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SZENTESI 
VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 

— • T -
E lap szollemi részét illető körieménvak* a szerkesztőség-
hez, a pénzküldemények a kiadóhfrWtalhoz intézendők. 

E l ő f i z e t é s i á r a k : 
Egész évre 4 frt 
Fél évre 2 frt. 
Negyed évre 1 f r t . 

H i r d e t é s i á r a k : 
A három hasábra terjedő petitsorért egyszeri hirdetés-
nél 18 kr., a két hasábosért 12 kr., egy hasábosért 

6 kr. számíttatik. 

Bélyegdij minden egyes heigtntástól 30 kr. 

Megjelenik e lap hetenkint vasárnap egy iven. 

A „Nyilttér-"ben a háromhasábos petitsor igtatási dija 
15 kr. o. é. 

Szentes, 1874. január 30-án 
A havonkiiit tartatni szokott városi közgyű-

lések tárgysorozatában hónapok óta lehetett ta-
lálni egy a napi rendre kitűzött ügyet, melyet 
azonban a sürgősebb elintézést igénylők mind 
eddig háttérbe szorítottak, annyira, hogy daczára 
többször történt kitiizetésének, mindeddig tár-
gyalás alá nem kerülhetett. — Az egyházi tiszt-
viselőknek a város által adni szokott javadalma-
zások beszüntetésének kérdése ez. 

Kissé kényes ügy, de tartozunk olvasóink-
nak annak megösmertetésével. 

ösmert dolog, hogy a reformáta , római 
catholika-, az evangelica- és a görög-keleti egy-
ház lelkészeinek bizonyos mennyiségű ölfa ter-
mészetben, továbbá hus, fagygyu, széna s. t. b. 
természetben ki nem szolgáitatható czikkek vált-
sági dijában bizonyos évenkint megállapított 
Összeg adományoztatik. — A fent emiitett hit-
felekezetek egyes néptanítóinak is nyujtátik hus 
és fagygyu, váltság czimen egy aránylag bizony 
igen csekély összeg, évenkint körülbelül 12 frt. 

A mult év nyarán a helybeli izraelita hit-
község rabbija, kinek a városi jótékonyságból 
mindeddig osztályrész nem jutott, azon kérelem-
mel járult a városi tanács elé, hogy —amennyi-
ben az o melloztetése az egyenjogúság törvé-
nyének meg nem felel, s a mennyiben az iz-
raeliták is osztoznak a közteher viselésben; — 

az évenkinti 6 öl tűzifa s egyéb járulék neki 
is kiadassék. 

A városi tanács azonban egész más szem-
pontból fogia fel a ra >bi ur kérelmét, — s ki-
indulva azon nézetből, hogy a népiskolai tör-
vény életbeléptetése alkalmával, a városi kép-
viselőtestület által az egyes hitfelekezetekhez in-
tézett kérdésére, valamennyien f e l e k e z e t i e k -
nek nyilvánították iskoláikat; fez esetben pedig 
a népiskolai törvény 25. értelmében, a városi 
tanács vélemény e szerint a hittelekezeteknek nyúj-
tani szokott javadalmazások vissza vonhatók, s 
a község által fentartott közös iskola javára for-
díthatók) — továbbá mert a községi törvény 
124 § a értelmében a lelkészek és egyházi hi-
vatalnokok, hivatalaik folytán járó fizetéseik után 
esendő községi adó lefizetésének terhe alól fel-
mentettek, — (tehát e részben ujabb, még pedig 
tetemes kedvezményben részesittetnek);—a vá-
rosi tanács ezen nézetből kiindulva nemcsak az 
izraelita rabbi ur kérelmet találta visszautasi-
tandónak, hanem ezenfelül javaslatba hozta, hogy 
a városi képviselőtestület a többi hitfelekezetek-
nek eddig nyújtani szokott adományokat jövőre 
szüntesse be, s azokat a nem csekély költséggel 
fentartott v á r o s i felsőbb iskolára fordítsa. 

A jogügyi szakosztály, melynek ez ügy 
alapos megvizsgálás, s vélemény adás végett ki-
adatott, mint értesültünk a tanácscsal ép ellen-
kező véleményben vau; szerinte a lelkészeknek 
eddig nyújtott adományok vissza nem vonha-

tók, s minthogy az izraeliták a többi vallás fe" 
lekezetekkel alkotmányos uton egyenjoguakká let-
tek, jövőben a rabbi urat is hasonló kedvezmény-
ben részesitendőnek véli. — Nézetének indo-
kául felhozza, hogy a városi levéltár legrégibb 
iratai között kötelező adomány levél ugyan nem 
található, de már az 1748. évi számadásokból 
kitűnik, hogy a város a ref. és r. cath. egyházi 
tisztviselőket javadalmazta ; ebből következteti, 
hogy a város eme kötelezettsége (?) vagy azon 
időben vette kezdetét midőn a levéltár rendezve 
nem volt, vagy pedig, hogy a kötelező irat va-
lamikép megsemmisült; (hát ha soh'sem létezett?) 
— a több mint száz év óta fenálló gyakorlat 
pedig kötelező erővel bir arra nézve, hogy a 
deputatumok jövőre is kiadassanak. 

Mit fog a közgyűlés — mert az ügy hihe-
tőleg legközelebb sorrendre kerül — ez ügy, 
ben határozni, nem tudjuk, annyi bizonyos, 
hogy sokan érdeklődéssel viseltetnek ez ügy iránt; 
s hogy vagy minden hitfeic^0,ettől megvonandó 
az eddigi adomány, vagy az egyenjogúság el-
vénél fogva most már ae izraelita hitközségnek 
s jövőben, a szabadvallás gyakorlat törvényének 
megalkotása remélhető esetén, a nazarenusoknak 
s egyebeknek is megadandó. 

Hanem hát a százados gyakorlaton alapszik 
ama jutalmazás! 

Mi is ugy vélekedünk, hogy ős gyakorlaton 
alapszik s hogy nem létezett soha erre vo-
natkozó kötelező és örök időkre szóló adomány-

CJ£ 

AZ ANGOL BQSZUJA. 
(Beseély K II után.) 

I. 
(.Folytatás.) 

Az angol nem tartozott azon emberek közé, kik 
feltett szándékok kivitelénél sokáig késedelmeskednek, 
néhány hét múlva, melyek alatt Toni mély érzelmé-
ről és hozzá való ragaszkodásáról meggyőződött, an-
nak anyja előtt ismételte kérelmét. 

„Birja szülőinek beleegyezését? tf kérdé ez. 
Raslingh soh sem hazudott, valótlant soh'sem inon 

dottak ajkai, ha felelni nem tudott, hallgatott. 
Ezt tette most is. 
„E nélkül" folytatá Toni anyja, „áldás nem lé 

tezne egybekelésén, 8 gyermekemnek nem volna sza-
bad ön nevét hordania." 

„Ismerem a parancsolatot" szólt kevés szünet 
múlva az angol, „mely követeli, hogy atyánkat anyán-
kat tiszteljük ; — oh de mi angolok rásztkorosok va-
gyunk, — külöiicz ideáink szoktak lenni, nálunk ezt 
„spleennek" nevezik. Lám! atyám megmondta egy-
szer, hogy szegénysorsu nőt ne vegyek el, — már 
most ha látná is Tónit, ha megkedvelné is, még sem 
adná beleegyezését, annál kevésbé, mert egyszer ki-
fejezd óhaját, miszerint egy barátjának leánya legyen 
nőmmé. — Már pedig ezt nem fogom tenni, elveszem 
Tónit, atyámnak nem szükség ezt tudnia; — azután 
ő már öreg, és London messze van." 

„Es mint vélekedik az anyja?" kérdé az éltes nő 
sohajtozva. 

8Az meghalt." 

ltaslingh mit nem vélt, kosarat kapott. 
Toninak könnyei, az angolnak] kérelmei meg nem 

indíthatták az öreg nő szilárd elhatározását. — Vég 
szava volt, hogy szerezze meg a kérő előbb apjának 
beleegyezését, s ő felette boldog leend, ha leányát 
neki adhatja. 

Raslingh nem felelt; de hazamenet ezt suttogá 
kedvesének: „Akaratomat végrehajtani fogom, s te 
nőm leendesz." 

Három hétig nem látták őt. 
A leány areza halaványabb lett, keblébe zárt 

búja, éjjeli álmatlansága mindinkább hervasztották. — 
Ígéretére épített vala miként Isten szavára; s ime nem 
teljesité; a gondolat, hogy el utazott — tán örökre, 
már-már győzedelmeskedett a vágyakozó a remény-
kedő szerelem ábrándjai felett. 

Kisirt szemekkel ült egy napon anyja oldala 
mellett, midőn a jól ismert léptek felhangzottak. Még 
az öreg nő is kíváncsian ugrott fel helyéről, hisz le-
ányának megváltozott külszine nem kerülte el figyel-
mét, — és a jelen pillanat határozó volt annak jövő 
sorsa felett, hisz az angol haza írhatott, s most a te-
leletet hozza meg. 

Raslingh belépett. Toni feléje sietett, amaz átka 
rolta őt, — szivéhez vonta, s az első csókot nyomta 
ajkaira. 

„Tehát beleegyezett édes apja?!" kérdé az an-
gol szokatlan magaviseletén álmélkodó anya örven 
dező meglepetéssel. 

Raslingh tagadólag rázta fejét-
Majd leült s elbeszélte minő lepéseket tett tá 

vol maradásának ideje alatt, elbeszélte, hogy már a 
törvényszerű hirdetések is megtétettek, s hogy csak 
az anyai beleegyezel szükséges, hogy Tónit mielőbb 
oltárhoz vezesse. 

Az öregnőnek engednie kellett gy ermeke könyör-
géseinek. — Nehéz szivvcl tette. — Raslinghba hely-
zeti bizalma megrendült. 

„Áldás nem leszen e házasságon!" szólt „mert az 
atya akaratának ellenére köttetik; — s belenyugvásom 
kierőszakolva lett." 

Toninak fájdalmasan esett ugyan, hogy anyját 
vidámnak nem láthatta, de azért boldognak érezte ma-
gát , annál inkább mert látta, hogy Raslingh nem töp-
renkedik véghezvitt tette fölött. 

„Atyámnak meg van a saját akarata" szólt ez, 
„s nekem meg van a magamé ; — én jobban tudom 
mi tehet engem boldoggá, hogysem o; — s tudom, 
hogy atyám az én helyzetemben szintén igy cseleked-
nék. — A mi anyádat illeti, Tónim ! jó asszony, meg 
vannak előítéletei; — de én nem cselekedhettem kü-
lönben." 

Még az nap megkUldé a fényes nász ajándékot. 
Toni anyja pedig levelet irt Londonba Raslingh 

urnák, melybe értesité az atyát fiának Eduárdnak fon-
tos lépése felől. 

Raslingh nem szegült ellene. Tudta, hogy a le-
vél soh'se fog a czimzetthez ju tni ; mit nyíltan ki is 
jelentett Toninak. 

A házassági frigy megköttetett; a pap ráadta az 
á'dást. Londonból felelet nem jött. 

Elmultak a mézeseknek nevezett hetek, s mul-
tak boldogságban az évek. A kis Luczia születése 
ujabb örömöt hozott a családba. 

Megjöttek a gyász napjai is. Toni anyját várat-
lan betegség lepte meg, kórágyba fekteté; — s örökre 
behunyta ama szemeket, melyek gyermekének jövő-
jébe soh'sem pillanthattak teljes megnyugvással. 

Sohajok közt rebegte volt el végáldását. Hült 
tetemei mellett érzette Toni először mennyire szorul 



— Szokásba jött e tiszteletdíj még ama 
régi jó időkben mikor még ugyanazok ültek a 
község tanácsában, kik a vallási társulat fen-
maradásának is emelték gondjait; ama jó idők-
ben, hol a lelkészek mint a nép vezetői tettel 
és tanácscsal álltak a községek élén. 

Ama jó időkből származott szokás ez, 
iáidon a lelkész volt a falu rendes szószólója, 
ellenséges seregek élén jött vezérek elé ő járult 
könyörögni, felsőbb hatóságokhoz ő vitte a kér-
vényeket, ő volt közbenjáró földesúr és jobbágy-
ság közt, s deputatiót gondolni sem lehetett, 
melynek ólén az illető lelkész ne állott volna 

Ama jó időkben keletkezet szokás e 

százados gyakorlat jogszerűsége folytán az ősi 
kupákat. 

Ámde végjük a dolog más oldalát; van-
nak kik ugy tekintik eme díjazásokat mint a 
különféle egyházaknak a város által nyújtott 
segélyt; oh de ekkor ismét a külön egyházak 
hivei által viselt közterhek arányában volna egyik 
vagy másik felekezetnek nyújtandó; merthogy 
lehetne az igazságos arány, ha az izraelita lel-
kész egyenlő javadalmazásban részesülne pél-
dául a ref. hitfelekezet lelkészével ama községi 
vagyonból, melyhez inig egyfelől 2 ezer izrae-
lita, addig másfelől 17 ezer ref. léleknek adója 

l járult. 
Véleményünk szerint, az eddigi javadalm*-

csak egyet is felemlit*ünk például-- midőn az ' 7 - ' ' ^" lánosan beszüntetendő, az egyes egyhá-
ujonczozások alkalmakor, a lelkész nagyban | z * k hivatalnokaikat érdemük szerint, 
igyekezett védeni híveinek érdekeit mikor - legegyszerűbb eljárás ez, hisz n ez a hono-

• " " - - arium csak ugyanazon zsebekből fog fedeztetni, ujonczozó bizottságnál személyesen működött 
annyiban, hogy magával hozva az anyakönyve-
ket — ott helyben kereste ki, s adta a szük-
séges felvilágosításokat, s nem volt még behozva 
a családi ivekért járuló dij. 

Ama jó időkből sáármazott szokás ez, mi-
dőn az ügybuzgók még ingyen szolgáltak, bí-
rónak, esküdtnek, tanácsnoknak fáradozása 
legtolebb ama deputatummal jutalmaztatott mely 
a község magtárából, vagy pinczéjéből részére 
kiméretetí; vagya mely egykét marha ingyen 
legeltetéséből állott; — vagy a melyet a falu-
házánál jól végzett dolgok után, vagy vidéki 
vendégek jelenléte alkalmával kiszolgáltatott fris-
sítők képeztek 

Oh ama szép és jó időkben igen méltányos 
volt, hogy kik a községért fáradoztak, a köz-
ség ama javaiból, miket az Isten adott s az anya-
föld termett részesittessenek. 

De mit akar ez a régi zokás a jelen kor-
ban, az egész m á g j ^ t rendezett viszonyok kö-
zött; midőn lainif^T egyes vallásfelekezet rendes 
egyházi adót vet ki és szed be, külön egyházi 
tanácsosai bir, s maga viseli önfentartásáuak ter-
lieit és költségei*. Midőn a lelkészek a község 
ügyeiben már csak annyi részt vesznek, mint 
bármely lelkesült, de azért deputatumm I el nem 
látott képviselő? 

A régi kegyelet és ősi szokás szentelte dija 
zások helyére a inai kor felemelt évi fizetései 
léptek, — ugyan mit mondanánk, ha valamely 
rendezett tanács mindamellett visszakövetelné a 

melyekből most. 

Mit mond a viszhang? 
L'ipunk legutóbbi számában a felállítandó 

kisdedovoda iigvében felszólalván, azt állítottuk 
hogy annak tőkéje 2000 frtra szaporodhatott, s 
hogy e két ezer frital, ha nem t akarékpánztá 
rilag, de más gyümölcsözőbb módon kezeltetnék, 
— • ha a városi közönség pénztára részéről se-
gély nyújtatnék, az ovodát még a reánk kö-
vetkező tavasz folytán megnyithatni lehetne. — 
Sokkal nagyobb ez időszerűit a mozgalom ez 
ügy körül, hogysem szavaink viszhangra ne 
találtak volna. — Több oldalról figyelmeztettünk 
hogy az általunk emiitett loke nagyobb, — több 
oldalról intéztettek hozzánk kérdések, melyekre 
nem adhattunk tel világosítást, — több egyénektől 
hallottunk indítványokat, —- melyek felől ugy 
vélekedünk, hogy a köiohajjal találkoznak. — 
Sürgető felhívások folytán röviden összefoglalva 
azokat, nyilvánosság elé bocsájtjuk. 

Az állíttatik, hogy nem a nő-egylet volt 
első megpenditője a kisdedovoda ügyének, ha-
nem annak alakulása előtt is, e szép czél javára 
történtek volna már műelőadások, s tartattak 
volna tánczvigahuak 

Az állíttat.k, hogy egy casinoi bál alkal-
mával maradt jövedelemből 30 frton felüli ösz-
szeg ugyancsak a mondott czélra adatott át a 
helybeli ívf. egyház pénztárának gyümölcsöző 
kezelés védett. 

Tovább;! arról értesültünk, hogy az olvasó 
körnél is gyűjtetett az ovoda javára mintegy 
oÜÜ forintot tevő összeg, uiely betáblázás által 
biztosíttatott s kii ön kezelés alatt állana. 

Arról is értesittettünk, hogy a nőegyletnek 

lapunk mult számában emiitett gyűjteményeinek 
összege nem a takarékpénztárban van elhelyezve; 
— létezik ugyan ott néhány száz forint a kis-
dedovoda javára, melynek egy tekintélyes réssé 
maga a takarékpénztárnak — az évenkinti osz-
talék megállapitása alkalmával tett adományai-
ból s ezeknek kamatszaporulataiból áll, — mind 
addig ott lévén gyümölcsöztetendő, míg a kis-
dedovoda tényleg fel nem állíttatik. 

Ezekből azután ama következtetés is von-
ható le; hogy más helyeken is létezhetnek már 
kissebb összegeeskék, melyek az ovoda meg-
szülemlését várják csak, hogy annak gyámoli-
tására előkerüljenek. 

Sajnos, hogy nincs egy külön ez ügy ér-
dekében alakult vagy kiküldött.bizottság, mely 
mind ezen szétjzórva levő s külön kezelések 
alatt álló tőkéket mindeddig figyelemmel kisér-
vén, azok állása felől kimerítő felvilágosítást 
nyújthatna. 

A nő-egylet, mely néhány év előtt annyi 
buzgósággal áilt ez ügy élére, ugy látszik fel-
oszlásban van, legalább régóta nem adott élet-
jelt; bár nem tagadható, hogy magára maradt 
elnöke, s pénztárnoka által mindez ideig kép-
viseltetik. 

A különbféle vélemények tehát oda irányul-
nak, hogy vagy a nőegylet álljon ismét ez igen 
fontos ügynek élére, s felhasználva a városunk-
ban ez ügy érdekében megindult mozgalmakat; 
kitűzött czél ját, mely felé annyi áldásos siker kö-
zött törekedett, igyekezzék végleg elérni; —• 
vagy pedig elnökségének kezdeményezése foly-
tán alakíttasson férfiakból egy bizottságot, mely 
a gyenge nőnemnek vállalata keresztül vi-
telénél — a most kedvező időben — segélyére 
lenne. 

Másfelől p >dig a városi képviselőtestület 
vegye kegyes figyelmébe, a hozzá, a nőegylet 
részéről benyújtott kérvényt, s intézze azt el 
kedvezőleg; küldjön ki egy bizottságot a maga 
kebeléből, mely számba vévén az itt o t t szét-
szórtan elhelyezett tőkécskéket, azok minél bő-
vebb gv ümölcsöztetése végett a nőegyletnek se-
gédkezzék ; — vagy ped'g utasítsa a városi is-
kolaszéket, melynek amúgy is resortjába tarto-
zik a nevelésügy — s annálfogva a kisdedek 
nevelése is, — hogy midőn gondjaival a felsőbb 
iskolákat általöleli, az „ a l a p n e v e l é s r eu is 
terjeszsze ki figyelmét, s tegye meg bölcs ja-
vaslatait, hogy az annyira szükségesnek tapasz-
talt, a közóhaj által annyira követelt ovoda még 
e tavaszon megnyittathassék. 

Midőn a város atyái ezreket ádozaak éven-
ként, hogy felsőbb oskolánk, városunknak eme 
disze és büszkesége — fentartassék, bár még 
most gyér látogatásnak örvend; — lehetőn hogy 
hasonló hévvel ne viseltessenek a kisdedek iránt, 
s iit gondoskodnának azon gyermek-seregről is, 

el a szív; azon tudatnál, hogy a leghűségesebb gyá 
molitó nincs többé. 

Egyetlen s legközelebb álló rokona volt. 

egy perezig sem késett, hogy elhagyva m-jét és gyer 
niekét, annak knrágyához siessen. 

Ueszélyünk eh jén rajzoltuk nejétol vett búcsú-w- , . . , . . . " J ' " r " " ' ^ mjfiui ven oucsu-
Mintha csak a megholtnak ío í z s«>Jtdn»e. r e á l j á t ; , ha azt állítottuk, h»Sy benaejtíben megrendült iffolr ifAlnn X.. Jtl. I i * ' szállottak volna örökségül. 
Négy év mult el. Egy napon levél jö t t ; bélyege 

„London," czimeres pecsétjén berezegi korona. 

Raslingh feibontá — halálsápadtság boritá el 
arezát. 

A levél atyjától jött, az irat kelte a mait hóról 
szólott. 

„Térj haza, ha még életben tal ilni, h \ áld Uorcat 
fogadni akarod* irta vala az öreg ur, „szélhűdés bé-
nította tagjaimat; orvosaim remegm 
a baj ; ki tudja, nem oltja c el életemet.u 

Raslingh megvizsgálta a levél borítékját ; Paris 
ból küldetett "hozzá. Tudnánk kell, hogy mielőtt To-
rival találkozott, hosszú útra készült Európába. — A 
házasság megváltoztatta gondolatát, s ő Tóni szülő-
városában települt le egy időre; atyja levelei mind 
Párisba küldettek, miután — állítása szerint — onnan 
legbiztosabban kaphatta nn g azokat. 

Ily módon évekig sikerült eltitkolnia hollétét 
atyja előtt, ki öt m;ijd Páriában, majd Rómában, majd 
Athenben lenni vélte. 

Raslingh szerette atyját, — igaz, hogy amúgy 
előkelő uri módon, azaz kevésbé forró hévvel, mint 
minővel a polgárok tűzhelye mellett, vagy a pórok 
kunyhóiban találkozhatunk No de azért szerette annyira 
hogy szerencsétlenségének hírére megilletődött, s mélyen 
bánta, hogy őt annyi ideig elhanyagolta. Most midőn 
ama ponton állott, hogy atyját örökre elveszítheti, a 
gyermeki szeretet magasabb lángot vert keblében, s 

m i o k is nnyvolt az ő alapos oka. — Eltekintve a 
válás fájdalmaitól, családja anyagi helyzetének gondjai 
is nehezültek reá. - Váltóit, pénzeit mind Párison át 
kapta ; — a mi pénz készletben v#dt azt utazása ^ette 
igénybe, s bár párisi barátja utján uj összegek felett 
rendelkezhetett is, — ezt k mégis csak soká elutazta 
után érkezhettek meg. — „ R a s l i n g h ú r n ő n e k " 
levelet küldeni nem volt tanácsos; titka könnyen el-

ír. „szélhűdés hé- á r u , u t h a t w t t volna; - s a mennyiben reá mint atyja 
i'k; ha ismétlődik l c Z l í i i i s l ) tiál'» roppant örökség várt, nem volt felesle-

ges az elővigyázat; — ki tudja ha az öreg ur a ti-
tokbr.n létrejött házasság felül értesül, nem fog e más-
ként -rendelkezni? — Kémkedő emberek pedig ily ese-
t- kben soha sem hiányzanak. 

Volt Raslingnak egy jó barátja, ki meglehető-
sen beavatva volt az ő titkaiba. - Mennyit nem ér 
4ü„v J'i. barát a bajok nagy napjain ! 

E jó barát M o r i e r orvo?» volt. Morier a min-
dig szolgálatra kész; ki számtalanszoi kitüntette Ras-
lingh iránti vonzalmát, ki önzetlenségének, becsületes-
ségének oly számos jeleit adta. 

E férfiúra bízta családjának gondozását, erre bízta 
szivének kedveseit, — ezt kérte fel, hogy a pénzeket, 
a leveleket, melyeket neje számára küldend, ennek 
kezéhez szolgáltassa, s viszont, hogy a bánkódó nő 
leveleit neki megküldje. 

S Morier átvállalta a közbenjáró szerepét. 
Raslingh nehéz szívvel, de kevesebb gonddal 

hagyta el Tóni szülővárosát s sietett Londonba. 

II. 
A megtört sziv. 

Hónapok multak el Raslingh elutazása óta. T -ai 
ugyanannyi éveknek tekinté azokat. 

Egyetlenegy futólag irt levelet vett férjétől annyi 
sok, szerelmet lehelő irataira, viszonzásul 

Raslingh ezt irta vol t : 
„Sietve irom ezeket, hogy köszönetet mondjak 

neked kedves nőm szívélyes soiaidért, melyeket Morier 
juttatott hozzám.44 

„Atyáin — Istennek hála — a javulás utján van, 
s reménylem hogy az ég megtartani fogja őt; hanem 
állapota valóban veszélyes, egy csekély étrendi kihá-
gás, egy kis meghűlés, avagy más parányi körülmény 
rögtön idézheti elő halálát. Külömben küldöttem pénzt 
Morierhez, s ez oly helyzetbe fog juttatni, hogy ma-
gadnak s kis Lucziánknak szórakozást szerezhess tá-
vollétem alatt. Csókold meg helyettem kedvesünket, 
és bocsáss meg, ha kevés szóval, de annál forróbb 
érzelemmel óhajtom szerencsédet. Mai adok téged sze-
rető Eduárdod." 

Szó nem jött ajkaira a nőnek, midőn e levelet 
olvasta, — csak könnyei hullottak. Pénzt tehát kül-
dött, de szerelmet lehelő üdvözletekre nem maradt 
ideje. 

Morier ki e levelet hozta, ott volt a szobában, 
figyelemmel kisérte a nőt, mig az a gyorsan irt soro 
kat olvasta; s bár ugy tett mintha a falakat diszitő 
festményeket vizsgálná, nyugtalan leselkedő pillantása 
a szerencsétlen helyzete felett merengő asszonyra tapadt. 

('Folyt, köv.) 



melyből kikeriilendnek majdan azok, kik ama 
áldozat mellett fentartott iskolákat benépesi-
tendik. 

Gondolják meg hogy sok szegény szüle 
fogja áldani őket, ha intézkednek, hogy azok 
ki* apróbb gyermekeik gondozása által a napi 
munkában akadályoztatnak, — oly htlyre ad-
hassák kedveseiket, hol ezek testi és szellemi 
tehetségeik fejlesztetnek addig, mig maguk a 
szükséges kenyér beszerzése után nyugodt sziv-
vel tekinthetnek. 

Levelek a világ folyásáról. 
XVIII. 

Szerkesztő barátom! 
„Több fejben több ész, több szem többet 

lát.u régi közmondás, ma már kimegy a divat 
ból ép ugy mint a régi gyógyitásmód, mikor 
itcze számra adták a kanalas orvosságot; most 
már csak az essencziát nyújtják a betegnek apró 
kásaszein nagyságú czukorkákban, — s neve-
zik ezt homeopathicus gyógymódnak! — uj 
nyavalyát támasztanak h beteg ember testébwn. 
mely megütközik, összeverekszik a megrögzött 
nyavalyával, s egyik a másikat megsemmisíti 
— Magyarországra azt mondták, hogy beteg, 
ennélfogva ezen uj módszerrel fogják gyógyí-
tani most. 

Az országgyűlés sok fejből áll. és sok be-
szédből, tehát egy 2l-es bizottmány küldetett 
ki, melynek feladata kisütni a betegség szülte 
okokat s felkutatni azok gyógyszerét, ez a bi-
zottság maga kebeléből ismét egy 9-es tagu albizott-
ságot szemodt ki; — iio hím b ir ttom uram erre 
a kilencz emberre nézziink most mindnyájan, 
hogyan destilálja majd az orvosság essencziáját. 

Azt már kitnhílták hogy duzzadtság, fel-
fúvódásban szenved az ország; — a sok adós-
ság, a számos vasút, a hivatalnokok serege, és 
más «gyéb pompák nagyon megfekszik a gyom-
rát, nagyon sok költséget emésztett fel a mult 
években. 

Ezt ezzel a műszóval fejezik ki, apasztani 
kell a k i a d á s o k a t, s növelni a b e v é t e l t 
— Sorba veszik az egyes ministeriumok kiadá-
sainak tételeit, törülnek azokból a mennyit lehet, 
lesz hivatalok reducálása, városi főispánok fize-
téseinek beszüntetése, miniszteri tanácsosok fize-
téseinek kevesbitése, minden minden kissebbre lesz 
szabva, a krajczár is! hej gyermek korom-
ban akkora volt egy schein krajczár mint a 
mostani két garasos. — Másfelől meg azon tö-
nk fejüket, hogyan lehet szaporítani a jövedel 
mező bevételeket. - - Nos! nem olyan ez mint 
a hoiiicopatheus kúra? — minél kessebb adagot 
adni a betegnek s arra törekedni, hogy minél 
tübbut izzadjon ki. 

Hatályos gyógyitásmód lehet ugyan ez, — 
csak hibásan ne legyen alkalmazva; azért is 
mondok egy erre vonatkozó adómat, — hátha 
valamelyik 9-es bizottmányi tag is hasznát venné. 

Nagy Fridiik belepillantott egyszer az ál-
lam számadásaiba; — nagyon csóválta a fejét, 
látta az óriási deficitet;— tudja barátom uram, 
a deficit nagyon régi állat, nem ugyan ö z ö n 
v i z e l ő t t i , hanem még nagyobbra nő ezen 
ős lényeknél is ;— tejét csóválta, gondolkozott; 
végre kimondotta ő is a nagy szót- „rt-ducálni. 
kevesbítem, takarékoskodni.*4 — A kegyelmes 
elhatározás azután nagy zűrzavart csinált a hi-
vatalnokok seregében, és sok gazdagon díjazott 
s nyugdíjazott mitsem tevők álmát éjszakákat 
szerzett — L)e a király nyrugodtan aludt. — 
Egy ha judon belép hozzá belső titkos tanácsosa 
G u n d I i n g ur. kinek szerepköre az udvari bo-
líCczságra is kiterjedt, — mérgesen ide oda tolta 
lökte a székeket a király hálószobájában. — „Mi 
menykő zajt csinál ön?*4 kérdé a felébredt ki-
rály. „Oh! ha az ember mnga is bosszús, s 
csupa savanyu képet lát maga körül, és pana-
szokat hall.- — „Ki panaszkodik?" „Felséged 
egész környezete, hisz mindenkinek csökkentette 
jövedelmét" „Oh! az igen helyesen van, ez a 
népség többet kap mint érdemelne, s keveseb-
bet tesz mint kellene." — „Igaza van felséged-
nek ! én is ily félén boszankodom; megparan-
csoltam szolgálómnak, hogy tisztogassa, mossa 
M a lépcsőzetet, * nnt telt? felmossa a legalsó 
lépcsőt, azután a másodikat, a harmadikat, min-
dig felebb; piszkos lábaival azután beszennyezte 
ismét azt mit feltisztitott. — Nem jól van ez 
felség! felülről kell kezdeni — felülről !u S a 
király megértette bohóca szavainak mély értelmét. 

No de azért ne gondolja ám batátum uram-
hogy az országgyíflés minden gondját átgöuli, 
tette volna a kilenczes bizottságra, működik biz 
az egyé) hasznos törvényeken, például az el 
mult napokban tárgyalta a földadó szabályozá-
sáról szóló törvényjavaslatot — Ez ugyan nem 
fogja kevesbíteni a terheket, hanem azért meg-
hozza azt az áldást, hogy ezek arányosabban 
legyenek elosztva; s ne forduljanak elő oly pa-
naszok minők mult é\ ben is bejárták a lapokat; 
— mely panaszok szerint nem tudom már melyik 
dunántúli megyében, óriási kiterjed 'sű puszták 
birtokosai, a kisebb földbirtokosokhoz képest, 
aránylag sokkal csekélyebb adóval terhei tetaek. 

Annak az uj törvénynek sokan fognak ör-
vendeni a hazában, — lesznek ujjvan olyanok O. J 
is kiknek nem tetszik, - de én örömhír gya-
nánt irom meg, mert sok kiáltó igazságtalanság 
lesz általa helyre ütve. 

Hogy mi történik a külföldön, arról bará 
tom uramnak most keveset irok Poroszország-
ban rendezik az egyháznak az országhoz való 
viszonyát, minduntalan ujabb és ujabb törvé-
nyeket fogadnak el, melyek miatt püspökök és 
papok haraguszuak, mert Ínyükre nincsenek; 
abban pedig kevés vigasztalásuk van, hogy Fran-
cziaországban a szent hierarchiát czirog:it|ák. 

Oroszország is tett valami divatosat, volta-
képen a czár tette azt, mert hiszen ott az or-
szág kormányzatába senkiin k sincs alkotmányos 

Ibeleszólási joga; — tehát a czár nyílt, renc 
ben kimondotta az általános védkötelezcttséget. 
Eddig ott csak a polgári és földműves osztály 
viselte a véradó terhét, ezentúl o;t is minden-

Fereez 10 kr. Kovács György 10 kr. Rádaí János 
fél véka buza és 10 kr. Rádai Györgyné 20 kr. Rá 
dai István fél véka buza. Sebesi Ferencz 30 kr. Dózsa 
Rudolf 1 frt. Pataki Józsefné 1 frt. Pataki János 50 
kr. Pataki Istvánné fél véka árpa. Mátéfi Ferencz 2 
frt. Héjjá József egy vóka árpa. (Folyt, köv.J 

kinek rang 
hordania. 

Általán 
szágok, inéi. 

és osztály különbség nélkül kell az 

véve nem igen mozognak az or-
a nyugtalan oláli fejedelemségben 

sem. Nem hiába tél van, s akkor megzsibbad 
a természet. Zsibbadtaknak látszanak országok 
és nép-k,— neglehet bogy azért gyarapszanak 

idején a borz; — hej! 
de ennek észrevehetem re nincs eléír é 
belülről, — mint télvi 
le ennek észrevehetem re nincs elég érzékein, 

ehhez finom politikus fül kellene, mely a tűvet 
is nőni hallja. P a j z á n 

H e l y i hirek. 
A r a g a d ó s n y a v a l y a . Ne ijedjenek meg ol-

vasóink ium a fekete hinduról szólunk, mely felől 
már az a liir is keringett a lapokban, hogy még a 
eholeránát is borzasztóbban pusztítana Csongrádon, 
holott itt a szomszédban mit sem tudunk felőle. — 
más ragályt értünk, melynek terjesztésére egy ugy 
nevezett „budapesti elsó' daltáisulat" ido rándult mi 
hozzánk. Tartott is ez néhány előadást magyar és né-
met nyelvből összezavart közösttgyes nyelven. A műda-
r ibok béltartalmáról barátunk alább bővebben ír, — ioi-
esak s a j n á l a t u n k é fejezhetjük ki, hogy közönségünk* 
mely a színészeket rendeden pártolni szokta, áldoza 
tul hozott pénzéért oly undorító jeleneteket látni, sza 
valmányokat hallani kénytelenittetett. Mennyire ragad 
az ily erkölehteh nség erről n eg y ő a dhetik bárki, 
ki estenden az ismétlő iskolákból hazatérő inasokat 
utcza hosszant dalolni hallja a műdalt, — melynek 
refra inje : „obat licr gest zu mir!u — I g y azután majd 
csak terjed a czivilisatió a mi a gyökeres magyar 
városunkban is. 

— Dózsa Béla gyógyszerész ur a polgármesteri 
hivatalnál a cholárában elhaltak árvái javára 18 frt. 
13 kr t . a négy tanyai iskolákban tanuló szegény gyer-
mekek felsegélyezésére pedig 10 frtot. adományozott. 

A c h o l e r a á r v á k r é s z é r e a l l í . k e r ü l e t -
b e n T a s n á d y J á n o s ivén adakoztak : (Folyt.) Erdő-
háti N. Lajos 20 kr. Fekete Antal 30 kr . Csenki Imre 
10 kr. Kürti Sándor 20 kr. Rúzs Molnár Sándor 2 
frt. Biró Lajos 10 kr. Győri Antat 10 kr. Fenyvesi 
Sándor 10 kr. F . Molnár Benjámin 50 kr. Komendát 
János 50 kr Török Sámuel 10 kr. Érsek József 10 
kr. Nagy József 1 Irt. Ilamza Ferencz 10 kr. Gődér 
Sándor 10 kr. Lovas Mihály 10 kr. Siprikó K. Fe 
renez 10 kr. Gólya András 10 kr. Borza Mihály 20 
kr. Szalai József 10 kr. Lovas István 20 kr. Szögi 
Mihály e g y v é k a b u z a . Borbély Lajos 1 frt. Nyíri 
Sámuel 2 frt. Horváth Lajos 1 frt. Nagy Imre 1 frt. 
Kása János 10 kr. Varga István 10 kr. Tóth József 
10 kr. Török István 10 kr. Kunus József 20 kr. Piti 
József 20 kr. Szeder Jánosné 2 frt. Piti Mihály e g y 
v é k a b u z a . Soós Antal 10 kr. Nagy Sándor 10 kr. 
Rúzs Molnár Ferencz 20 kr. Fábián N. András 20 
Babós József 20 kr. Veress István 10 k r . Kovács 
Sándor 10 kr. Kutas Ján >sné 10 kr. Sarkadi Nagy 
István 20 kr. Tihanyi József 40kr., összesen 49 frt. 8í> 
kr., és két véka buza. — A VII. gyűjtő - kerületben 
V u t s á k J á n o s gyűjtő - iven adakoztak: Sebők 
Péter fél véka buza. Kátai Pál István egy véka 
buza. Or. Aradi István 30 kr. Mácsaí Antal egy véka 
árpa. Özv. Kis Albertné 30 kr. Özv. Gránicz József 
né 1 fr t . Ör. Dömsödi János 40 kr F . Török János 
20 kir. Aradi Ferencz 40 kr. Pataki József 2 frt. Zs. 
Kátaá János 20 kr. Dömsödi József 20 kr. Özv. Mu 
esi Jnnosné 10 kr. Molnár Mária 20 kr.t Marsóozk 

Jaknbffy G'íl*>r bwlapesti elsó' daJiársulata. EamfjóvszJcy 
József kávéházában január 30. 1874. Eló'adatik 0 darab, 

eytj sült malacz és három üveg ben'. 
Szerkesztő barátom! 

Rég ideje már, hogy nem irtam a müvészetrá'l. 
Hja! bár én nekem adatott a szerencse szegletre hu-
nyorított szemmel lesni el bármily genrében explo-
dáló ihletségét a művészetnek, de most oly ritka „a 
d e s z k á n d e b a c h á l ó * alkalom, inert ime most is 
csak ugy részesülhet ön e művészi biráiat közölhete-
sének szerencséjében, hogy Rainbovszity J. vendéglős 
e l v e m e g t a g a d á s á n a k árán helyet adott kávéhá-
zában a művészetnek, sült malacznak és bornak. 

A Haris háza sarkán piros papiroson levő nyom-
tatás hirdette mindezeket; nekem u<jy rémlett, hogy 
4—5 évvel ezelőtt víg estét töltöttünk mi ilyen mű-
vészet villanyozása mellett, egy p^sti **ásár alkalmá-
val a Beleznayban. 

Ez az emlék arra bírt, hogy ^elmegyek!" 
tíanem nem csak mentem, hanem m e n t ü n k ; 

bár én egész teljességgel ur vagyok a háznál, ha a 
feleségem valahol látogatóban van, de most épen ott-
hon volt és azt határoztuk, hogy ő elmegy a művésze-
tet megnézni, hanoin én meg elkisérondein. 

El is mentünk. — Mikor beléptünk a művészet 
templomának ajtaján, hát először is azt láttam, hogv 
mitsem látok a pipa-füsttől és az 'gy más hátán zajgó 

lelés- publicumtól, de veszély idején közel lévén a segítség, 
egy jó ismerősöm, ki 10 évi, ökör, ló, tehén és birka 
bőreim árával 10 éven át egész míivésziességgel adós 
tudott maradni, helyet csinált jó elől egy asztalnál. 

Vacsorát hozatunk. Kezdődik a művészet! Az 
én feleségem fölnéz, meg lenéz, egyszer csak közelebb 
húzódik hozzám, elkezd a gazdaságról e őadást tar-
tani. Ugyan mi bajodV hiszen hallgasd a művészetet 
ha eljöttél! O csak folytatja a libák, pulykák létszá-
mának minél hangosabb ismertetését, ekkor a művész 
valami zsidót mutatoti a kalappal, — e re fölugrik az 
én feleségem, rám kiált, hogy k i s é r j e i u h a z a tüs-
tént! Természetes, hogy engedelmeskedtem, útközben 
elbeszélte, hogy mily crkölesteleu czéLatokat ni igya-
íázott, meg a művész arcza még érthetőbben, hogy 
miért nem lép közbe a rendőrség iiy erkölcsöt méte-
lyező előadások betiltására, hogy ez n-rn művészet, 
hanem paródiája, visszája a morálnak, —tetszik tudni 
barátom, mennyit lehet e beszélni az ember-
nek, hát még egy a s szonynak^ 

Haza értünk szépen. En azután visszamentem a 
malaczot megnyerni és a bort meginni, hát a mint 
vissza megyek épen az utolsó vonaglást csinálja a mű-
vész v é n b r u g ó s b a n " nevet és nyihog a pub-
likum Ízlése szerint, — a malaczot az alatt megnyer-
te más, i bort is megitták mások, hanem a kárba ve-
szett belépti dijamat nem adta vissza senki. 

Másnap reggel rám parancsolt a feleségem, hogy 
urat ginért csak egyet láttunk) adjam föl a 

kapitánynak, én megígértem, hogy irásba foglalom a 
panaszt, nn*g is tettem, ime végére is jutottam. 

Szentes 1874. jan . 31. 
Orpheus. 

A városi hiresztelési könyvből 1874 
február 1. 

Vigh Juliánná leégett házhelye eladó, alkut 
lelu t tenni Jósz li András 2474. sz. házánál. 

Török István 1212. szánni háza eladó, 
llácz János 1269. számú háza eladó. 
Ilju Szürszabó-N. Sándor 263. sz. házánál 

oszlopnak való akáczfii vannak elad uidók. 
Patai-Sz. Sándor kistőkei 12 holdt'óldje eladó. 
A r a d i Mihály 161*. számú haza eladó. 
Kanász-N. Istvánnak liékédi 400. nsz öl 

szőlloje eladó. 
Szépe Józsefné 113®. számit háza eladó. 
Bálint István 2305. számú háza eladandó. 
Rébeli Sz. Péter 2430. számú háza eladó. 
Koncz György 13tL számú háza eladó. 
Túri József aNó uj osztási háza és nagy 

nyomási első oszt házi fél földje eladó. 
Pardi Bálintnak serhíz melletti 5 részlet 

földje eladó. 16-37. sz. a. 

íQ;* zQ? 

H I R D E T É S . 
Fo'yó évi február hó 7-én az „o 1 v a s ó - k ö ru 

helyiségében a szentesi ASZTALOS IPAR if júság 
T Á N C Z V I G A L M A T 

rendez, melyre a n. é. közönség kegyes pártfogását 
a RENDEZŐSÉG. 
Kéretik a t. közönség, hogy senki jó kedvét ott 

hon ne feledje, a kinek nincs az ingyen kap, mert a 
kinek van, az ingyen ád. 
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H I R D E T E S E K. 
ITOT Hirdetmény. 

A szentesi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
h ni óság részéről közhírré tétetik, miszerint Piti Antal-
nak önkéntes kérelme folytán a következő ingatlan 
jayak u, m. . . ^ • 

Ez árverés iránti kérelemnek, — tekintettel arra , 
hogy az összes hitelezők és érdekeltek beleegyezése 
igazoltatott — hely adatik, s ehhez képest Piti Antal-
nak önkéntes kérelme folytán a kővetkező ingatlan 
javak u. m. 

1) a fele részben saját másik íele részben gyér 
mekei tulajdonához tartozó s a szentesi 1033. számú 
tjkben A 1403. r. sz. alatt bejegyzett s 6000 frtra 
beesült ház és 427 nsz. öl udvartér, 

2) saját tulajdonához tartozó s a szentesi 10242 
sz. t jkben A alatt bejegyzett i w w /a r. sz. s 5986 
frt. 80 krra becsült 20l,"/,«oo hold mucsiháti legelő, 

3) ti0i0/n r. sz. s 5381 frtra becsült 11 l,ft%6oo hold 
mucsiháti szántó, 

4) ,2048/a r. sz. s 2318 frt. és 40 krra becsült 
8 6 o o hold mucsiháti szántó, 

5) 130s2/a r. sz. s 1318 írt. és 40 krra becsült 
4u80/i«oo hold mucsikáti szántó, 

6) a szentesi 5752. t jkben A —í— alatt bejegy-
zett 1203Vb r. sz. s 1656 frtra becsült 5 h o l d mu-
csiháti szántó és legelő, 

7) a szentesi 7110 sz. t jkben A — a l a t t bejegy-
zett s 2709 frtra becsült ,J00í/a r. sz. 9"°/ieoo hold mu-
osiháti szántó, 

8) a szentesi 8087. sz. t jkben A — a l a t t be-
jegyzett 130n/a hr. sz. s 1028 frt. 96 krra becsült 3M»'iwo 
hold mucsiháti legelő, 

9^ a szentesi 3236. sz. t jkben A —|— alatt be-
jegyzett 12049 r. sz. s 2469 frt. 60 krra becsült 
$9**/uoo hold mucsiháti szántó, 

10) a szentesi 6663, 6662, 8598. sz. t jkben A 
- 1 - alatt bejegyzett C2M2/a2. a. ,,042/a. 1. ,2042/b l20"/a. 2. b. 
hr. sz. összesen 18 holdat tevő s tartozékával 
együtt 5198 frt. 40 krra beesült mucsiháti legelő, 

11) a szentesi 8819 sz. t jkben A alatt be-
jegyzett 12054 r sz. s 2916 frtra becsült l 0 2 " W hold 
mucstháti szántó, 

12) a szentesi 9508 s». t jkben A — a l a t t be-
jegyzett ,20"/a r. sz. s 3939 frt. 4 krra becsült 13l0*%i*, 
iiold mucsiháti szántó, 

13J a szentesi 7524 sz. t jkben A — a l a t t be-

jegyzett 12053. r. sz. 4992 frt. 92 krra becsült 17,0M/i 
hold kaszílló, 

14) a szentesi 78.98. sz. t jkben A alatt be-
jegyzett 12007 r. sz. 2*"/iwo hold s 751 írt. 14 krra 
becsült mucsiháti szántó, 

15) s a szentesi 9307 sz. t jkben A - - alatt be-
jegyzett M »/b . r. sz. 3n5/,o«o hold s 2200 frtra becsült 
szöllő és ház, közárverésen eladatása a mai napon 
kelt m7/itra SZ. végzésével elrendeltetett, s az árverés 
helyéül a te'ekkönyvi hivatal, határidőkül és pedig 
első határidőül f. 1874. évi uiártius hó 26 s követ-
kező napjainak d. e. 9 órája, második határidőül 1874. 
évi április hó 27-ik s következő napjainak d. e. 9 
órája tűzetett ki, feltételekül pedig a következők álla-
píttattak meg: 

1) Kikiáltási ár mindenik részletnél a becsérték. 
2) A birtok részletek külön külön árvereztetnek, 

kivévén a 10 ik t. alat: egybe foglaltakat, melyek s 
rajtok levő tanya épülettel együtt. 

3) Árverezők tartoznak a becsár 10o/,-toliát mint 
bánat pénzt minden egyes birtok után kikiáltáskor 
előlegesen a kiküldött végrehajtó kezéhez letenni. 

4) Tartozik vevő a vételár % részét bánatpénz 
beszámításával 30 nap alatt, második XU részét 6 hó-
nap alatt, harmadik «/4 részét 9 hónap alatt, s negye-
dik 1/4 részét egy év alatt mindenkor az árveréstől 
számítva, járó 6% kamataival együtt lefizetni és pe-
dig az első részletet a bir. kiküldött kezéhez, a töb-
bit e hatóság későbbi utalványozásahoz képest. 

5) Az árverésen vett birtok átíratására vonat-
kozó költséget százalékot vevő viselendi. 

6) A megvett fekvőségek vevőknek azonnal tett-
leget birtokába bocsájtatnak, a körülmények szerint 
azokat művelte feles szántókkal, mint feles munkálat 
alattiak, a telekkönyvi átírás azonban csak a vétel ár 
teljes lefizetésének igazolásával fog megengedtetni. 

7) A bűséri ármentesitő társulat szabályozási 
költségbe kirovott összegből még hátralevő fizetés, 
mely I600 n.<z. öles holdanként 9 frt. 33% krt tészen, 
a törvény szerint a birtokot terhelvén, vevő köteles 
erre nézve m társulat részére eleget tenni, 

8) A megszabott fizetési határidők meg nem tar-
tása esetében vevő kárára uj árverés fog kitűzetni. 

Az árverés teljesítésével oly utasítással, hogy 
az árverési hirdetménynek a „Szentesi Lap u ban s 
helyben templomok előtt szokásos háromszori közzé 
tételéről, s e hatóság székhelyén kifüggesztéseiről gon-

doskodjék, s eljárásáról a kezéhez befolyandó pénzek 
bir. letétbe helyezéséről annak idején jelentéseket te-
gyen Onody Károly bir. végrehajtó bizatik meg. 

A becslési és árverési fokozatoknak fent elszám-
lált te lekjkönyvekben és birtokokra vonatkozó fel-
jegyzése a keb. telekkönyvi hivatalnak meghagvatik. 

Miről folyamodó Piti Antal továbbá a jelzálo-
gos hitelezők felzeten e végzéssel értesitendők, egy 
végzés pedig Onody Károly bir. végrehajtó, mint 
megbízottnak kiadandó. 

Me'yek a venni szándékozók meghívása és tájé-
kozása végeit midőn köztudomásra hozattak, egyszers-
mind felszóllittatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem 
e hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, 
hogy a vétel ár felosztása alkalmával leendő képvi-
seltetésük végett a hatóság székhelyén megbízottat 
rendeljenek és azok nevét, lakását az eladásig jelent-
sék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gond-
nok által fognak képviseltetni. 

Végre felszóllittatnak mind azok kik az eladandó 
javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni 
vélnek, hogy igény kereseteiket e hirdetménynek a 
„Szentesi Lap u ban megjelenése utolsó napjától szá-
mítandó 15 nap alatt habár külön értesítést nem vet-
tek is, e telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be, külön-
ben egyedül a vételár feleslegére fognak utasíttatni. 

Kelt Szentesen a kir. járásbíróság mint telek-
könyvi hatóságnak 1874. évi január 19 ík napján tar-
tott üléséből. 

Onody Károly, bír végrehajtó. 

Hirdetés. 
Van szerencsém tudatni a n. é. kö-

zönséggel, miszerint nálam a legjob > mi-
nőségű fehér <5 diószegi itc/.és bouteliákkal 
35 kr^rt. ó bakator, valamint veres budai 
borok 50 krért kaphatók, üveg nélkül 10 
krral olcsóbb, becses megrendeléseire szá-
mítva. 

Szentes 1874. jan. Lóban. 
Tisztelettel: 

Hőnigsfeld Bernát. 

Titkos betegségeket 1 6 - 2 0 

t e h e t e t l e n s é g e t 
(elgyengült férfierőt) 

úgyszintén 

HUGYCSÖSZUKÜLÉSEKET 
ét 

m a g ö m l é s e k e t 
tJ^Syh fvttk«re*®n frnrma sartóa *i bixtositáfA n:«ll«tt 

Dr. HANDLER MÓR 
Rendel naponként délelőtt 11 órától l-ig és dél-

után 3 órától 5-ig. 
Lakik Pesten, Lipót-város, nádor-ntoa 

13. sz. 1-ső em. 14. sz. 
díjjal ellátott levelekre azonnal válasz 

adatik és a gyógyszerek megküldetnek. " 

Hirdetés. 
•a A szentosi gazdasági, kereskedelmi és bizományi 
ÍL h i te l intézet részvényes tagjai, a folyó évi február hó 22-én dél-

után 2 órakor tul a kurczai polgári iskola nagy termében tartandó 
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE meg hivatnak, 

Az elnökség által. 
TÁRGYAK: 

1. Elnöki jelentés és az évi zármérleg bemutatása. 
2. Alapszabály módosítása. 
3. Netuláni indítványok tárgyalása, melyek az elnöknek a 

közgyűlést megelőző 15 nappal beadaiidók. 
4. Választmányi elnök, alelnök és 24 választmányi tag 

meg választása. 
5. Számvizsgálók megválasztása. 

Figyelmeztetés. 
A szentesi gazdasági, kereskedelmi és bizományi 

hitelintézet 133, 174, 176, 177, 179, 180, 308, 309, 321, 
343, 786, 973, 974, 983, 984. számú részvényjegy tulajdonosai-
hoz, hogy részvényeik után tnég hátralékban levő II. részlet tar-
ozásukat 18 74. f e b r u á r hó 15 - ik n a p j á i g az intézet pénz-
táránál befizetni annál is inkább igyekezenek, mivel ellenkező eset-

ben, ha a befizetést a fenti határ ideig elmulasztják, azontúl, az 
alapszabályok 14. §-a értelmében; a már teljesített befizetéseiket 
elveszítvén, részvényeik helyett ujak fognak kibocsájtatui. 

Kelt a választmánynak t. évi január 18-iki üléséből. 
Szathmári Ede, jegyző 

Táncztanitási jelentés! 
Van szerencsém tisztelettel jelenteni a nagyérdemű közönség-

nek, h«»gy eltfcelM cMiilídok (jyei'iutlíri s ftUubb oskolák tanítványai 
számára uj onnan 

t á n c z i s k o l á t 
nyitok f. évi február V> l én hol is a most divatban levő ép ugy ma-
gán, mint társas tánezokban pontos és szabályos oktatást adandók. 

A táiic/.helyiség t. Erdődi Antal kuiczasoron létező házában leend ; 
a tanítás pedig naponta az esteli órákban 5-től kezdve »/4 7-ig fog 
terjedni. Szives pártolásért és számos jelentkezésért esedezem 

8chwarskopf Fülöp, táneztanitó. 

A reform, egyház rajztermében készítendő 12 darab 
ülő pad elkészítése zárt ajánlat utján adatik ki. — A ké-
szítendő munkára vonatkozó feltételek, mértékek és rajzok 
a ref. egyház gondnoki hivatnIában megtekinthetők, — A 
20 írttal ellátott zárt ajánlatok alólirott gondnoki hivatal-
ban i. évi (eur. 2 ig nyújtandók be. 

Szentesen 1874. jan. 23-án. 
A ref. egyház gondnoki hivatala 

Hirdetés. 
Garai Imre 234. sz. házánál 2 szoba, konyha és 

kamara kiadandó. 

Kiadó: Cherrier János. Felelős szerkesztő: Buday József. 

Szentesen, nyomatott Cherrier Jánosnál. 1874. 




