — s még is it-
teni vizkárosult bérlőinek másfél százezer fo-
rintot engedett el: s Mindszent és Sövényház 
községek Ínségeseinek bőkező adományt nyújtott. 

l£79-ben uradalmának alsó részét borí-
totta el a Tisza romboló árja; vesztesége akkor 
méff nagyobb volt a 76-ikinál, s mindamellett 
bérlői iránt nemcsak fokozottabb mérvben 
gyakorolta a nagylelkűséget, hanem a földön 
futóvá lett Algyő lakosságát jelentékeny ösz-
szeggel és tekintélyes értékű természeti oni 
adománnyal segélyezte; később birtokára tele-
pitéa hajléktalanokat, s a tőnkre ment Szeged-
nek tetemes adósságot engedett el. 

A ki — aránylag rövid pályafutása alatt 
nemes szivének és humanitásának ily félreis-
merhetlen bizonyítékait adta, — az bizonyára 
nemcsak ismeri,de követi is ama fenkölt jelszót, 
hogy: „a nemesség kötelez " Engedje meg te-
hát nekünk a nemes őrgróf, hogy egy szerény 
figyelmeztetés által rámutathassunk a kedvező 
alkalomra, midőn az általa követett jótékony-
sági elvet ismét érvényesítheti. 

Országszerte tudva van, hogy egy haza-
fias áramlat kifolyásából munkába van véve a 
mult viharai által idegen főidre elsodort csángó 
testvéreink hazatelepitése. Ismeretes az is, hogy 
e szép cél csak lassan közelíthető meg; mivel 
hamarjában nincs elég — rendelkezés alatt 
álló terület, hová szegény hazátlau véreinket 
elhelyezhessük. 

Ezen alkalomból először lapunk szerkesz-
tőségében merült föl azon eszme, hogy a csán-
góknak a mindszent-algyői hitbizományi ura-
dalom területén lehetne alkalmas helyet adni 
Azóta ezen eszme élénk megbeszélés tárgyát 

képezte; s az általános vélemény abban összpon-
tosul, hogy ezen eszme megvalósítása a nemes 
őrgróf ismeretes nagylelkűsége folytán alig üt-
közik komoly akadályokba. 

Részünkről midőn ez ügyben a megyei 
közvéleményt registráljuk ; az eszme támogatá-
sára a hazafiassági és humanitási szemponto-
kon B a nyerendő nagy munkaerő folytán az 
uradalomra háramló gazdászati előnyökön ki-
vül csak még egyre utalunk ; s ez az, 
hogy az őrgrófi család a tőle remélt nagylelkű 
tény által egyszersmind a honalapítás ezredé-
ves évfordulóját is legméltóbban ünnepelné 
meg. 

Ugyanis a mindszent-algyői uradalomhoz 
tartozik Pusztaszer, hol a történelmi hagyomá-
nyok szerint őseink a legelső országgyűlést tar-
tották. A dolog természete hozza magával, hogy 
a honalapítás ezredéves évfordulója alkalmával 
azon nevezetes történeti helynek is kiváló 
ünnepélyességek szinteréül kell szolgálnia. 

Váljon azon ünnepélyességek nem volná-
nak-e legméltóbban betetőzve az által, ha az 
első magyar országgyűlés színhelyén az évfor-
duló alkalmára egy virágzó magyar község 
varázsoltatnék elő? 

Ezen nem köznapi eszme bizonyára érdemes 
arra, hogy az őrgrófi családnak gondolkozási 
anyagul szolgáljon. S mi reméljük, hogy az a 
család, melybe egy szép frigy által a „legna-
gyobb magyarnak" a halhatatlan gróf Széché-
nyi Istvánnak vére ia. beplántáltatott — nem 
fog a fölvetett eszme fölött hideg közönnyel 
napirendre térni 

A „legnagyobb magyar3 géniusza segítse 
reményünket a valósul ás elé! 

Egy üdvös uj intézmény. 
A szakavatott és mintaszerű vezetéséről 

általánosan ismeretes „szentes-vidéki takarék-
pénztár" ismét fénye* bizonyítékát adta annak, 
liogy az üzleti szempontok érvényre emelése 
mellett sarkalatos alap elvei közzé tartozik az 
is, hogy mint közhasznú társadalmi tényező, a 
közjó előmozdításában anyagi és morális téren 
egy iránt zászlóvivőként, irányadóul szerepeljen 

Csak nem régiben hozta be a hetenkénti 
törlesztésen alapuló 100 frtos kölcsönüzletet, 
mely által különösen a kis-iparosok sorsának 
javítására, hitelszükségletének kielégítésére tö-
rekedett. Most ismét egy következményeiben 
messzekiható és épen azért eléggé nem méltat-
ható intézményt léptetett életbe, az ugy neve-
zett „takarék jegyek" behozatala által. 

Ezen uj intézménynek nemes és üdvös 
czélja az, hogy általa a takarékosság ösztöne a 
legszegényebb néposztály, a cselédség, az ipa-
ros tanonezok és az iskolás gyermekek köré-
ben telköltessék, istápoltassék és fokoztassék 

A nevezett takarék pénztár kitűzött ne-
mes emberbaráti célja elesére 10 kros kis — 
— póstabélyeghez hasonló jegyeket bocsát ki 
melyek a helybeli kereskedésekben lesznek 
kaphatók. Ezen jegy gyei arlnak egy kemény 

! papírból készült s 10 sorszámmal ellátott táb-
lácskát Már most a ki e^y 10 krajezáros je-
gyet vesz, azt felragasztja a táblácskára; s e 
műveletet mindaddig folytatja, a míg a táblács-
kára 10 drb 10 kros jegy kerül; akkor aztán 
c táblácskát beviszi a takarékpénztárba, a l»o| 
kap érte egy 1 frtról szóló betéti könyvecskét; 
melyben mindanyiszor, a hányszor egy 10. 
jegygyei ellátott táblácskát be visz, 1 forint 
betét javára iratik, mely összeg a betét idejé-
től fogva kamatozó tőkévé válik. 

Eddig a szegény ember, kinek 1 0 - 2 0 
krajcárnál több nem volt a zsebében, nem 
tudta azt kellően hasznositni, hát legtöbbnyire 
elszivarozta vagy a korcsmábau, pálinkauiérők-

nél vesztegette el; a c s ' 1 — iparos tanonc 
ha egy kis - - úgynevezett borravalót kapott, 
-— vagy az iskolás gyermek, ha ajándékhoz 
jutott, hiábavalóságokra fecserélte el, mert 
nem is volt módjában azt a maga javára tő-
késíteni S igy lassanként elharapódzott a pa-
zarlásra való hajlandóság vagy legalább is meg 
lazult a takarékossági ösztön. 

A jelzett uj intézmény ezt a veszedelmes 
társadalmi kórt van hivatva orvosolni; s czél-
ját kéttségki vül el is éri, ha annak érvényesí-
tésére maga a társadalom is segédkezet nyújt 
a derék takarékpénztárnak. 

A munkaadók, a gazdák a mesterek szü-
lők, tanítók és tanárok figyelmeztethetik a 
napszámosokat, cselédeket, iparostanonezokat 
és iskolás gyermekeket az üdvös uj intézményre, 
megmagyarázhatják nekik az eljárási módot, 
az intézmény hasznos következményeit, sőt 
felkölthetik alárendeltjeik körében a nemes 
versenyt is. 

Ily módon testesülhet meg az ige; s mi 
nem kétkedünk, hogy Szentes város társadalmi 
életének minden faktora kézséggel és örömest 
fogja teljesíteni e tekintetben kötelességszerű 
feladatát; s hisszük, hogy a nemes törekvésnek 
mielőbb kivánt sikere, kézzelfogható eredmé-
nye leend. 

A „szentes-vidéki takarékpénztár' pedig 
fogadja a jelzett üdvös eszméért és az abban 
nyivanuU önzéstelen humanitásért legmelegebb 
elismerésünket. 

A bukoviníii míigyarok haza-
telepitése. 

Bukovinai magyar testvéreink haza telepítésének 
Ugye mind nagyonb mérvben foglalkoztatja a magyar 
nemzet közvéleményét. 

A hazatelepités iránt társadalmilag az egész or-
szágban meginHitott mozgalom a hazafias lelkesültség 
érzését kelté fel min.I m irányban. 

Ilnza kell őket hozni; itt van az h igazi hazájok! 
Ez volt az anyaország magyar társadalmának jelszava! 

Es e jelszó általános hatása alatt megindult or-
szágszerte az adakozás a betelepítéssel járó költségek 
fedezhetése végett. — Es megkezdetett a betelepítés-
nek magyar nemzeti szempontból kötelességszerű, ha-
zafias, üdvös munkája. 

Két ezer ötszáz magyar behozatott és ezek az 
országnak Pancsova melletti kincstári jószágán letele-
pítettek. 

A hazafias lelkesültség mély, igaz örömével nézte 
a munkát az egész magyar nemzet, s biztató szava 
folyton hangzott azok előtt, kik még nagy számmal 
kinn maradtak.— Ez a biztató szó nem maradt kiáltó 
szó a pusztában; mert most már kész a beletelepü-
lé*re a Bukovinában élő összes magyarság és egész 
falvak állnak útra készen. S mikor ez ugy van, akkor 
azon meglepetés előtt áll az ország, hogy a Pancsova 
melletti állami jószágon több beletelepülot elhelyezni 
nem lehet. Megdöbben a magyar ember szive annak 
hallatára, hogy e hazában, hol oly nagy számmal él-
nek ellenségeink, nincs helye azoknak, kiket a vér 
szent törvénye csatol hozzánk. 

Nem tudjuk, hogy most már mi fog történni; 
mert Bukovinában több falu magyar népe eladta 
amilye volt és ezek százával, ezrével várják, hogy ér-
tök menjenek, várják, hogy az anya ország kebelén 
hajlékot és munkát kapjanak. 

Az országos betelepítési bizottság most már a 
kormányhoz fog fordulni, hogy ez az állam kincstár 
jószágain adjon helyet a betelepülőknek. 

Az országos képviselői körökben átalános a re-
mény, hogy — miután most már a fölkésztetett bele-
települni szándékozókat cserbenhagyni, az országra nézve 
szégyen és a magyarnemzett faji érdekével szemben a 
legnagyobb bun volna, annál fogva a kormány fogja 
kezébe venni a betelepítés ügyét: de ha ez a remény 
nem valósulna, akkor a magyar társadalomra nézve 
minden esetre kötelezoleg marad fenn mindent meg-
tenni, hogy akik jönni akarnak bejöhessenek a itt kö-
zöttünk hajlékot és élet módot leljenek. 

Mert azok akik jönni készek, valamennyien sze-
gény munkás emberek. S ez a nép ép egészséges inun-



kájában serény, s igy a magyar nemzetnek nemcsak 
* számát van hivatva szaporitani, hanam munka erejét is. 
' És erre a munkaerőre, különösen a mezőgazdál-

kodás terén itt az alföldön, hol oly drágán kell meg-
fizetni a munkás bért igen nagy szükség volna és ha 
valahol itt nálunk az alföldön lehetne e becsületes 
szorgalmas nép munkaerejét ugy az 6 mint a mi ja-
vunkra értékesíteni. 

Az ország több vidékén a földbirtokotok össze-
álltak és azt mondták, hogy ők birtokaikon egy bizo-
nyos számú családot elbírnak helyezni. 

Ajánljuk ezt az eszmét a mi alföldi gazdáink fi-
gyelmébe. Saját érdekök és a nemzet érdekében! 

Világ folyása. 
A hármas szövetség ügye még mindig 

köebeszéd tárgyát képezi Európában; különö-
sen a francia és orosz sajtó foglalkozik élénken 
vele. 

A franciák azt vitatják, hogy minden ta-
gadás dacára ellenünk irányul a hirhedt szö-
vetség; s főcélja Franciaország lefegyverzésében 
áll. Szerintük Oroszország is meg van nyerve 
ezen eszmének, 8 legközelebb már formaszerint 
is be fog lépni a szövetségbe. Állítólag ugyanis 
Hismark herceg ugy gondolkozik, hogy Fran-
ciaország előbb utóbb meg fogja indítani Né-
metország ellen a vlsszatorló háborút; azért 
ideje korán oly egyetértés létrehozásán fárado-
zott, hogy egy alkalmas pillanatban egész Eu-
rópa lépjen fel azon követeléssel, miszerint a 
béke biztosítása érdekében a francia köztársa- 1 

Bág fegyverezze le nagy gonddal fölszerelt és 
már is félelmessé vált hadseregét. 

Más kombinációk szerint a hármas szövet-
ség főleg Ausztria-Magyarország érdekeit biz-
tosítja. Az orosz lapok legalább azt állítják, 
hogy ha a muszka által megtámadtatnánk, 
Németország rögtön sorompóba lépne mellet-
tünk, az olasz hadsereg pedig a német haderő 
egy részével sakkban tartaná Franciaországot. } 
Ugyancsak a muszka lapok okoskodása szerint 
a Balkán félsziget tervezett elfoglalása egyedül 
Magyarország érdekében történnék ; előbb azon-
ban a magyar politikusok vissza akarják állí-
tani Lengyelországot, hogy igy Oroszország 
ellen egy hatalmas védbástyát teremtsenek. 
Mindenesetre szép álom; csak az a kár, hogy 
valószínűleg nem egyéb, mint álom. 

Egy német lap pedig azt fejtegeti, kogy 
a hármas szövetség mindössze is oly esetekre 
vonatkozik, ha a szövetkezett hatalmak vala-
melyike egyszerre két állam részéről támad-
tatnék meg; ez esetben a szövetséges társak 
fegyveres erővel támogatnák a megtámadottat; 
de ha csak egy oldalról intéztetnék a támadás, 
akkor a fiigytársak semlegesek maradnának. 
Talán még ebben a kombinációban van a leg-
több valószínűség. 

Az irlandi összeesküvők csak nem akar-

nak az angol kormány erélyétől megijedni; a 
mult szombaton ismét dinamit robbantást kí-
sérlettek meg Enfieldbeu, a kormány fegyver-
gyára közelében. A kár jelentéktelen Közvet-
lenül a robbanás után két ismeretlen embert 
láttak a helyszínéről futva eluienekülui. Az 
angol kormány a fenyegető események hatása 
alatt minden erélyét megfeszíti, hogy az ame-
rikai köztársaságot az ott élő összeesküvők ki-
szolgáltatására rábírja; törekvése azonban eddig 
még sikertelen maradt. 

Oroszországban a cár koronázás alkalmá-
ból jeleutekeny reformokot várnak; e remény 
talán a nihilistákat is veszteglésre indítja. A 
kormány legalább azt hiszi, hogy a koronázás 
minden katasztrófa vagy merénylet nélkül 
végbe mehet. 

Nálunk a függetlenségi pártban kitört rut 
viszály a lecsilapodás stadiumában van Az or-
szággyülési függetlenségi kör csakugyan kiadta 
az indítványozott kiáltványt; de az eredeti-
leg tervezettnél jóval szelídebb alakban. Kü-
lönben Verhovay Gyula Füzesséry állításait 
valótlanoknak nyilvánitA; s hasonlóul járt el 
Komjáthi Béla és Heutaller Lajos is; kijelent-
vén, hogy ők Füzesséryt az interpellatió 
beadására egyetlen szóval se beszélték rá. A 
dolog most már oda fejlődött, hogy Verhovay 
és Füzesséry között okvetlenül párbaj fog tör-
ténni ; a minek lefolyását majd közölni fogjuk. 

Szerbiában — távirati tudósítások szerint 
— a törvényszék halálra Ítélve Markovics He-
lént, a ki — mint olvasóink is tudják — Mi-
lán királyra a mult év őszén a templomban 
rálőtt Reménylik azonban, hogy Milán meg 
fog kegyelmezni a szerencsétlen nőnek, a kit 
vakmerő tettére a kétségbeesés ösztönzött, s a 
ki inkább szánalomra, mint megvetésre és 
gyűlöletre méltó. 

Helyi ós vegyes hirek. 
— Lapunk szerkesztője a lap kiadói jogát 

az eddigi tulajdonos Ciierrier Jánostól megvá-
sárolván, a lap a jelen számtól kezdve már az 
ő kiadásában jelenik meg. Talán mondanunk 
is felesleges, hogy a helyzet ezen változása 
még inkább arra fog bennünket ösztönözni, hogy 
tehetségünkhöz képest mindent elkövessünk 
lapunk belső értékének fokozására, s olvasó 
közönségünk igényeinek teljes kielégítésére. 
Azért legyen szabad remény lenünk, hogy a t 
közönség az eddig tapasztalt anyagi és erkölcsi 
támopatásban bennünket a jövőben is részesí-
teni szives legyen. 

— Horváth Gyula kormánybiztos nr és kedves 
családja f. hó 25-rfn körünkből Budapestre utazott; 
azonban a kormánybiztos ur hivatalos ügyek elinté 
rése végett a jövő hét folyamában vissza fog térni. 

— Vasutügy. Lapunk mult számaiban irtuk, Kogy 
az osztrák államvaspálya társulat részéről mind nagyobb 
érdeklődés mutatkozik a Félegyházától Szentesig ter-
velt vasut kiépítése iránt s jeleztük, hogy még ez irány-
ban élet jelei látszanak az érdeklődésnek, addig a sza-
jol-vásárhelyi vasut ügye, mely nem is oly régen még 
oly nagy lelkesültséggel volt forsirozva, mindinkább 
kezd elaludni; e héten azonban ezen vasútra nézve is 
komoly figyelemre méltó dolgok történtek. Kolman 
Iiernát gráci vállalkozó ugyanis — ki pár hónappal 
ezelőtt ezen vasut előmunkálataira nézve engedélyt 
nyert a minisztériumtól — beutazta a tervelt vasut vo-
nalába eső érdekelt városokat és községeket; nevezett 
f. hó 25-én megjelent városunkban is és itt a vasut 
épitési végrehajtó bizottság tagjaival s különösen váro-
sunk polgármesterével érintkezésbe tette magát, hogy 
igy városunk hangulatát a szajol-vásárhelyi vasut ügye 
iránt tájékozhassa. Kollinan urat mindenütt szívesen 
fogadták, s készséggel adták meg neki a kellő felvilá-
gosításokat. Nevezett hajlandó a vasutat a magyar vas-
úti bank által készített tervek szerint 2 millió 100 ezer 
frtért kiépíteni és pedig ugy, hogy ezen összegből 
elsőbbségi részvényekre 700 ezer frtot sajátjából fedez, 
s hajlandó egyszersmind nz érdekeltség által fedezendő 
1 millió 400 ezer frt kölcsönzésére s kész a szerző-
désnek azonnali megkötésére. Ha pedig az érdekeltség 
ma már nem volna hajlandó a magyar vasúti bankkal 
kötött szerződés alapföltételei szer.at bele menni a vasut 
épitésbe; az esetre Kolman ur hajlandó a vasut építé-
sébe bele menni ugy is, ha az érdekeltség a vasútépí-
tésre egyszer mindenkorra az épitési összeg egy részét 
fizetné neki. Hogy őzen egyszer mindenkorra leendő 
hozzájárulási összeg mennyi legyen, ez iránti föltéte-
leit Kolman ur, mint itt kijelentette, 8 nap leforgása 
alatt közölni fogja megyénk alispánjával, mint a végre-
hajtó bizottság ideiglenes elnökével. Kolman ur egye-
nesen Grácból jött ide, hogy ezen vasut építésével 
a kilátásokra nézve kellő adatokat szerezzen 
és igy ennek alapján ajánlatát megtehesse az érdekelt-
ségnek. Ezen a szajol vásárhelyi vasútépítés ügyérö 
minden esetre figyelemre méltó körülményre bővebben 
majd akkor fogunk retlecfálni. ha Kolman nrnak a 
szajol-vásárhelyi vasnt építésére vonatkozó írásos aján-
lata az érdekeltséggel közöltetvén, előttünk teljesen 
ismeretes lesz. Ezen Ügy gyei kapcsolatban felem litendő-
nek tartjuk, hogy Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye május 
10-én tartandó köigyfdésében ezen ttgyet végre vala-
hára szintén érdemleges tárgyalás alá fogja venni bi-
zony erre nézve már valóban elérkezett az idő; mert 
hogy a szajol-vásárhelyi vasútépítés ügye annyira el-
posványosittatott, az kétségkívül egyedül csak Jász-
Nagy-Kun Szolnok megyének ezen t'igygyel szemben 
tanúsított eddigi magatartására vihető vissza. 

— öngyilkosság. F. hó 19-én délután Dobrai 
Mária, özv. Dobrai istvánné leánya felakasztotta magát. 
Tettének oka, — mint értesülünk — szerelmi bánat 
volt 

— Az 5. és 6. szárnn csendőrség! kerület ez évben 
fel fog állíttatni, kik abba belépni szándékoznak a kellő 
utasítás megnyerése végett Szakái Mihály aljegyző hi-
vatalában jelentkezzenek. 

— Lopás. F. hó 23-én éjjel Tóth Jánowiak a 
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— Desz ól y. — 
Irta; S. F. 

Csapó Sándor ur talán a 12-ik leánya születése 
alkalmával sem érezte magát rosszabbul, mint mikor a 
két kérő elutasitásának napja utánni reggelén értesült 
róla, hogy ugy a mérnök, mint az ispán elhagyták az 
uradalmat, mindketten egyértelműleg megírván a gróf-
nénak, hogy szolgálatukból kilépnek. 

Ez as eset mint a villám terjedt el az uradalom-
ban és az uradalmi tiszteknél átalános megdöbbenést 
keltett; mert ugy az ispánt, mint a mérnököt szeret-
ték tisztársai, s fokozta az átalános izgatottságot az, 
hogy az eltávozottak semmi felvilágosítást nem hagy-
tak hátra aziránt, hogy miért mondtak le és hova 
lettek ? 

Maga a grófné is megdöbbent midőn ezt a hírt 
meghallotta és a tiszteket röktön ülésre hitta meg, 
hol azután a felett tanácskoztak, hogy a két tisztviselő 
eltűnésének mi lehetett az oka és hová lettek. 

A grótné elmondá, hogy ő tegnap délután egy 
cseléd által lett értesítve, hogy a mérnök és ispán 
párbajt fognak vivni és pedig két lépésről lőnek egy-
másra. — Midőn ezt a hirt meghallotta, röktön elment 
a mérnökhöz és kérte, hogy álljon el a párbajtól; de 
ez nem ígérte meg. — Ekkor az ispánhoz ment, ki 
kijelenté, hogy el fog a párbajtól állani. A tisztek egy 
hangulag azon véleményben voltak, hogy a két ellen-
fél csakugyan azért távozott az uradalomból, hogy 
párbajt vívhassanak, annélkül, hogy ez által a gróf-
néval összeütközésbe jöjjenek. 

A dolog ezen magyarázását helyesnek találta a 
grófné is : de miután nagyon izgatta a két ember 
célja iránti bizonytalanság: a tiszteket felkérte, hogy 
sürgősen nyomozzanak és tudakozódjanak a két eltűnt 
tiszt után. 

Bizony az életben még kínosabb órát nem töl-

tött Csapó Sándor ur, mint ezen ülésen, hol — bár 
a te'jes illedelem korlátai között — nyíltan tárgyalták, 
hogy az Ő leánya elutasította az eltűnteket és ezeket 
ez az elutasítás vitte ezen lépésre. Csapó Sándor ur 
oly szégyent látott ebben a dologban családjára nézva, 
hogy midőn az ülésnek vége volt, szó nélkül tántor-
gott ki a teremből és eltökélte magában, hogy vagy 
lemond az állásáról vagy megöli magát ; de ő többé 
egy tisztáraávál se fog találkoni. 

A szegény ember könnyezett, midőn lakásába 
ért. Erzsike tudta már a mérnök és ispán eltűnését 
és tudta, h«»gy apját miért hívják az ülésbe, s azért 
halványan remegve várta őt haza s midőn ezt konr-
nyezve látta a szobába lépni, az ő szép két szeméből 
is kicsordult a köny és reszkető hangon kérdé, hogy: 
mi történt? A szegény leány azt gondolta, hogy apját 
bántalmazták a történtek miatt a gyűlésen, s talán a 
grófné kegyét is elvesztette. 

Csapó Sándor átkarolta a feléje reszketve köze-
ledő legnagyobb leányát s az apa léányával együtt sirt 
s a háznál volt 6 vagy 7 leánygyermek körülvette őket 
és szintén sírtak. 

— Mi történt apám? hangzott fel ismét Erzsike 
kérdése. 

A szégyen gyermekem. 
— Istenem, de hát mi nem vagyunk okai a do-

lognak. 
— A világ előtt azért mégis ini állunk szóban. 
— Es téged bántott valaki? 
— Nem szólt nekem senki, mondá tompán Csapó 

Sándor ur; de azért szeincm majd kiég a szégyen miatt. 
A föld alá szeretnék bújni. És eltökéltem magamban, 
hogy vagy lemondok a hivatalomról, vagy . . vagy . . . 
* következő szavakat nern bírta Csapó Sándor ur ki-
mondani : mert szemei e pillanatban a körülötte siró 
leánykák egész seregét látta. Az ő gyermekei voltak 
ezek és mi lenne belőlök, ha apjokat egyszerre el-
veszítenék ? 

Erzsike nem bírta vigasztalni apját; a harmadik 
leány Sárika azonban, kit legkevésbbe vett ki sodrá 
ból ez a dolog: azt mondta, hogy: bizony ebben a 

| dologban sem az apjára sem Erzsikére nincs semmi 
J szégyen : mert hát semmit n^m tettek, mint hogy 
! Erzsike nem ment sem az egyik sem a másik kérő-

höz. Már ebből, úgymond Sárika — neki pirult arc-
cal, nem parancsol sern apjának, sem Erzsikének senki. 

— Sárikának igaza van, szólt JuliskaT ki még 
esak 12 éves volt. 

— Hát hiszen azzal, hogy nem mentem férjhez 
nem Í3 sértettem meg senkit, kezdett vigasztalódni Er-
zsike 8 már Csapé Sándor ur elkeseredett hangulata 
ís csillapulni kezdett : midőn sápadt arccal M-riaka 
lépett a szobába. 

Mar«ska, ha néha a kastélyból lejött m?ndi«» ka-
cagva, jó kedvvel érkezett. — Csapó Sándor ur lelkét 
leánya jövetelének láttára kinoa sejtelem szállta meg. 

— Mi történt ? — Mi hirt hozass ? kérdé as apa 
Mariskát. — Talán elkergetett a grófné ? 

— Én megyek a világba; de itt nem maradok, 
mondá s könyezni kezdett Mariska. 

A jókedvű kedves Mariska könnyes arcának 
láttára Csapó Sándor ur a helyt hogy gyangult volna, 
erősödött. Az apa azt gondolta, hogy gyermekét vaHtlTi 
megbántotta. E gondolat erőt adott az apa lelkén k; 
inert ki védné meg ezeket a gyermekeket, ha apjok 
nem volna. 

- - Téged talán bántott valaki ? kertié szilárd 
hangon az apa: vagy talán a grófné megunt és hrtza 
küldött? 

Mariska azt mondá apjának, hogy ami történt 
azt csak apja és Erzsike előtt mondhatja el. 

Sárika vezetése mellett a többi gyermek elha-
gyá a szobát. 

•— Hát mi történt? kérdé most már remegő 
hangon Csapó Sándor ur. 

— Károly gróf ma reggel addig, mig az anyja 
a tisztek ülésében volt nekem azt mondá, hogy ő en-
gem szeret, s ha én is szeretem, akkor vagy éu vagy 
senki nem lesz más a felesége. 

Ez azután olyan hír volt, mely ugy érte Csapó 
Sándor arat, mintha a villáin csapott volna fejéhez. 

(Folt. köv.) 



kiséraijon lévő házától egy köböl búzát; 25-én pe« 
dig szomszédja Bérén) i Imrétől mint 4—5 köböl búzát 
elloptak. Természetes, hogy a nyomozást a csendőrség 
azonnal megindította; de még természetesebb, hogy a 
tettesek máig is ismeretlenek. 

— Meghívás. A szentesi 48-as népkör f. évi má-
jus 6-án d. u. 2 órakor saját helyiségében évi rendes 
közgyűlést tart, melyre a tagok tisztelettel meghívat-
nak. — Szentes, 1883, április 19. Pólya Ferenc kör-
vlnök. 

__ A szentes-vidéki takarékpénztár igazgatósága 
tudomására hozza a L közönségnek, hogy a 10 kraj-
caros takarékjegy üzletet f. hó 25-én életbe léptette. 
K« id«ig e®en jegyek elárusitását szívesek voltak el-
vállalni: Abaffy László, Moletz Károly, iQ. Soós Imre, 
Gnnszt Lipót, Robicsek Gábor, Stark Nándor és ifj. 
Temesváry Antal kereskedő urak. 

— Emberölés- Szabó Mária helybeli lakosra a 
ISzent-György napi lak változás végzetessé vált Az 
nap költözött át ugyanis Nagy Kovács Gergely házába 
a ott szobáját berendezvén, nyugalomra tért. Éjjel 
i onban bal végzete az udvarra vitte ki, s szerencsét-
lenségére az ajtó zördlilés felébresztette a gazdát; a 
ki azonnal a konyhába ment, 8 onnan az udvarra ki-
nézve, észrevette, hogy valami emberi alak jár kint. 
Nagy Kovács Gergely egy idő óta rabló támadástól 
félt; az ismeretlen alak láttára tehát nyomban azon 
gyanú támadt benne, hogy valami tolvajjal vagy betö-
rővel van dolga. E gyanút megerősité az a körülmény 
hogy a szobába igyekvő asszony a konyhába beakart 
katolni; nyitogatta a kilincset, 8 a Kovács Gergely ál-
lal hozzá intézett azon kérdésre, hogy kicsoda és 
mit keres? egy szóval so válaszolt. Nem is válaszol-
hatott, mivel az Isten adta mértéktelenül süket volt. 
Kovács Gergelyben fokról fokra alább szállott a kü-
lönben is gyönge lábon álló bátorság; erőt vett rajta 
• rémület, szentül hitte, hogy valami betörő banda 
akar rajta ütni 8 attól félt, hogy a konyha ajtó en-
gedni fog a külső nyomásnak. Mig vállával erősen 
nyomta tehát belülről a konyha ajtót, oda kiáltott a 
feleségéhez, hogy hozza ki a fegyvert; s midőn a 
szintén remegő nő kezébe adta férjének a revolvert 
Kovács a gyávaság elszántságával hirtelen kinyitván 
az ajtót a befelé törekvő szerencsétlen asszonyt hirte-
len szíven lőtte, ki természetesen rögtön szörnyet halt. 
Így adja elŐ a tény állást maga Kovács Gergely, ki 
nem késett magát a rendőrség kezébe szolgáltatni. A 
vizsgálat folyik, az eredményről annak idején referálni 
fogunk. 

— Az országos földadó bizottság tagjai — tehát az 
ország több kitűnősége fog jövő hó 6-án Félegyházáról 
jőve Csongrádon át városunkba érkezni. A kitűnő ven-
dégek méltó fogadtatásáról a községi kataszteri bizott-
sággal karöltve a városi tanács fog gondoskodni. Az 
országos földadó bizottság tagjai május G-án városunk-
ban fognak meghálni, s innen másnap reggel Teésre, 
onnan Kun-Szent-Mártonon át Szelevényre fognak 
menni az ottani földek megvizsgálására, Szelevényről 
éjszakára Kun-Szent-Mártonba térnek vissza s innen 
másnap Széuásou át Orosházára mennek. 

•— A hajózás Szeged-Szo? nok és T.-Füred közt, 
vegves szolgálatban (személy-,teherszállítás és vontatás), 
f. évi május hó 2-ikától, Mindszent, Szentes, Csongrád, 
Inoka, Uj-Kée8ke, Szolnok, T.-beő, T.-KofT, T.-Abád 
és Örvény-T.-Füred állomások érintésével következő 
rendben fog közlekedni: FÖifelÓ : Szegedről örvény-
T Füredre: szombaton reggel 5órakor. Szegedről Szol-
nokra: szerdán és szombaton reggel 5 órakor. Szen-
tesről Örvény-T.-Füredre: szombaton délután 2 órakor. 
Szentesről Szolnokra: szerdán és szombaton délután 
2 órakor. Szolnokról Orvény-T.-Ftiredre vasárnap reg-
gel 5 órakor. Lefelé: örvény•-T.-Füredről Szegedre-* 
vasárnap délután 6 órakor. T.-Abádról Szegedre: hét-
főn reggel 4 órakor. Szolnokról Szegedre: hétfőn és 
csütörtökön délután 3 órakor. Szentesről Szegedre: 
kedden és pénteken reggel 5 órakor. Mindszent, Inoka, 
Uj-Kécske, T.-Beő, T.-Roff, T.-Abád és Örvény T.-
Ftiredrc csak's bérmentesített teherszállítmányok fo-
gadtatnak el. Május hó 2 án Szegedről fölfelé induló 
hajó kivételesen déli 12 órakor fog indulni. 

— Lakatos Sándor tánctanár és szerző, értesiti 
a helybeli nagyérdemű közönséget, hogy pár havi idő-
tartamra tánc és illem-iskolát nyit. Fölhívja tehát mind-
azon szülőket és gyámokat, a kik gyermekeiket a tánc-
és illemtanban bevezettetni óhajtják, hogy ezt nálla 
eszközölni méltóztassanak. A föntirt, ki 50 éven át a 
testvérházát beutazta a táncoktatás céljából, fősúlyt 
fektet arra, hogy zártkörű előadásai alatt csak is oly 
táncok legyenek a tanulók által elsajátíthatókká, a 
melyek a mostani legfinomabb műízlést is teljesen ki-
elégíteni fogják; ezenkívül a mai eulturális viszonyokat 
szem előtt tartva a föntirt legfőbb figyelmét arra for-
dítja, hogy iskolájában nemcsak az nugrálás,u hanem 
az illem minden módozata, főkép a növendékeknek 
annyira szükséges helyes testtartás, és az illemmel meg-
egyező bókolások minden nemei, elméleti és gyakor-
lati uton elsajátíttassanak. Szóval iparkodni fog a n. é. 
közönség igényeinek minden módon eleget tehetni annál 
inkább is, hogy a tánáművészét régi szép hírét a haj-
dani nimbusszal körül övedzhezse. A mostan újra di-
vatban lévő hazaszerte divó kör-táncot é» háromlépéses 
keringőt és mulattató kotilliont az úgynevezett (füzér-

táncot,) ugy nemkülönben Minettet tairtfja. Ajánljuk 
ez értesítést közönség figyelmébe. 

— A város által fenntartott ismétlő iskolába 1 
járó iparos tanulók nyilvános vizsgája, elnöki megha-
gyás folytán folyó hó 29-én délelőtt 9 órakor tulakur-
cai iskola helyiségben veszi kezdetét, melyre minden 
tanügy barátot; de különösen ipar és kereskedéssel fog-
lakozókat tisztelettel meghívja az igazgatóság. Szentes 
1«83. april hó 12. 

— Kállai lózsefröl, az országbíró meggyilkolása 
alkalmából megindított nyomozás folytán elfogott és 
Budapestre szállított szentesi koroemárosról mélyen 
hallgatnak ugyan a lapok, de annyi bizonyosnak lát-
szik, hogy a megrögzött gonosztevő nemcsak a sorok-
sári rablógyilkosságnak, hanem más sötét bűntényeknek 
is tevékeny részese s egy szervezett rablóbanda tagja 
volt. Ezer köszönet a fővárosi rendőrségnek, hogy 
megszabadította városunkat ettől a jó madártól. 

— Spanga Pál, az országbíró meggyilkolásával 
vádolt gonosztevő Pozsonyból — hol az elfogatása 
alkalmával magán ejtett seb miatt kórházban gyógy-
kezelés alatt állott — Budapestre szállíttatott. A vizs 
gáló bírák eddig még nem tudták vallomásra birni r 
kitanult haramiát; de reménylik, hogy önkénytes val-
lomása nélkül is rá lehet bizonyítani a szörnytettbon 
való részvételét. 

— Emberölés szülői hiúságból. Olvasöink még 
bizonyára emlékezni fognak arra a szomorú esetre, 
hogy a télen Mérei Máté Ferenc szentesi lakos egy 
disznótori esinálás áldozata lett. Ezen esetet a mult 
héten tárgyalta a szegedi kir. törvényszék; a tárgyalás-
ról a Sz,—N-ban a következőket olvassuk: Érdekes 
eset fordult meg tegnap a törvényszéknél. Egy apa 
állt az igazság Ítélőszéke előtt megbántott szülői hiú-
ságból elkövetett emberölésért. Szomszédos pörpatva-
rok gyermekek miatt befejezésüket rendesen a pitar-
ajtók előtt nyerik. A gyermekeiken megbántott szülők 
készek hajra menni, mindegyik a sajátja ártatlansága, 
szolidsága mellett, de ritkán esik meg, hogy a szlllői 
hiúság annyira elvakítson, ragadjon valakit mint Aradi 
Vendel szentesi lakost. A mult év december haválmn 
törtéut, Tóth Ferenc gazda házánál téli mulatságot: 
disznó tort ültek. A rakott asztal körül jól találta he-
lyét a szomszédság kícsije-nagvja s köztük Mérai Máté 
Ferenc és Aradi Vendel uraimék. Se borban, se szó-
ban nem volt itt hiány. Kiki szájra vette itt saját ügyét 
baját. Mérai Máté Ferenc a szomszédjával, Aradi Ven-
dellel cserélte a szót, kézzel-lábbal azon vitatkozván: 
kinek a Jóskája eazösebb. Mérai Máté a rektor uramra 
hivatkozott, aki az ő Jóskáját tartja a legjobb fejűnek, 
mig Aradi Vendel az egész utca népével kész volt bi-
zonyítani, hogy az övé, az ő Jóskája egy fiskálisnál 
is többet tud. Mikor már itt tartottak, mindkettőjük-
nek vérben forgott a szeme s mindegyre hangosabban 
folyt köztük a harc: hogy kié hát az eszösebb? A 
nagy zajban ki se gondok komoly bajra, midőn egy-
szer Mérai Máté fölugrik az asztal mellől s evő kését 
megforgatta Aradi Vendel feje fölött. Nc mondja kend 
as én fiamat szamárnak, mert agyon szúrom kondet! 
S alig hogy elhangzik a kiáltás, Mérai Máté keze le-
hanyatlik, maga pedig nagy jajjal az asztal alá bukik. 
Mellette állt Aradi Vendel késsel a kezében. Vége lett 
a mulatságnak. Mérai Mátét haza szállították s isaonvu 
sebében másnap reggelre meghalt. Aradi Vendel pe-
dig emberölésért a törvényszék elé került. A vizsgálat 
fóiötte érdekes volt a bírákra nézve. Minden határozott 
látszat dacára se lehetett rámondani a vádlottra gyil-
kost. — Végig tagadta, hogy ő 6zurta volna meg Mé-
rait, mert az a saját éles késébe bukott bele az általa 
(Aradi) kifejtett jogos önvédelem alatt. Mert tanuk 
igazolták, hogy Mérai volt a támadó, de azt senki se 
látta, hogy rajta a szúrás, hogy s ki által ejtotett. Csak 
azt látták, hogy vértől borítva összeesett s azt hallották, 
hogy gyilkossáuak Aradit nevezte meg a vádlott azon-
ban a végtárgyaláson is megmaradt tagadása mellett 
s elb ne bizonyítani most se tudott senki. Az áldozat 
pedig már régen föld alatt. Ellene csupán az orvosi 
vélemény látszik bizonyítani azzal, hogy kizárja annak 
lehetőségét mikép az áldozat saját késébe esett volna 
bele 8 ugy esett volna rajta a halálos sérülés l)r. Cu-
kor közvádló kir. ügyész Aradi Vendelt emberölés bűn-
tettében inpitványozta bűnösnek kimondani, mely súlyos 
vád ellenében dr. Ivánkovies Károly fiatal ügyvéd védte 
vádlottat A háladatos tárgyat a legkisebb részletekig ki-
aknázta a védő, még pedig oly ügyesen és gazdag érvelés-
sel, hogy a törvényszék vádlottat az emberölés bűntetté-
nek vádja alól fölmentette. A közvádló azonban föleb-
bezett a fölmentő ítélet ellen. 

— Képviseltetés biztosítási ügyekben. Ismeretes, 
hogy biztosítási ügyekben sok visszaélés követtetik el 
a uagy közönség kárára, mely járatlansága folytán se-
hogy sem tudja magát az utazó ügynökök minden ga-
rantia nélküli biztatásával szemben, és még kevésbbé a 
biztosítási feltételek circulus vitiosusa ellen megvédeni. 
Legtöbb baja van a félnek, midőn kárt szenved. Ilyen-
kor a valóságos kárösszeget, sok mindenféle titokzatos 
pontokra való utalással, melyeket a kárszenvedett előbb 
nem is ismert, oly minimumra redukálják — tisztelet 
a kivételeknek — hogy cz összegei a tényleges kárt 
pótolni megközelítőleg sem lehet. Es a fél, kinek pénzre 
rendesen égető szüksége van, mit csinálhat egyebet — 
elfogadja a biztosító társulat kegyadományát, beleegye-
zik minden néven nevezhető levonásba és aláírja, hogy 

a legfényesebben ki lett elégítve. Mert eddig nem .lé-
tezett oly fórum, hová panaszaival, a kárvallott biza-
lommal fordulhatott volna, — hol a káreset lebonyoli-
lása, rövid pár nap alatt keresztül hajtatik és mely a 
fél érdekeit minden irányban megóvni, főfeladatának 
tekinti. Ez égető hiányon segítendő, a „Magyar Pénz-
ügyi az első magyar biztosítási és pénzügyi szaklap 
szerkesztősége, kebelében (Budapesten, V. Nagykorona-
utca 8) egy külön osztályt állított fel, melynek hiva-
tása kizárólag az, hogy biztosítási ügyekben, a kö-
zönségnek, egészen díjmentesen bárminemű felvilágo-
sítást ád. Elfogad továbbá képviselési megbízásokat min-
dennemű peres és nem peres biztosítási Ügyben. A kész-
kiadáson kivül dijjak nem számíttatnak fel — a 
cél nem lévén egyébb mint a közönségnek szol-
gálni, és a felmerült visszaéléseket meggátolni. 
Felhívatnak tehát mindazok, kik elintézetlen biztosítási 
ügyekkel birnak, és mindazok kik valamely biztosító 
társulat által díjhátralék fejében vagy egyéb okból be-
pereltettek: forduljanak bizalommal a „Magyar Pénz-
ügy" kiadóhivatalához (Budapest, V , Nagy korona-utca 
8.) A biztosítási kötvény és meghatalmazás, valamint 
a tényállás hu vázlatának beküldése: minden, a mit a 
„Magyar Pénzügy" kiadóhivatalának, ily ecetekben át-
küldeni okvetlen szükséges. 

— A keresztrefeszitett ember. Hengoat észak-
franciaországi községben mult szeptember 2-án egy 
betömött szájú halottat találtak, mely egy vendégoldal-
ból és deszkákból szerkesztett keresztre a szó teljes 
értelmében ki volt feszítve. A halott Omnés Philippe 
25 éves fiatal földműves volt A mint a széna közt 
aludt, rohanták meg gyilkssai, tömték be száját és 
fojtották meg; ruhája ujjain botot dugtak át, hogy 
annál kényelmesebben köthessék karjait a keresztre. 
Soká nem tudták, ki a szörnyű tett elkövetője. Philippe 
dolgos, derék legény hirében állott a községben és 
Öreg Özvegy anyja föntartója volt. Senki sem tudta, 
hogy ellenségei volnának. Csak azt tudták, hogy huga 
Marguerite és annak férje: Le Guillon a falubeli kocs-
máros, nem egész jó lábon állanak a fiúval. Kezdtek 
a kocsmáros-párra gyanakodni. Nyilvánvaló, hogy a 
hogy a gyilkosság bosszú műve vala. Vissza emlékez-
tek, hogy Philippenek húgával és sógorával 1879-ben 
pöre volt 150 frank miatt. A legény megnyerte a pört 
és Le Guillon dühösen fizetett: „Nesze itt az ötven 
tallér, de sokba fog aa még neked kerülni.0 E szóbe-
szédek révén a kocsmáros-párt elfogták és vele együtt 
Le Guillon három fitestvérét, a kiket azonban később 
szabadon eresztettek. A francia köznép babonás voltára 
szomorú világot vetnek a részletek, melyek a pör tár-
gyalása alatt nyilvánosságra kerültek. A kocsmáros-
párra tanuk vallottak rá, hogy elzarándokoltak Tró-
darzube, szent Yves az Ügyvédek patrónusának kápol-
nájához, kérni, hogy a szent halállal büntesse meg az 
igaztalan ügyet nyert Philippet, meg felfogadtak egy 
vénasszonyt is, a ki babona által volt megrontandó a 
legényt. Lo Guillon azonban mindent tagadstt az esküdt-
szék előtt, mely rövid tanácskozás után felmen-
tette őt. 

— A pénzkészletet ellenőrző találmány. Antalffy 
Lajos Volt debreceni órás, most karcagi kereskedő egy 
gépezetet talált fel, mely a kereskedésbe jött pénzeket 
van hivatva ellenőrizni. A gépezet főalkatrészet három 
henger képezi, ezek legalsóján van ej:y tálra a pénz 
felvételére, a második hengeren számok vannak 99-ig, 
a harmadik mozgásba hozza a másik kettőt. Az egész 
gépezet egy pénzes fiókban végződik, melynek kulcsa 
az üzlettulajdonosnál van elhelyezve. Ha most már a 
kiálló rugó megnyomatik, rögtön mozgásba jönnek a 
hengerek: egy tálcát tart, más a megnyomatás szerint 
kisebb-nagyobb fordulatot tesz; de fordulatait minden-
kor egy számmal továbbítja egyszerre. Igy minden fo-
rint, tnely a fiókba dobatik, ellenőriave van s hogy 
csakugyan beledobatott, azt csengés által jelzi a gé-
pezet. A tulajdonos, valahányszor beletekint fiókjába, 
a nélkül hogy olvasgatnia kellene, megtudja, mennyi 
a bevétele, a henger számai azonnal megmutatják. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből. 
Az Oblatt házban egy iparosnak való üzlethelyiség 
szép lakással együtt azonnal kiadó. — Grünvald József 
1. t. 300. sz. liobicsek féle háza eladó — Laini Ist-
ván I. t. 622. sz. házánál egy külön lakás bérbe ki-
adó — Ozv. Török Jánosné II t. 691. sz. háza, alsó-
rcti két részlet szántóföldje, és egy részlet kaszálója 
eladó. — Kiss János III. t 638. sz. házánál egy 6 
öles épületfája, nádja, háromajtó — ajtóféllel együtt, 
egy mázsa, sói láda és egy mérő font jutányos árért 
eladó. — Sebesi Mihály III. t. 166. sz. ai. lakosnak, 
lét első oszt. nagyuyomási földjei vetéssel együtt el-
adók. — Lakos Sándor I. t. 137. sz. ai. lakosnak, a 
derekegyházi ut mellett lévő nagynyomási földje eladó. 
— Soós Antal kerékgyártónak, a felső rét«n, Szabó 
Károly szomszédságában, 8 hold földje kedvező felté-
telek mellett eladó. -— Kánvási Tót János kistőkei 
204 sz. ai. lakosnak, a vekerlaposon 2 hold heréje, és 
muesiháton 6 hold kaszálója nyári használatra pénzért 
kiadó. — Kanász Nagy Sándor I t. 713. sz. ai lakos-
nak Bűsérben, Kira Mihály féle 37 hold kaszélója kis-
sebb nagyobb részletekben Szentmihály napig pénzért 
kiadó. — Csiszár Györgynek Fábián Sebeutyéu haszon-
béri földjén 9 öl tűzifa eladó. — Özv. Kutas Mihály-
néuak I. t. 224 sz. házánál tűzi ölfája és üitetui való 
gyökeres vesszője eladó.-—Néhai Sinóros Sz. Józsefné 
hagyatékához tartozó I. t. 624. sz. ház egészben, va^y 
részben Szent György naptól kezdve bérbe és még 
4 hold 947 n. sz öl szőllő, szüretelő edényekkel 
együtt haszon bérbe kiadó, értekezni lehett Mészáros 
István tömeggondnokkal a Dósai féle felső párti 



liáziml. — Székely Istvánné öröksei II. t. 5. számú 
házuk eladó. A főutcán lévő néhai Gunst Sámuel háza 
sznt. Györgynaptél kezdve haszoubérbe 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 1. t. 572 sz. háza eladó. - - (Jzakó Ignáeznak de-
rekegyház oldali tanyaföldje szabad kézből eladó. — 
Csillag Lakos Imre III. t. 103 sz. házánál egy külön 
lakás, az utcára nyiló külön helyiáéggol együtt bérbe 
kiadó. — Özv. Kiss Sándorné I. t. 610 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-én vagyis 
szerdán jelenjeuek meg a helyszínen kiosztás végett. 
Ugyanott 40 kaszálló föld van haszonbérbe kiadó, ki-
venni szándékozók Kiss Zsigmond ügyvéd urnái je 
lenkezzenek. — Kökény Flórián III. t. 286 sz. lakos-
nak királyságon 6 hold földje, kukorica pénzért 
kiadb. 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 
S i m a F e r e n c . 

Meghívás. 
A szentesi , Segély egy let"-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. 

H I R D E T E S E K . 

Üzlethelyiség változtatás. 
Vnn szerencsém a n é közönségnek tu-

domására hozni, hogy a piactéren, a szentesi 
takarékpénztár házában eddig volt 

liszt- és főzelék üzletemet 
saját házamba, Turzó és Kádár urrtk szom-
szédságába tettem át, mely alkalommal 

Legjutányosabb árak. 

átváltoztattam, s miután eddig is, minden tö-
rekvésem oda irányult, hogy a n. é. közönség 
bennem helyezett bizalmának megfeleljek, ezen-
túl is igyekezni fogok azt olcsó árak és pon-
tos kiszolgáltatás mellett továbbra is kiér-
demelni. 

Egyszersmind bátorkodom a mostani legol-
csóbb liszt-áraimat a következőkben jegyezni 

Királyliszt: 00. 0. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
árak. 25. 23.22.21.20. 19. 18. 17. 16. 

szitált kenyérnek való 13 kr. 
Szentes, 1883. april 24. Tisztelettel 

Jf EMHEH FAHMÍAS. 

> : o 

co -a? 

ÜZLET MEGN YITAS. 

f ő s z e r . r ö v i d á r u üz letemet 
a imgyutcábíin az Oblatt-féle szeglet-házban dúsan fel-
szerelve megnyitottam. 

Minden feldicsérés helyett felkérem a tisztelt kö-
zönséget, hogy szerezzen egy próba-vásárlfts altal arról 
meggyőződést, — miszerint szakmámba 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 A R 0 N. 

-ed 
*> 

Legjutányosabb árak. 

£ l̂ Láü ria,-c@lli ^ 

f g y o m o r - c s e p p e k * 
^ jeles hatású gyógyszer T 

a gyomor minden bántalmai ellen, 4 
és föliilmulhatlan az ét- ^ 

vagyhiány, gyomor-gyen-^ 
geges, roszszagu lehelet, x 
szelek, savanyu felbüfö- T 
gés, koiika. gyoirorhurut T 
gyomorégés, luigycsókep- T 
zodés. túlságos nyalka- <ji 
képződés, sargaság, un- A 
dorés hanyas. fófajas (l«:»X 
az a gyomorból ered i gyo- T 
morgörcs. székszorulat. a Y 
gyomornak túlterheltsége 4" 
etel és ital altal,giliszta. |cp X 
ésmajbetegség, aranyeres A 

bantalmak ellen. ? 
Egy üveg ára használati utasítással 86 kr 7 

j Kapható Szentesen VÁKADY LAJOS ur T 
' gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar J 
^ birodalom minden nagyobb gyógyszertárában T 
^ és kereskedésében. — Központi szétküldési ^ 
^ raktár nagyban és kicsinyben. 
f § $ é S ? & 
^ „őrangyalhoz4 cimzett gyógyszertárában 18— 
^ Kremzierben, Morvaországban ^ 
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Leszállított á,r! 

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

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

Ennek következtében nagymeny-
nyiségtí kész 
férfi, női gyermek topánjaimat 
leszállító U áron fo^om eladni 

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

Magamat a tisztelt közönség be-
cses pártfogásába ajánlva, 

tisztelettel 
Var ff ff Siihtiámht. 

cipészmester. 
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Leszállított ár. 

EGY B0LTHELYISEG 
a föutczában (Hadzsy-féle ház) azonnal 

kiadó. Bővebb felvilágosítással szolgál. o o 
Weisz Bernát. 

Dreher Antal-féle 

K I V I T E L I P M Z E S E R E K 
egyedül kaphatók és megrendelhetők | 

csakis 

DIETRICH és GÖTTSCHLIG-nél 
Budapesten* 

vagy 

D R E H E R A N T A L - n á l 

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

palaczksereknek. 

Ismét eladókat legnagyobb előnyökben és enge-
délyekben részesítjük. 

DSJT Szives tudomásra. 
Azon t. cz. közönséget, moly csak Dreher-féle kiviteli sert 

fogyaszt, j»rra fiffyelmeztetjílk, hogy c*;ik azon pnlaczk.serek 
liamisitatlHDs^trnért és eredetiségért kezeskedünk, melyeknek 
vi^netáiii a „Dietrich és Gottschl ig" név viláposan olvashafé 

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 élvezhetőnk, 
miből kifolyólag van szerencsém a t. c. közön-
ségnek következő czikkeimet becses figyelmébe 
ajánlani. 

Kősó db -okban porsó nélkül 100 klg. 11 ít 20 kr. 
Finom darált só zsák nélkül „ „ 11 , 20 , 
Bükkfa darabos faszén . . „ „ 3 „ 50 „ 
Oltatlan mész 8 „ 1 „ 80 „ 
Cement mész „ „ 3 „ - , 
Pirszén (coaksz) „ „ 3 „ 50 „ 

a szolnoki gőzhajó állomáshoz szállítva. 
Rendelmények mindenkor legpontosabban 

kivitelbe hozatnak. 
Szolnokon, 1883, april 6. 

Ösztreicher Lipót. 

l E H I I r c L 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 

V a s s Imre, 
Lakásom, I. t. 625. ez. gép-lakatos. 

f t t t t t t t f f ' T t t T t T T T T 

Alulírott tisztelettel értesiti a nagyérdemű 
közönséget, hogy 

féli- ss gyermek-kalap üzletéi 
a vásártéri „huszár-korcsma" közelében (Papp 
Istvánné-féle ház) saját házába tette át, hol 
elfogad minden e szakba vágó czikkek készí-
tését ugy kalap-javításokat és tisztításokat. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogá-
sát kéri tisztelettel 

S z o v a J á n o s , 
kalap készitő. 




