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SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 
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3 hasábos petitsorért 
egys*eri hirdetéenél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr.. 
1 hasábosért 6 kr. sc;í 

mittatik. 

N Y I L T T É R 
minden egyes sora 15 V r 

BÉLYEGDIJ 
egy beiktatásnál 80 kr 

O 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

A szentesi kiállitás. 
Lapunk mult számában közölve volt a 

„szentesi polgári, iparos és gazdasági kör* által 
a f. évi augusztus hóban rendezendő helyi ér-
dek íí háziipar kiállitás tervezete. 

Mint mindea knltarális törekvést, ugy a 
szóban forgó kiállitás eszméjét is a legbensőbb 
örömmel üdvözöljük; s kötelességet vélünk 
teljesíteni, midőn a derék kör élén álló lialá-
zsovits Norbert ur, mint azon életrevaló moz-
galom kezdeményezője irányában, az eszme 
megpouditése által tanúsított közhasznú műkö-
déséért, e helyen is leróvjnk az elismerés adóját 

Ezen kötelességünk teljesítése után azon-
ban legyen nekünk megengedve, hogy a nyil-
vános megvitatás alá tartozó kiállítási tervezetre 
vonatkozólag néhány jóakaratú észrevételt koc-
káztassunk. 

A tervezet szerint a kiállitás csupán a 
házüpar productumaira lenne korlátolva, anél-
kül, hogy a mezőgazdasági termékek kiállítá-
sára is kiterjeszkednék. 

Jól tudjuk mindnyájan, hogy vidékünk 
speciális viszonyainál fogva nálunk a háziipar 
productív működése igen sztík térre szorítkozik. 
Kiválóan mezőgazdasággal foglalkozó nép va-
gyunk; összes munkaerőnket a gazdálkodás 
tartja lekötve; a észszerűen nem is utalhatjuk 
más térre a munkás kezeket, mert azon a té-
ren a legliasznosabban értékesíthetők; s igy 
természetes, hogy miuden érdeklődésünk a me-
zőgazdasági téren összpontosul. 

Erezni látszik ezt a megdönthetlen igaz-
ságot rnaga a kiállítási tervezet is, mert a házi-
ipar köréből jobbára oly productumokat ölel 
föl, melyek a gazdálkodással szorosan egybe" 
kapcsolvák, ugy szólván annak keretébe tar-
toznak. 

Nem lehetne tehát elfogadhatólag indo-
kolni, hogy a kiállitás miért ne öltsön nagyobb 
arányokat, s miért ne lehetne annak teljesen 
megadni a mezőgazdasági kiállitás jellegét? 

Augusztusra már majdnem befejeztettnek 
az aratási és takarási munkálatok ; s ha nem 
lesz is bevégezve a nyomtatás, de annyira elő-
halad, hogy a gazdálkodók terményeikkel meg-
jelenhetnek a kiállításon. 

Az igás jószágok és házi állatok Bzintén 
felvehetők a kiállitás programmjába; s valóban 
szerfölött kívánatos volna, ha egy állatkiállitás 
utján megismernénk városunk állatállományá-
nak minőségét, s az üdvös verseny felköltése 
által közrehatnánk az állatnemesités előmoz-
dítására. 

Ily módon szélesebb körben támadna fel 
az érdeklődés a kiállitás iránt; városunk kö-
zönségének legnagyobb részbe lenne abba von-
va, s igy nemcsak maga a kiállitás lenne si-
kerültebb, hanem a látogatottság fokozódása 
folytán a jövedelem is tetemesen szaporodnék. 

A nemes cél előmozdításán kivül tehát 
magának a körnek anyagi érdekei is azt igény-
lik, hogy a kiállitás a tervezettnél szélesebb 
keretben foganatosittassék; s nevezetesen vétes-
sék föl a programmba: a termény és állatki-
állitás is. A „szentesi polgári, iparos és gazda-
sági körtf ez eszmét annyival kevésbbé mellőz-
heti, mivel a mezőgazdaság ügyeinek fölkaro-
lása is alapszabályszerü feladatát képezi; tagjai 
között gazdálkodó közönségünk tekintélyes 
számmal van képviselve, s e tagok bizonyára 
hivatásszerű feladatuknak fogják tekinteni, hogy 
a jelzett módon kibővitendő kiállításnak pro-
pagandát csináljanak. 

Az általunk fölvetett eszme elfogadása | 
esetén csupán a kiállítási helyiség megválasz-
tásában állana be némi nehézség. De nézetünk 
szerint ez a nehézség is köunyü szerrel elosz-
latható. 

Ott van ugyanis a vásártér. Az ottani 
bódéiban el lehetne helyezni a kiállitás házi-
ipar és termény osztályát; esetleg csak egy 
pár ideiglenes barakkot kellene emelni, a mi 
nem igényelne nagy költséget; az állatkiállitás 
pedig szabad ég alatt lehetne. Természetes, 
hogy ez esetben a bódékat egy rakásra kellene 
helyezni, és szükséges volna az egész helyisé-
get körül korlátolni, s rendőri kordonnal körül 
vonni 

Esetleg lehetne a kiállítást két helyen 
tartani; és pedig a háziiparés terményosztályt 
a ref nagy iakolában: az állatosztályt a vá-
sártéren. 

Ezekben összpontosulnak a kiállítási ter-
vezetre vonatkozó észrevételeink. Melegen ajánl-
juk ez észrevételeket a „szentesi polgári, iparos 
és gazdasági körB becses figyelmébe. 

Szives örömest bocsátkoznánk e kérdéjben 
a kör hivatott szószólóival eszmecserébe; s e 
célból lapunk hasábjait készséggel fölajánljuk 

Eleve is kinyilatkoztatjuk azonban, hogy 
ha a kör az általunk fölvetett indítványt bár-
mi okból el nem fogadhatná, s a kiállítási ter-
vezethez továbbra is ragaszkodnék, mi a mos-
tani programm alapján létesítendő kiállítást is 
fölötte üdvösnek és közhasznúnak ismerjük el, 
s erőnkhöz és tehetségünkhöz képest mindent 
el fogunk követni, hogy a kiállitás ügye a 
közérdeklődés felköltése által lehetőleg előmoz 
dittassék. 

E tekintetben kiválóan a szentesi nőket 
látjuk hivatva a cselekvésre. E véleményünket 
ezúttal csak jelezni kívánjuk; de e tárgyra 
még vissza fogunk térni; s meg vagyunk győ-
ződve, hogy minden szépért és jóért lelkesülő 
hölgyeinkhez intézendő szavunk nem lesz a 
pusztában elhangzó üres szó! 

Megyei közgyűlés. 
(Folytatás.) 

A folytatólag máj. 18. és 19 én tartott illéseken 
már alig vett részt 4—5 bizottsági tag; jobbára csak 
a tisztikar személyesítette a megye közönséget. Elég 
sajnos, hogy ilyen fásult indolentia uralja a megyei bi 
zottság tagjait. 

Pedig érdekes és komoly jelentőségű dolgok ke-
rültek szőnyegre, a melyek méltán kihívhatták volna 
a „hivatottak és választottak" érdeklődését. Ott volt 
például a megyei szervezési szabályrendelet módosítása. 
Ez nemcsak a tisztikar működésének szabályozását in-
volválta, hanem azon kérdést is, hogy hány tisztviselő 
állás rendszeresítessék a jövőben, mi legyen azoknak 
a fizetése, és hogy ebből folyólag legyen-e kiróva me-
gyei pótadó? 

Mindjárt a szabályrendeleti tervezet tárgyalásának 
elején Balogh János polgármester azon indítványt tevé, 
hogy a inegye székhelyének Szentesre tételével egyide-
jűleg a tiszántúli szolgabiróság székhelye Szegvárról Mind-
szentre helyeztessék át. Indítványának indokolására 
statistikai adatokkal bizonyította, hogy Mindszent maga 
a tiszántúli járásnak felét képezi; e község szolgáltatja 
a szolgabiróság ügyforgalmának jelentékeny kontingen-
sét, 8 igy a jó közigazgatás érdekében kívánatos a 
szbirói székhelynek Mindszentre áttétele; közbiztonsági 
tekintetek is parancsolják azt, s igy a csendőrség is 
áthelyezendő. Fekete Márton főjegyző e kérdésben ha-
bozó állást foglalt el, s végre is oda nyilatkozott, hogy 
bár Mindszent szbirói székhelylyé tétele mellett szól 
minden érv, a szabályzati tervezet készítésénél azért 
mellőzte e dolog kézdeményezését, mivel nyilt kérdés-
nek akarta azt hagyni. Stammer Sándor alispán Mind-
szenttel szemben, mely irányt egyáltalában nem lát-

nagy rokonszenvvel viseltetui, véleményünk KBO-
rint egészen indokolatlau álláspontot foglalt, s álokos-
kodással akarta elütni a dolgot, azzal riasztgatván a 
közgyűlést, hogy ha feszegetjük ezt a kérdést, majd az 
lesz belőle, hogy se Szegváron se Miudszenten nem 
lesz szolgabírói székhely, mivel a miniszter azt kí-
vánja, hogy lehetőleg a járásbíróságok székhelyén le-
gyenek a szolgabiróságr>k Balogh János ismételve ér-
velvén indítványa mellett a már elsorolt okokon kivül 
m4g a vízvédelmi szempontot is előtérbe állitá. Hatha-
tósan támogatták az indítványt Sima Ferenc és Szo-
botka Gnsztáv biz. tagok: s midőn a főispán is m^g-
jegyzé, hogy az alispán aggodalma indokolatlan, mert 
hiszen a miniszter csak az esetben tartja kiváuatosnak 
a szolgabiróságokat a járásbíróságok székhelyére tenni, 
ha a szbirói járás területén létezik járásbíróság, akkor 
aztán az alispán is inosta kezeit, azt állítván, hogy ft 
cseppet sem ellenzi Mindszent igényeinek figyelembe-
vételét; mire a közgyűlés egyhangúlag kimondá, hogy 
a szbirói székhely a megyének Szegvarról eltávozásá-
val egyidejűleg Mindszentre helyeztessék át. A tárgya-
lás további folyamában még a felett fejlett ki beható 
vita, hogy a miniszter által leszállittatni előirányzott 
fizetések visszaállitassanak e nz eddig élvezett összegek 
erejéig, avagy a miniszteri munkálat értelmében leszál-
litassanak? A közgyűlés akként döntött, hogy a kér-
désben forgó tiszti fizetések az eddigi Összegekben 
hagyassanak meg. A szervezési szabályzat tervezete 
egyéb részeiben változatlanul elfogadtatott. 

NevezetoBebb tárgya volt a közgyűlésnek még a 
megyeház építésre felvett 50. ezer forint visszafizetése 
céljából kivetendő megyei pótadó meghatározása. A 
számvevőség javaslatának elfogadásával a pótadó min-
den adó frt ntán krban állapíttatott meg. Hála Is-
tennek ! ezen teher alatt ugyan nem roppan meg a de-
rekunk. 

A Hód Mező-Vásár elyen levft megyei épületek 
eladása iránt Hód Mező Vásárhely várossal kötött adás-
vételi szerzódés elfogadtatott 8 miniszteri jóváhagyás 
alá fog terjesztetni. Ily módon tehát ez a sok herce 
harcával egybekapcsolt vitás kérdés végre valahára 
befejezést nyer; s a megye is egy kis pénzmagra fog 
szert tenni; a mi bizony nagyon rá fér. 

A mértékhitelesitési szerelvények árát a magas 
kormány a megye indokolt felterjesztése dacára sem 
hajlandó elengedni. Minthogy pétiig a megyének erre 
a célra pénze nincs, határozatba tnent, hogy a megye 
a hamis mértékek használásáért kirovandó bírságokból 
fogja a követelt összeget letörleszteni. No ha erre vár 
a tisztelt állam, hát akkor az ítéletnapi trombita szóig 
alig ha jut a pénzéhez. 

Sátulorfalva községének 4 országos vásár enge-
délyezése iráut beadott kérvénye pártololag fog a mí-
niszterinmhoa fölterjesztetni Hej pedig — tanácsos 
volna már azzal a vásárjog engedélyezéssel egy kissé 
szűkmarkúbban bánni; mert ezt fontos nemzet gazda-
sági szentpontok szükségessé teszik, s ily értelemben 
éppen inost komoly fölszolalások történtek a napi saj-
tóban. Ezen fölszolalások főleg azt hangsúlyozzák, 
hogy a mióta országszerte divattá vált, hogy minden 
köaség országos vásárokat tartson, az óta a vásárok 
jelentősége lesülyedt; az iparosok 3. vásárba se árul-
nak annyit mint ez előtt egy vásárban árultak, csak 
kérba vesz fáradságuk és a drága fuvarbér; a mellett 
a heti vásárok majdnem egészen magukba ölelik az 
adásvevési forgalmat; s igy a temérdek országos vá-
sár nem egyébbre való, mint arra, hogy a népnek több 
alkalma van a dorbézolásra, pénzprédálásra és munka 
kerülésre. Mind ezt azonban nem Sándorfalva ellen 
irányozva, hanem csak registratiókép mondjuk el; 
mert hiszen, ha már minden községnek van, hát akkor 
Sándorfalvának is lehet vásárjoga. 

Teés-Fábián Sebestyén község azon határozata, 
melyszerint a jegyzői fizetést 100 frtal felemeli —jóvá -
hagyatott. 

Torontálmegye közönsé^énsk a tervexett megyei 
kikerekités ellen irányuló s pártolás végett megkül-
dött felirata egyszerűen tudomásul yétetett, minthogy 
ei ügyben a megye közönsége már előzőleg állást fog-
lalt s azt feliratilag is kifejezésre juttatta. 

A szentesi ref. egyháznak a fábiániak elleu fen-
forgó ismeretes párbér ügye is tárgyalás alá került. 
Ez Ügyben az egyház elöljárósága az egyházi adó be-
hajtása iránt a szolgabiroságot kereste meg;s a szol-
gabiróság a végrehajtási eljárást folyamatba is tette. 
A fábiániak follebbezése folytán a közgyűlés a szol-
gabírói eljárást feloldotta; mivel a ref. egyházi lörvé-



nyék értelmében a f.nforgó esetben az lett volna az 
eljárási procedúra, hogy az egyház az espereshez tett 
volna jelentést, s az esperesnek az alispánt, kellett volna 
az egyházi adóbehajtása körül hatósági segédkezés iránt 
megkeresnie. 

A horgosi Kárász Anna alapítvány egyik ösztön-
diját élvező Hajuion Mária nem igazolván, hogy vala-
mely tanintézet növedékei közzé tel van véve, a folyó 
évtnásedik felére eső öntöndija vissza fog tartatni, saz ala 
pitványi összeghez csatoltatni rendeltetett; egy ideűleg 
elhatároztatott, hogy az ekként megüresedett ösztöndíjas 
hely pálvázat utján a legközelebbi közgyűlésen fog 
betöltetni. Ezeken kivül számos kisebb jelentőségű Ugy 
nyert még elintézést, lapunk s/.ük kerete azonban nem 
engedi, hogy valamennyi tárgyra kiterjeszkedjünk. 

őrletők és malom tulajdonosok. 
(7 Jj találmány ) 

Lapunk múlt számában tér szuko miatt csak rö-
viden jelezhettük, hogy Zxohfos Ferenc helybeli gőzma-
lom tulajdonos és Kiss .Tinón molnár mester az őrlési 
miiveletet, illetőleg, ugy a malom tulajdonosra, mint az 
órletőre nézve, kiszámíthatatlan elónynyel biró találmányt 
fedeztek fel. 

E találmány jelentőségét és hasznát a követke 
zőkben vonhatjuk össze: 

A találmány a malomkőnek gyors könnyüés min 
den erősebb súrlódás nélküli járását segiti eló s ez 
által a malom tulajdonosra nézve azt az előnyt ered-
ményezi, hogy az eddiginél 15 — 20 %-kal kevesebb 
erőnek alkalmazása mellett naponta lf>" »-al több munkát 
végez, mint a jelenlegi őrlési módon végezhetni. A 
kó egyszeri vágásra négy annyi ideig használható 
mint eddig. 

Az örlefö előnye pedig ezen feltalálás folytán az, 
hegy amennyiben ezen találmány alkalmazása mellett 
a kövek erős össze súrlódása akadályozva van, őrlés 
alatt a liszt a leggyorsabb munka mellet is csak 
nem teljesen hidegen jön a kő alól, s legfölebb meg-
lanyhul. S amennyiben mindannyian tudjuk, hogy a 
malom kövek erős súrlódása következtében kifejlett 
hő folytán a liszt a jelenít gi őrlési módszer mellett 
erősen felmelegszik nem ritkán megpörkölődik s ez által 
a liszt táp értékéből rendszerint 5 s nem ritkán 15— 
20 % értéket vészit ez a baj és hátrány az uj talál-
mány alkalmazása mellett teljesen megszüntettetek s 
igy az őrlő sokkal egésségesebb táplálóbb lisztet kap. 

S továbbá, a mennyiben ezen találmány segítsé-
gével a liszt a korpától a legtinomabban választatik 
el minden métermázsa búzánál 5 kilóval több lisztet 
produkál. 

S végre ugv a malom tulajdonos mint az őrlő 
előnye az, hogy kő vágatán után ezen találmány al-
kalmazása mellett a liszt nem lesz recsegőssé; a 
mig a mostani őrlési mód mellett a reesegősség miatt 
sokszor majdnem hasznavehetetlenné válik. 

Ezen találmány a malom ipar terén minden esetre 
kiszáinithatlan fontossággal bir; mert ha pl, vesszük, 
hogy -ezen találmány alkalmazása mellett a kövek for 
gását 15'Val csekélyebb erővel a jelenleginél 15 "-al 
gyorsabb forgá«uvá lehet tenni, ez a malom tulajdo-
nosra nézve számokban és kész pénzértékben fejezve ki 
egy éven át körüibelöl a következő hasznot ered-
ményezi : 

Ha pl. veszünk egy pár követ, mely naponta a 

jelenlegi őrlési mód mellett 20 métermázsa búzát őrölt 
akkor ezen találmány alkalmazása mellett a 20 méter-
mázsa napi őrlési eredmény naponta 3 métermázsával 
emelkedik, s ha vesszük, hogy 15%-al kevesebb erő 
alkalmazására van szükség, ez a két előny együtt csak 
egyetlen évben is ezrekre menő hasznot eredményez 
egy gázmalomnál. S minden esetre számot tevő körül-
mény az is, hogy miután a követ négyszerte kevesebb-
szer kell vágui; igy a kő 4 annyi ideig tart. 

S ha vesszük továbbá az őrlőre nézve, hogy ő 
táplálóbb lisztet kap, s e mellett minden métermázsa 
búzánál ~> kilóval többet; ez mindenesetre óriási előny, 
ugy hogy ha pl. veszünk egy pár köre naponta 20 
métermázsa búzát, ezen 20 métermázsa búzánál egy 
egész m.-termázsa liszt szaporulat áll elő; naponta te-
hát pusztán egy pár kőnél is 10 frtra menő haszon-
nal jár egyedül az őrlőkre nézve e találmány alkal-
mazása. Zsoldos Ferenc ur malmában ezen találmány 
már négy hónap óta alkalmazásban van és' azóta az 
ottani őröltetők ennek igen előnyösen ismertékbe hasz-
nát. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy ezen uj talál-
mányt nem csak gőzmalomnál, de egyéb malmoknál 
is lehet alkalmazni 

Ezen eredményeire nézve nagyszerű találmányra 
még a tél folyamán Zsoldos Ferenc ur szabadalmat 
kért, a kiadott szadadalotn levél következőképpen szól: 

Mi első Ferenc József Isten kegyelméből Ausz-
triai császár, Csehország királya stb. Magyarország 
apostoli királya emlékezetül adjuk ezennel mindenki-
nek a kit illet, hogy ifj. Zsoldos Ferenc fakereskedő 
Szentesen: Csongrád megye Magyarországban, nekünk 
legalázatosabban előterjesztette, miként ő legjobb tu 
domása és lelkiismerete szerint újnak tekintendő őr-
lőkövek javítást talált fel: esedezvén legalázatosabban 
Felségünk előtt, hogy ezen találmányra, mely a bemu-
tatott leirasban vázolva van kizáró szabadalmat enge-
délyezni méltóztassunk. 

Mi tehát hiveink javáról és a nemzeti iparról 
gondoskodni, valamint hasznos törekvéseket előmoz* 
ditani kívánván királyi hatalmunk s különös kegyel-
münknél fogva hajlandónak éreztük magunkat neve-
zett folyamodónak az érintett találmányra a kért ki-
záró szabadalmat 1#83. évi február hó 5 tői számított 
elsőbbséggel két esztendő tartamára a magyar korona 
országainak területére engedélyezni, valamint azt ezen 
nel legkegyelmesebben meg is adjuk és engedélyez-
zük következő feltételek alatt. 

1. Hogy az adott szabadalom által, annak bir-
tokosa az ország törvényei és azon törvényes rendsza-
bályok alól, melyek a közegészség, biztonság erkölcsi 
ség és az általános állam érdek tekintetéből fenállanak 
vagy kibocsáttatni fognak, semmi esetben föl nem ol-
doztatik, hogv következőleg ezen szabada'oin a tör 
vények és törvényes rendszabályoktól függő marad 
és igv ahhoz képest, a mint azok által megszorittatik 
vagy éppen tilalmaztatik, csak korlátozva vagT éppen 
nem gyakorolható, hogy tehát a szabadalom e részben 
kivételre jogot nem ad. 

2. Hogy a jelen szabadalom érvénye megszűnjék 
ha törvényest n b 'bizonyittatik, hogy a bemutatott le-
írás szabályszerű kellékeiben lényeges hiány forog fenn. 

llogy azon esetben, ha valaki t ö r v é n y t a -
! nusággal bebizonyíthatná, miszerint ezen szabadalma-

zott találmány már a folyamodvány benyújtásának ideje 
• előtt újdonság minőségével többé nem bírt vagy azt, 

hogy külföldről hozatott be és ott kizáró szabada-
lomra szorítva nem volt; vagy végre azt, hogy kül-

földön szabadalmi oltalom alatt áll, de a jelen szaba-
dalom birtokosa nem az kit a külföldi szabadalom jog-
szerűen illet; jelen szabadalom elenyészettnek, vagy 
inkább nem is adottnak tekiutessék. 

4. Hogy ezen szabadalom szinte'n nem adottnak 
vétessék, ha valamely még érvényben levő szabada-
lom tulajdonosa bebizonyítja, miszerint az ujdon sza-
badalmazott találmány az ő korábban bejelentett a 
szabadalmazott találmányával ugyanaz. De elenyészett 
Ügyen akkor is. 

5. Ha fent nevezett szabadalmazott jelen szaba-
dalom levelünk keltétől számidandó egy év alatt e ta-
lálmányt gyakorlatba venni elmulasztaná, vagy pedig 
ezen gyakorlatot a szabadalom tartalma alatt két évig 
félbeszakítaná. 

Végre: 
6. Hogy az engedélyezett vagy utóbb meghoszab-

bito't szabadalmi idő lejártával ezen találmány hasa-
nálata mindenkinek szabad legyen. 

Minél fogva nektek bármely rendű álla-
potú tiszteségu és hivatalu hű alatt valóinknak, kik 
erről bármikép tudomást nyerendenek, ezen soraink 
rendébeu határozottan meghagyjuk és parancsoljuk, 
hogy szabadalmazattot nyilván vagy alattomban há-
borgatni, gátolni vagy eltiltani tartózkodjatok, ellenben 
öt a magyar korona országainak területén legkegyel-
mesebben engedélyezett kedveléseinkkel és jóvá ha-
gyásunkkal szabadon, bizton és minden kár, háborga-
tás és akadály nélkül élni, s azt élvezui ét használni 
engedjétek, sőt ezen kegyelmes szabadalom kijátszó, 
é» megsértői ellen óvni és védeni tartozatok és köte-
lesek legyetek ; másként nem cselekedvén. 

Minek nagyobb hitelére jelen szabadalom levelet 
nevünkben kiadatni rendeltük. 

Ferenc József. 
Kelt Budapesten 1883. Márt. 31. 
A földmivelés ipar és kereskedelmi m. királyi 

miniszter megbízásából: 
Dr Schmerer. 

Világ folyása. 
A hét legnevezetesebb eseményei közzé 

tartozik az olasz parlamenti vita. A köztársa-
sági és szélsőbal párt heves támadást intézett 
a kormány ellen a hármas szövetség megkö-
tése miatt s egyik szélsőbaloldali pártvezér 
bizalmatlansági szavazatot indítványozott A 
vita egész héten át folyt; szenvedélyes nyilat-
kozatokban nem volt hiány, s néhány fanati-
kus annyira vetemedett, hogy nemcsak nyíltan 
kívánta a háborút ellenünk, hanem nem át-
allotta nemzeti mártírként feltüntetni azon go-
nosztevőt, ki uralkodónk elíen gyilkossági me-
rényletet forralt, s hősökként ünnepelni azon 
embereket, kiknek a trieszti bombamerénylet-
ben részük volt. A kormány a legnagyobb ii*-
dignatióval párosult erélylyel utasitá vissza 
ama szemtelen felszólalásokat, s férfias nyílt-
sággal kelt védelmére a hármas szövetségnek. 

, Az eredmény az ellenzék teljes kudarca lőn; 
| s a parlament óriási többsége bizalmat szava-
i zott a kormány politikájának 

Angliában a tavaly meggyilkolt két angol 
miniszter gyilkosai ellen folytatott per a vád-

! lottak elitéltetésével véget ért; s az orgyilko-
1 sok közül kettő már bitófán végezte életét; a 

TARCA. 
Tizenkét leány egy tznál. 

— Beitxély. — 
Irta; S. F. 

Nemzetes Csapó Sándor ur földig pirult és sze 
mét sem inerte fölvetni, midőn az uradalom tisztjei 
közül valamelyik elmélkedett előtte a nagy szerencse 
felett, hogy Mariska leányát a fiatal gróf feleségévé 
teszi. Más embert gőgössé tett volna e szerencse, és Csapó 
Sándor ur bolgabbnak érezte volna magát, ha az uradalmi 
tanító kérte volna meg leányát..Szédítő magas volt előtte 
az a grófi méltóság, s Csatordának egykor volt becsű 
letes városi Írnokát folytonosan azon gondolat kinzá, 
hogy leánya csúfosan fog lebukni azon szédítő magas-
ságból — A jó ember se hogy se birta elképzelni, 
hogy leánya véghetetlen emelkedésének jó vége le-
hessen. 

Aggodalmáról nem szélt ugyan senkinek; de el-
határozii, hogy ezt a házasságot meg fogja akadályoz-
ni. — Ezt ő megteheti; mert ő a leánynak az apja, 
nem engedi a grófhoz menni, ki talán ifjú meggondolatlan-
ságból most eskudui is kész volna a leánynyal, s azután 
rövid idő alatt keserűen fogja megbánni, hogy fényes 
nevét egy koldus mankójához kötötte. 

Mig Csapó Sándor ur azon évelődött, hogy mi-
ként álljou útjába a házasságnak; addig a fiatal gróf 
a bárcai uradalom mellett egy szép kis nemesi birto-
kot vett és egy nap azzal köszöntött be a nemzetes 
úrhoz, hogy: megelégelte az ő hivatalnokoskodását és 
felmenti őt a további szolgálattól. 

A nemzetes urnák elállt erre szeme szája, azt 

gondolta hogy nz ifjú gróf ezen nyilatkozata azt akarja 
jelenteni, hogy nincs megelégedve az ő buzgalmával 
és képességével, s azért akarja szolgálatból elbo 
esátani. 

— Méltóságod engem el akar bocsátani? 
— Igen, inondá a fiatal gróf, s eddigi szolgálata 

jntalmául ezen uradalmam szomszédságában levő párti 
birtokot vettem meg önnek. — Ezentúl nem tisztem 
hanem szomszéd birtokos társam lesz ön. 

A nemzetes ur sehogy se birta ezt a dolgot a 
fejébe venni. — Már most szemtül hitte — amitől sze 
relme után eddig is tartott — hogy hibás a gróf el 
méje, s azért nem is látta érdemesnek disputálni az 
általa meg nem értett birtok ajándékozás felett. — 
Hagyta a grófot beszélni, s mikor elment azt se 
mondta neki. hogy befellegzett; mert sem elbocsátá-
sát, sem a birtok vételt nem vette komolyan. 

Erzsike azonban, ki szintén hallotta a grófnak 
beszédét, örömmel csapta össze kezét, midőn a fiatal 
gróf távozott és perelte apját, amiért ez meg sem 
köszönte a gróf nagy lelkű ajándékozását. Erzsike 
váltig bizonyitgatá, hogy ezt a gróf azért teszi; mert 
azt akarja, hogv a gyász év leteltével, midőn eljön 
a jegyváltás ideje, Mariska apja ne a gróf tisztje ha-
nem önnálló birtokos legyen. 

Csapó Sándor ur azonban ugy a gróf beszédére, 
mint Erzsike magyarázgatására azt mondá, hogy ezek 
nek mindnyájának megbontott az elméje. 

Másnap azonban már megkapta a telekkönyvi 
végzést is, hogy Serkédij István nrnak 1200 hold 
földjét a megvevő gróf Pécely Károly Csapó Sándor 
úrra íratta. S a tulajdonos a megvett birtoknak 15 
nap alatt használatába is léphet. 

Ez volt az iráson. Ez már nem volt tréfa dolog. 
Csapó Sándor ur azért váltig azt állitá Erzsiké-

nek, hogy a gróf meg van bolondulva; mert ilyen dol-
got okos ember nem mivel. S ezen véleményétől méĝ  
akkor sem állt el a nemzetes ur, mikor már oda hur-
colkodott az ajándékban kapott birtokra. 

A dolog azzonban, akár miként vélekedett is 
Csapó Sándor ur, mégis csak ugy állt, hogy egy a 12 
leány közül 1200 hol föld birtokosává tette őt. 

Erzsike okos lány volt, helyesen vélekedett; mert 
Károly gróf valóban azért vette a birtokot Csapó 
Sándor urnák; mert azt akarta, hogy ipja földbirtokos 
legyen. 

A nemzetes ur azonban habár a legszebben bele 
ült is a Serkédy féle szép nemesi birtokba, még min-
dig azon törte fejét, hogy miként akadályozza me^, 
Mariska leányának a gróffal való egybekeléséi. Es 
mindenki elbámult rajta; de leginkább a gróf és 
Mariska midőn a jegy váltás ideje bekövetkezett, hogy 
Csapó Sándor ur határozottan kijelenté, hogy: mig £ 
él, addig leányát nem adja a grófhoz. 

— Es miért — kérdé megütközve a fiatal gróf. 
— Mert nem méltóságodhoz való. S ha szeme 

volna, ennek a leánynak ő tiltakoznék leginkább. 
A gróf e beszéd hallatára megfogta Mariska ke-

zét. kivezette Csapó Sándor ur házából és azt mondá 
a nemzetes urnák, hogy hát — ha bele nem egyezik 
is, csak az én feleségem lesz Mariska. 

— Nincs olyan pap aki az én beleegyezésem 
nélkül megeskettesse mondá Csapó Sándor ur. 

Mariska a gróffal együtt elhagyta apja házát és 
egy pár hét múlva nagy bámulattal hallá nemzetes 
Csapó Sándor ur, hogy a Pécely gióf megesküdött 
leányával és Olaszországba mentek kéj utazásra. 

Egy tehát a tizenkettőből már férjhez ment; de ki 
várja mind a tizenkettő férjhez adásának végét? 

(Folyt, köv.) 



többire is hasonló sors vár. Az elitéltek valló- az épitési költségekhez hajlandó 00 ezer forinttal hozzá 
mása az angol rendőrségnek még mindig bő | járulni, de csak 10 évi törlesztés mellett. Hát ez a 
anyagot szolgáltata nyomozódásra; s legutóbb , hegy csakugyan egeret szült; s e határozatból min-
.. " i _i n „ i , : 11 ! j i • ... « »n _.•» r» xt i c* i. .i_ fontos nyomokra akadtak, melyektől a gyilkos 
liira vezetőinek felfedezését és eltogatását várják. 

A muszka cár koronázása e hó 2 7-én csak-
ugyan végbe megy; a cár és családja már 

deuki meggyőződhetik, hogy Jász-Nagykun-Szolnok 
megyét ez ügyben komolyan venni nem lehet. Bővebb 
tájékozásul ide igtatjuk a következő számadatokat: a 
szajol vásárhelyi vasut 913/i kilométer hosszú lenne; 

Moszkvába utaztak, s naponként özönlenek oda ebből Jász Nagykun-Szolnokmegye területére esik 51 
a hatalmak képviselői és küldöttségei is. Mo 
narchiánkat Károly Lajos főherceg és neje 
fényes kísérettel képviselik Az apróbb fejedel-
mek pedig személyes megjelenésük által eme-
lik az ünnepélyességek fényét. — Mind ezen 
nagyszerű előkészületek mellett a nihilistáktól 
való félelem folytonos rettegésben tartja a cárt 
és környezetét. A rendőrség a napokban is fe-
dezett* föl egy forradalmi összeesküvést, mely-
nek tagjai a testőrtisztek köréből kerültek ki. 
Számos testőrtiszt elfogatott; s az esemény 
annyira kétségbeejté a cárt, hogy el akarta 
halasztani az egész koronázási ünnepélyt; csak 
a cári család együttes könyörgésének sikerült 
a cár e részbeni elhatározását megváltoztatni 
H o g y mily aggodalmak gyötrik a cárt, kitű-
nik abból, miszerint Moszkvába érkezése után 
azonnal táviratozott a német császárnak, egész 
lelki megnyugvással tudatva, hogy ép erőben 
és egészségben érkezett meg. E távirat mutatja, 
hogy a cár attól félt, miszerint már az uton 
megkisérlenek ellene valami merényletet E 
részben különben messzeterjedő óvintézkedések 
tétettek; például az egész útvonalon, höl a 
cárt szállitóvonat végig ment, katonaság volt 
felállítva, ugy hogy a cár a szó szoros értel-
mében szuronyerdő között utazott. 

A cár koronázás alkalmából uralkodónknak 
is vendége volt, Nikita montenegrói fejedelem 
szí mélyébeu. A fejedelem Moszkvába utaztában 
Bécset is útjába ejté, hogy ott személyesen 
meggyőzze az irényadó köröket monarchiánk 
iránt táplált barátságos érzületéről. Ezt kézzel 
lábbal igyekezett is a tisztelt szomszéd 
nyitgatni; mindamellett ugy véljük, 
„kötve hisznek a komának.* 

Köszönet nyilvánítás. 
A helybeli gymnasium tanfolyammal egybekap 

csolt polgári fi iskola növandékei által f. hó 19 én ren 
dezett majális alkalmából Ringvald Ida kisasszony a 
rendőrség részére rendezői jelvényeket készitett, tekin-
tetes Szívós B'ln tanár ur pedig a majáiisi meghívókat 
miden dij nélkül volt szives kinyomatni s végre tekin- i 
etes Szalay István tanár ur a rendezőségi elnökséget, j 
elválalváo, az ezzel járó teendőket nagy buzgalommal , 
volt szives végezni, mely sziveségért kedves kötelességé-
nek isineri e helyen is őszinte köszönetének ifejezést adni. 

Szentesen 1883 Máj. 23. 
A majá'is rendezősége. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A félegyháza szentesi vasut ügyében, Horváth 

Gyula kormánybiztos ur felhívása folytán, városunk 
vasutiigvi bizottsága részéről Balogh János polgármes-
ter, Burián Lajos ügyész, Szathmári Ede, Szeder Já-
nos és Sima Ferenc biz. tagok f. hó 24 én Budapestre 
utaztak, hogy ott a miniszterelnöknél, pénzügy — és 
közm. közi. minisztereknél kérelmezzék a böldi révtől 
Szentesig vezetendő vonalrész kiépítésére szükségesen 
gedély megadását, mint hogy tudvalevőleg az osztrák-
magyar államvasutnak eddig csak a böldi révig van 
épitési engedélye; s a megkötött szerződés szerint vá 
rosunk is kötelezto magát, hogy a Tiszától Szentesig 
terjedő volalrész épitési engedélyének ki eszközlésére 
saját befolyását érvényesíteni fogja. 

— A maiális, melvet a helybeli deákok f. hó 19- , , . * majana, . J ( j U n k ó j y é M inu„kanak. 
én rendeztek, dacára az estefelé közbejött kellemetlen 
időnek minden tekintetben a legjobban sikerültnek mond-
ható Mert a mellett, hogy a majális fényét a szentesi 
intelligens osztálynak abban nagy számmal megjelent 
előkelő tagjai emelték a szép számmal egybe gyűlt fia-
talság jó kedvű mulatsága azt hosszú időre kedvesen 
emlékezetessé tette. Nemkevésbbé fokozta a majális jó 
mulatságának sikerét az is, hogy a szomszéd h ,m-,vásár-
helyi ref. főiskolainak 16 növendéke mint a szentesiek 
vendége a mulatságban részt vett. Máskor a fiatalság 
rendesen sátort szokott építtetni, hogy a nagyszámban: 
egybe gyűlni szokott mulató közönségnek kényelmes 
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kilometer (tehát több mint fele.) Csongrádmegye terW 
létére 27 klin. és II.-M. Vásárhelyre 13S4 kim. Aján-
lott pedig Jász Nagykun Szolnokmegye érdekeltsége 
összesen 244 ezer forintot, melyhez KanSzt.-Márton 
150 ezer, Tisza Földvár 34 ezer és maga a megye 60 
ezer forinttal járult. Csongrádmegye érdekeltsége H.- i 
M.-Vásárhelylyel együtt 890 ezer forintot szavazott | 
meg: melyben Szentes 600 ezer, Szegvár 55 ezer, a 
megye 70 ezer és II M.-Vásárhely 165 ezer forinttal j 
szerepel. Mig tehát a jász-nagykun szolnokmegyei ér-
dekeltség az egy millió 400 ezer forintból csak 244 
ezer forintot, addig a kisebb területtel érdekelt Cson-
grádmegye 890 ezer forintot ajánlott fel, s e szerint 
az érdekeltség által fedozendő építési tőkéből még 
most is hiányzik 266 ezer forint, melynek uem akadt 
gazdája. Látnivaló ezen számadatokból, hogy Jász-
Nagykun-Szolnok megye részéről egyedül Kun Szt.-
Márton az, mely érdekeltsége arányának megfelelő 
áldozatkészséget tanúsított éz ügyben; a többi érdek-
társ ajánlatára bátran elmondhatjuk, hogy „adtál uram 
esőt, de nincs benne köszönet;" s igy a szajol-vásár-
helyi vasut reményétől nyugodt lelkiismerettel bucsut 
vehetünk. „Kequiescat in pace.u 

— A vasúti szerződés tárgyalása alkalmával tol-
mácsolt aggályok alaposságra élénk világot vetnek 
azon nyilatkozatok, melyeknek a szajolivasutért lelke-
sülő h m vásárhelyi lapok adtak kifejezést. Álljanak itt 
illustratióul a következő szemelvények: A Hódmező 
vásárhely a szentes-félegyházi vasut ügyében megkö-

; tött szerződésről elmélkedvén, a többi között ezeket 
mondja: „A szentesieknek igazuk van minek várnának 
tovább a hiu kecsegtetések után; miért ne ragadnák 
meg az alkalmat, mely egy technicaí és célszerűségi 

bizo- i tekintetben kitűnőnek ígérkező tiszai híddal és a mi 
hogy fö vasúttal kínálja meg őket, rég óhajtott vágyukat 

a Budapesstel való összeköttetést a legrövidebb idő 
alatt helyezvén kilátásba 250 — 300 ezer forint áldozatt 
mellett. A „Vásárhely és Vidéke" hasontárgyu közle-
ményének pár passusa pedig igy szól: „Szentes város 
saját érdekeit tekintette; midőn a félogyháza-szentesi 
szárnyvonal kiépítésére e kínálkozó kedvező alkalmat 
örömmel megragadta, a Szentet városa mindenesetre 
nyerni fog vele, hogy Tiem habozott elhatározásában 
mert a szajol vásárhelyi vasut ügye tisztelet a kivéte-
leknek legnagyobb részt oly kezekbe volt letétemé-
nyezve kiknek kissebb gondjuk is nagyobb volt a 
vasut ügyénél, s bizony bizony ezeknek a nagy ér-
deklődésétől akár itélet napig várhatták volna a jó 
szentesiek a vasut fütyülését: Saját érdekeinket tekin-
ve tehát igen helyesen cselekedtek, hogy ők fütyül-
tek be a szajol vásárhelyi vasútnak. Igaz ugyan, hogy 
ez a lecke nekünk vásárhelyieknek igen keservesen 
esik, de hát kívánhatjuk e a szentesiektől hogy ők 
ne első sorban a saját érdekeinket tekinttsék? Ki 
tudná kiszámítani, hogy eddig is mily óriási kárt 
szenvedett Szentes, hogy nem volt vasútja! — s most 
midőn Horváth Gyula fáradhatlan etjárása folytán oly 
helyzetbe jött, hogy megszerezheti azt, lehet e rossz 
néven venni, hogy inkább a bizonyos szárnyvasutat 
fogadta el, semhogy továby is vájon a bizonytalan 
szajol-vásárhelyi vasútra? Nem vehetjük rossa néven 
a szentesiek eljárását; mi is ugy tettünk volna hely-
zetünkben; s bár sajnálattal látjuk a szajoli vasut lé-
tesülésébe vetett reménységünk utolsó szálainak is el-
szakitását, őszintén kívánjuk derék szomszédainknak, 
hogy szárnyvasutjokkai; s a legnagyobb mértékben 
élvezzék a vasjit minden áldását és jótékonyságát." 
E nyilatkozatokhoz nem kell kommentár; most már 
talán csak elfognak némulni a közgyűlésen nyilványult 
alaptalan aggodalmak s egy szívvel lélekkel örven-

teljesen igazunk volt, midőn azt állítottuk, hogy e tár-
sulatban minden szakmakör hivatott erők által van be-
töltve. s igy közönségünk a rég nélkülözött műélve-
zetben valahára részesülni fog. De aztán természetesen 
a közönségnek sem szabad szükkeblűsködni; meg kell 
mutatnutk, hogy a valódi művészetet Szentes város 
közönsége mindig kész megfelelő pártfogásban része-
síteni. A bérlet 16 élőadásra fog nyittatni; azonban 
megvalljuk, hogy e miatt némi aggályaink vannak, 
mert közönségünk 6 előadást magában foglaló bérlet-
ciklusokhoz van szokva, s tartunk tőle, hogy 16 elő-
adásra kevesen fognak aláírni. De ez az eshetőség ne 
csüggessze el Bogyó urat; próbálja akkor meg 12-re 
vagy 6-ra reducálni a bérleti előadások számát, s meg 
vagyunk győződve, hogy a közönség áldozatkészségé-
hez fbzött remények valósulni fognak. 

— Spanga vallott, az országbírón elkövetett bor-
zasztó gyilkosság részletei ki vannak derítve, — ez a 
bir villámgyorsasággal szárnyalta be az országot, s 
bátran elmondhatjuk, hogv uemcsak a közérdeklődést, 
hanem a közmegelégedést is felköltötte. Mult szomba-
ton este, 8 órakor vitette maga elé a vtzsgálő biro a 
megátolkodott gonosztevőt, s másnap reggeli 5 óráig 
szakadatlanul tartó erélyes vallatás alatt sikertilt őt 
tői edeimos vallomásra bírnia. Beismerte, hogy a ször-
nyű bűntényt az országbíró huszárjával, Bereccel és 
szintén fogva lévő régi cinkosával Pitélyvel együttesen 
tervezték; a szintén bűnrészességgel vádolt Jávor nem 
vett abbon részt, sőt tudomással se birt róla, s csak 
annyi köze vgn a dologhoz, hogy Spanga ő általa vá-
sároltatta a gyilkosságnál szerepelt konyhakést, de a 
nélkül, hogy tudatta volna vele célját. — A gyilkos-
ság estéjén Berec vezette Spangát és Pitélyit a palo-
tába, s az országbíró erkély szobájába rejtette el. A 
mint Beree az országbirót levetkőztetve, a hálószobá-
ban magára hagyta, Spanga nesztelenül be'épett oda, 
s a gyanútlan áldozatot mellére szegzett késsel se sza-
vakkal támadta meg: „Pénzre van szükségem uramu 

mire Majláth megragadta a kést s Spangára rárivallva, 
birokra ment vele. Pitély akkor rohant a szobába, s 
oly erővel veté magát a dulakodokra, hogy azok mind-
ketten a földre buktak. Igy egyesült erővel lenyomták 
Majláthot, Pitély mellére térdelt, Spanga száiát tömte 
be, azután Pitély kezére lábára és nyakára szoritá a 
hurkot. Ekkor Spanga az íróasztal fiókjából elő ke-
reste a Vertheim szekrény kulcsait, mialatt Pitélyi a 
szerencsétlen áldozat tárcáját és óráját rakta zsebre. A 
kassza kulcscsal azonban nem |boldogultak a gazem-
berek, mert ismételt erőködés után se tudták kinyitni 
a pénztárt. A tusa közben Majláth összetépte Spanga 
kabátját, s azonfelül a kézsebéböl ömlő vér is egésszen 
bevérezte; kivették hát az országbíró téli kabátját, 
Spanga azt vette magára: azutáu kezeiket megmosva, 
az erkélyre erősített kötélen leereszkedtek és Pitély a 
tárcából 600 frtot adott át Spangának az órával együtt, 
melyet Spanga Bécsben zálogosított el. — Eddig vau 
Spanga vallomása Pitély és Berecz még mindig ma-
kacsul tagadtak; de Spanga vallomásának súlya alatt 
Pitély konoksága is megtört, s ő is töredelmes vallo-
mást tett. A Schvarcer féle betörésre vonatkozólag is 

helye legyen; most valószínűleg az esős idők kilátására 
való tekintetből a sátor elmaradt, s a közönségnek a 
s z ű k iskola termekben kellet beszorulni.Ez azonban nem 
zavartala mulatságot s abban, hogy az a legfesztelenebb jó 
kedvvel foljon kivilágos kiviradtig. E mulatság kivá-
lóan sikerült volta igazolya legjobban, hogy nálunk 
menyire érzi szükségét a közönség az ilyen nyári mu-
latságoknak. — Ilyenek rendezési he'.yeül azonbau 
a Széchényi kertnél alkalmasabbnak tartjuk a városnak 
nagy völgyparti fáskertjét. 

— Á szajol-vasarhelyi vasut ügyben végre vala-
hára JásztNagykun Szolnokmegye is meghozta a rég 
várt és annyiszor sürgetett határozatot, mely szerint 

A helybeli iparos ifjúsági egylet junius hó 
9-én kedvezőtlen idő esetében 16-áu juniálist szándé-
kozik rendezni a delelő előtti szép téren s tiszta jöve-
delmét egy diszzászló beszerzésére fogja fordítani. Az 
iparos ifjúság által rendezett mulatságok eddig min-
dig sikerültek s azt hiszszük, hogy a£ iparos osztály 
meleg pártolása mellett ezen juniális is ki fogja elé-
gíteni a mulatni vágyó mindkét nembeli ifjúságot. 

— A vac-egyház megyei rom. kath. tanitóegy-
let „Hád-Mezö-Vásárhely" esperesi kerület tanítói f. 
év junius hó 7-én városunban tartandják alakuló gyü-
lésöket. Tárgyak: 1 Tisztviselők választása. 2. A köz-
ponti gyűlésbe két, — és az orezágos tan. gyűlésre 
1 tagnak választása, 3. Az alapszabályok 9. §-ban fel-
sorolt egyébb ügyek. 4. A tagsági dij fizetési határi-
dejének a f. évrei megállapítása. 5 Azon netáni kér-
dések megállapítása, melyeket ezen gyűlés a központi 
gyül. által kiván tárgy altatni. 6. A jövő gyűlés he-
lyének s idejének kitűzése. Helyiség: a róm. kath. 
egyház tanácsterme. 

— Bogyó Alajos színigazgató „előleges sziníje-
lentése" szerint a színtársulat junius első napjaiban 
kezdi meg működését városunkban. A működő tagok 
uévsora meggyőzheti a szinivilág ismerőseit, hogy 

uj vallomást tett Spanga; eddig tudvalevőleg mind ő 
mind Kállai maguknak vindikálták azt a bűntényt; 
most már azonbau beismerte, hogy azt Kállaival kö-
zösen követték el, — Kállaira még ezután kerül a 
sor ő tőle fontos leleplezéseket várnak több bűntényre 
nézve, melyeket ezek a jó madarak a fővárosban kör-
nyékén követtek el, 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből. 
— Kiss József cipész I. t. 196. sz. házánál egy bú-
torozott szoba kiadó. — Lakos Istvánnénál I. t. 334. 
sz. házánál egy szoba kiadó. — Deák Lajos III, t. 
163. sz. házánál egy külön lakás van kiadó, julius 24-től, 
Mucsihátou a Pollák Emánuel féle kaszállók pénzért 
vagy részből kiadók. Tudakozódni lehet dr, Sehle-
singer Károly ügyvédnél. — Az izraelita templom 
átellenében I. t. 504, sz. alatt I bútorozott szoba vagy 
annélkül van azonnal kiadó értekezni lehett Solti Fe-
reucel az említett helyen. — Cherrier János könyv-
nyomdásznál Talabér János költeményei 2 kötetben 
40 krért kiphatók. 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 
S I M A ^ E ^ E I S T C -

I d é z é s . 
1285. p. 1883. b. sz. 1595. 1883. közjsz. Szentesen 

1883. mártius 29-án végrendelet hátrahagyása nélkül 
alhalt Dobosi Ferenc szentesi volt lakos hagyatéki 
ügyének letárgyalására határnapul f. évi junius hó 5-dik 
napjának d. e. 9 óráját hivatalos irodámba (Szentesen 
I. tiied 4. szám alatt a Frie dféle házban) ezennel ki-
tűzöm, m dyre az érdekelt örökösöket, különösen pedig 
idézéseim elfogadását megtagadó özv. Dobosi Ferencné 
Szeder Erzsébet és Dobosi Mária Cserna Józsefné 
szentesi lakosokat ez uton is hirlauilag megidézem azoa 
felhívással, hogy az ujabban jelen idézéssel kitűzött 
határnapon személyesen, vagy megbízott által annál 
is inkább megjelenjenek, mert elmaradásuk esetén a 
részükre káruk-, veszélyük- és költségükre kinevezendő 
ügygondnokkal fog a hagyatéki ügy lotárgyaltatni. 

Kelt Szeotesen, 1Ő&3. május 25, 
H o t f e r A n t a l 

kir. közjegyző 



H I R D E T É S E K. 

Ujabb árverési hirdetmény. 
Kann Lipót budapesti lakos felperesnek 

Keresztes Nagy György alperes ellen frt 
50 kr. tőke, ennek 1*81. évi november 18-tól 
6°/h kamatjai, 90 frt 97 kr, eddigi megállapí-
tott, és még felmerülendő költség követelései 
erejéig a szentesi 385. sztjkben 471. hrsz. a. 
foglalt 462 nsz. öl udvar ierü, 600 frt becs-
érték ü házból alperes tulajdonát képező V4 rész, 
ugyanannak tulajdonát képező a szentesi 10545 
sztjkben 11847. hrsz a. foglalt 244ü/ l f i00 hold 
terű 150 frt becsértékű külső ecseri legelő föld, 
az alólirott telekkönyvi hatóság hivatalos helyi-
ségében 1883. évi május hó 28-ik napján d. e. 
9 órakor megtartandó végrehajtási árverésen 
becsű áron alól is eladatni fognak, mire az ár-
verezni kívánók magukat 10°/0 bánatpénzzel 
ellátva meghivatnak. 

A vételár egy harmadrésze az árverés jog-
erőre emelkedése napjától 30 nap alatt, máso-
dik Vs"8^ része 60 nap alatt, utolsó Va-»d 
része 90 nap alatt 6°/0 kamataival együtt ki-
fizetendő. 

Az árverési feltételek alólirt telekkönyvi 
hetóságnál, Szentes város, — Szegvár és Mind-
szent községek elöljáróságainál hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Ezen hirdetmény egy példányban a „Szen-
tesi Lapa-ban egyszer közhírré tétel eszközlése 
végett felporesi képviselőnek kiadandó, egy 
példányban kifüggesztés végett az árverési föl-
tételekkel Szentes város polgármesteri hivata-
lának megküldendő, egy példányban szinte az 
árverési föltételekkel Szegvár és Mindszent köz-
ségek elöljáróságaiknál körözés utján közzé 
teendő 

Kelt Szentesen a kir. járásbíróság mint 
tkvi hatóságnál 1883. évi február hó 5-én. 

Bcrtka János 
kir. aj bíró. 

Végeladás. 
Alólirott tisztelettel hozom tudo-

mására a t. közönségnek, hogv a rak-
táromon levő összes ÉRCKÖP0RSÓ-
K A T gyári áron eladom, melynél fogva 
nállain érckoporsók a legjutányosabb 
árakon kaphatók, ugy szinte nállam 
kaphatók az úgynevezett ásvány ko-
porsók, melyek több hazai kiállításon 
kitüntetésben részesültek, a koporsók 
nagyságai 180 centimétertől 200 cen-
timéterig, továbbá nagy készletet tar-
tok fakó porsókból és mindenféle ha-
lotti szerelvényekből a legjutányosabb 
árak mellett A n. é. közönség becses 
pártfogását kérve maradok tisztelettel 
Sark&dy N a g y Lajos , aszt. mester. 

Ere-,ásvány- és fakoporsó raktáros. 
Lakásom: csillagutca III. t. 199. sz 

alatt saját házamban 

X í i r d - e t é s . 
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget 

értesíteni, hogy a Gibba féle házbóli elköltö-
zésem következtében a még készletbe levő 
árukat az alábbi árak mellett áruba bocsájtom. 

frt. kr. 
Egy kiló szegfűszeg . . . . . . 1 84 

„ „ szegfűbors 78 
f . feketebors 95 
, „ kemény mag 26 
. , szatinóber világos és sötét . 10 
f f fi r nász 45 
9 , horgany tirnász . . . . . 46 
„ „ terpentin firnász 46 
„ 9 halzsir 22 
9 , enyv 44 
, t csiriz 42 
„ t fasaeg , 3 0 
9 f szurok cipészeknek . . . . 1 6 
„ „ kék berzseny . » . • « • 12 
„ , kuksó 12 
, „ keményítő 1 24 
f n keményítő IL 18 
„ „ keményítő III 15 
, 9 kiló aiti olaj 95 

, Tábla olaj 90 
. fa * . . . 60 

w „ Mosó szappan . . . . . 32 
Egy csomag forgács cipészeknek é . 10 

. t flóra gyertya . . . . • 40 
n , luna gyertya . 4 . . . 36 
n „ paraffin gyertya . . . . 33 

Az itt elsoroltükon kívül, minden fűszer 
festék és anyagszer t*lék: Valamint egy egész 
uj ft'í szerűt IxdtbeJi felszerelés, tizedes mázsák 
és egyensúly mérlegek, a legjut,ányosaí> árakon 
e hét folyamán általam a helyszínén eladóvá 
tétetnek. 

Maradok őszinte tisztelettel 
Adler Vilmos. 

Üzlethelyiség változás. 
Tisztelettel hozom tudomására a 

n. ó. közönségnek, hogy a nagykávé-
ház utcai 

cipész üzletemet 
a főutcába Hadzsi-féle házba, Varga 
Benjámin volt helyiségébe helyeztem át 

Egyszersmind megemlítem, hogy 
üzletemben mindenféle férfi,-aöi ósqj$T-mek lábbeliket nagy választékban tartok 
és megrendeléseket a lehető legjutá-
nyosabb árak mellett pontosan esz-
közlök. Az eddigi irántam tanúsított 
bizalomért köszönve, maradtam a n. é. 
közönség becses pártolásába ajánlva 

mély tisztelettel 
Szilágyi Lajos 

cipész. 

Hirdetés. 
Alulírott tisztelettel tudatom Szen-

tesváros és vidéke t. közönségével, 
hogy üzletemet ez év Szent-györgy 
naptól a vásárhelyi nagyitteában Irházi 
Sándor sutu malcmffle 65-ik számú sa-
ját házamba tettem áty aholis minden 
e szakmába vágó tárgyak gyors és 
jutányos áron való elkészítésére ma-
gamat a t. közönség figyelmébe aján-
lom; nevezett sz házam fele része 
mely egészben (506. nsz öl szabad kéz 
bol eladó értekezhetni ugyanott 

tisztelettel 
Riszdorfsr Károly 

kádár iparos. Q 

CCOCOOOOOGOOOOOOOO 

a 

Budapesten, IX-ik kerület, Üiloi ut 35 ik szám alatt. 
AjÁnljÁk or**4psri»rt« legjobbnak ismert 

tüzawyagot megtakarító szén(a- és szalmafütésre 
berendezett 

gőzmosdonyaikat 
Kiy ^ felülinulhatlan és bármely idójá-

^ rás viszontagságainak legjobban 
ellentálló 

vasgerendát oaepiögépeiket 
szabadalmazott majján etető szerkezettel ' 

vagy a nőikül 

M * 

Árjegyzékek, ugy Magyarország elsőrendő uradalmai és gazdáitól származó s gőzeséplő 
készleteink rendki 
bizonyítványokat 
készleteink rendkívüli nagy munka képességéről és utolérhetetlen tartósságáról szóló 

tartalmazó legújabb kiadványunkat, kívánatra bérmentve küldjük. 

ROSTOM, PüCTGR ÉS TftRSA 
Budapest, Nádor-utcza 39. és 41. szám, 

a j á n l j A k a 1 «> « o 1 « fl d l ] j » k k n l k i t ü n t e t e t t 

gőzmozdonyaikat 1 > 
| fa- és szénfütésre, fcCVjVro 

SZABAD, SZALMARJTÖ 
LV^S Éfc^Sk. v. dobmentő 

és 

g ó z r a o z d o n y a i k a t üszegtisztitó elökészülékkel. 

Hoffherr-ffcle egyszerű és tisztító cséplőkeszleteket 
jarganyhajtásra. 

Á r j-e'g y z é k e k b é r m e n t v e k ü l d e t n e k . 

Fontos gyapjú termelők és gyapjú 
kereskedőknek. 

A tizenötödik forgalmi év kezdetével bátorko-
dunk a t. c. juhtenyésztök és gyapjukereskedöknek 
intézetünket tisztelettel ajánlani. Elvállalunk jutá-
nyos feltételek mellett mindennemű gyapjút gyár-
szerií mosásra és bizományi eladásra. Kívánatra elö-
lageket adunk mérsékelt kamattá!) mellett. A gyap-
jút gyárhelyiségunkben ugy zsírosan mint gyári-
lag mo&ottan raktározzuk és biztosítjuk, amiért kü-
lön dijat nem szedünk 

A vasút vagy gőzhajó állomásokhoz érkezett 
és hozzánk címzett küldeményeknek gyárunkba 
való szállítását teljesítjük. 

Az osztályozás és mosás — még a legcse-
kélyebb mennyiség is — szorosan elkülönitva tör-
téu ik. 

Az eladás bel és külföldi gyárosoknak a le-
hető legmagasabb árban történik. A gyapjú árát 
megbízóinknak azonnal készpénzben küldjük. 

Programmot kívánatra bérmentve küldünk. 
Mindeu kérdésre szóban v. levélben felvilágosí-
tással szolgálunk. 
Első magyar gyupju-mosó és bizományi 

részvény-társaság Bndapesten. 

visontai Kovách László, elnök. 




