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ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Égés? évre . . . 4 frt. 
Félévre . . 
Negyed évre . 

2 frt. 
1 frt. 

JELEN 
m i n d e n v a s á r n a p . 

E lftD •sallonti réflfiAt illető 
köelemények » s«erKe*sto-
séghe*, a pénrktildemények 

pedig a kiadó-hivatalhos 
kflldendSk. VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI ÁRAK: 
3 hasábos petitsorért egy-
szeri hirdetésnél 18 kr., 2 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. számíttatik. 

N Y I L T T É R 
minden egyes sora 16 kr. 

BELYEGDIJ 
minden beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

E l ő f i z e t é s i f ö l h í v á s 
a 

„ S Z E N T E S I L A P " 
X-ik évfolyamának Il-ik évnegyedére. 
Lapunk tisztelt előfizetőit az uj negyedév 

küszöbén felkérjük előfizetésük megújítására. 
Lapunk jelen számától kezdve nagyobbított 
alakban fog megjelenni, s igy több terünk lesz, 
hogy eddig tér szűke miatt mellőzött ipar és 
gazdasági rovatokra nagyobb gondot fordítsunk, 
s általában lapunkat változatosabbá, tartalma-
sabbá tegyük. Főbb gondunk azonban ezután 
is, mint eddig volt, városunk és megyénk köz-
ügyeinek bő és tárgyilagos megbeszélése lesz. 
S e téren — a közérdek rovására — személyes 
tekintetek nem tognakbennünket vezérelni soha! 

Szentes, 1880. március 26-án. 
Szerkesztő. 

Előfizetési árak: 
Egéaz évre 
Félévre . . 
Negyedévre 

4 frt 

1 . 

A Szentes vidéki takarékpénztár. 
A Szentes vidéki tnkarékpénztárhoz könyv-

vezetőül szavazattöbbséggel Sulc Károly, városi 
pénztárnok ur választatott meg. — Ezen vá-
lasztást f. hó 4-én egy fél napig tartott, zajos 
közgyűlés előzte meg. A Szentes vidéki taka-
rékpénztár igazgató-tanácsa ugyanis Sulc urat 
(nyolcad magával) a megválaszthafcásra kijelöl-
tek közé nem vette föl, miután a levelezésben 
vaió jártasságát okmányilag nem igazolta. Az 
alapszabályok értelmében a pénztári tisztség 
választásánál a kijelelés joga az igazgató tanácsé. 
Az igazgató tanács levén erkölcsileg, de vagyo-
nilag i« felelős az intését ügyeinek kifogástalan 
vezetéseért, jogos és indokolt volt tehát az 
igazgató-tanácsnak azon álláspontja, mely szerint 
csak oly egyéneket candidált a választásra, 
kikről nemcsak föltehető, hogy a könyvelői 
állással járó képességgel birnak, de kik ezen 
képességről okmányilag is garantirozzák az in-
tésetet. Ez oknál fogva a pénzintézet érdekéből 
kifogástalan volt az igazgató-tanácsnak azon 
eljárása, hogy Sulc urat nem candidálta. — 
Ami azonban a pénzintézet érdekéből helyes 
volt, az egyesek egyéni érdekéből nem talál-
tatott annak és elvégre is az egyéni érdek be-
folyása, minden áron győzni akaró emberekkel 
élén, nagyon sokszor győz és hogy győzzön, 
nem törődik alapszabálylyal, törvénynyel, jog-
gal. Igy volt ez most is. A közgyűlésen ke-
resztül erőszakoltatott, hogy S. ur is szavazat 
alá bocsáttassák. Bányai József igazgató, Bartha 
János elnök, Fekete Márton, Sonnenfeld Sámuel. 
Pataki Imre, Abaffy Lászlóurak küzdöttek az igaz-
gatótanács kijelelési jogának megvédése érdekéből 
amellett, hogy csak azok bocsáttassanak válasz-
tás alá, kik a betöltendő állásra képességüket 
kellőleg igazolták. A közgyűlés többsége az 
igazgató-tenács által kijelöltek mellett még Sulc 
Károly és Götzl Ignác urakat választás alá 
bocsátotta. Bányai József igazgató ur ezen el-
járás elleni tiltakozátát jegyzőkönyvbe vétette. 

Ezek után megkezdődött a szavazás, mely-
nek eredménye előre láthatólag az lett, hogy 
az első szavazásnál senki nem kapott absolut 
többséget, 8 a két legtöbb szavazatot nye*t 
között, Széli Imre és Sulc Károly urak között 
uj választás rendeltetett, el, minek eredménye 
Sulc ur győzelme lett. Az i g a z g a t ó-tanács, miután 
ezen választás az alapszabályokkal ellenkezik, 
a közgyűlés eljárását megsemmisítés végett ft 

törvényszékhez fogja beterjeszteni, s mint hír-
lik — miután a közgyűlésnek eliárása részben 
az igazgató-tanács iránti bizalmatlanságot fog-
lalja magában, s mert o választás által lehetet-
lenné van téve az igazgatóságnak alapszabály-
szerű felelőssége az intézet ügyeinek jövő ke-
zelése iránt, több igazgató-tanácstag s velők az 
igazgató maga is le fog mondani. Ezt, ha tör-
vényes kifogás van is a választás ellen, részünkről 
nem helyeselhetjük; mert az igazgató és igaz-
gató-tanács többségének lemondása az intézet-
nek hitelét rázkódtatná meg és lehet, hogy oly 
mértékben, hogy ezt azután nemcsak a rész-
vényesek; de ezen intézet hitele által érdekelt 
nagy közönség is keserűen tapasztalná. — Itt 
egy intézet hitelében ezrek sorsáról van szó, 
8 azért bármily zokon essék is az igazgató-
tanácsnak eme privát érdek erőszakolta s a köz-
gyűlés által, az alapszabályok megsértésével, 
elősegítette győzelem, helyén meg kell maradnia, 
ha azt nem akarja, hogy éveken át kifejtett 
lelkiismeretes kezelés által teremtett hitele ezen 
intézetnek, meg ne ingattassék. 

Törvény és jog tisztelet mellett senki nem 
fogja helyeselni a közgyűlés eljárását, rosszaljuk 
mi is; de azt még inkább rosszalnánk, ha az 
igazgató-tanács a közgyűlés ezen érdekválasz-
tására lemondásával felelne; mert az által ugy 
lehet ezrek károsodnának meg, ezrek érdeke 
követeli tehát, hogy az igazgató-tanács minden 
tekintet legyőzve maradjon helyén. 

Az a hir kering már is, hogy az igazgató-
tanács lemondása esetén tekintélyes tőke beté-
tek fognak fölmondatni és ezen elhatározással 
oly emberek állnak az intézettel szemben, kik 
közül csak néhányan is az intézet betéti alap-
tőkéjének egy jó részét bírják. — Ez a föl-
mondás nagyon is szomorú eredménye lenne a 
kérdéses választásnak. 

Az intézet betéti alaptőkéje a mult évi 
mérleg számla szeriut 208497 frt. Mondassék 
csak ebből föl 50 vagy 100 ezer frt, mi lesz 
ennek a következménye, az, hogy az intézet 
kénytelen lesz a visszleszámitolások teljesitlie-
tése végett megrohanni a kölcsönzőket, s ez 
sokaknak váratlan bukását vonhatná maga 
után. 

Az igazgató-tanács keressen törvényes or-
voslást az intézet rovására érvényesített választás 
ellen; de tartsa meg helyét és távozása által 
ne idézzen elő oly állapotot, melyet — az in-
tézet hitelének megrázkódtatása folytán — 
sokan megsirathatnának. 

Ezen cikkünk már ki volt szedve, midőn 
ezt a hirt vettük, hogy az igazgatósági tagok, 
kivévén Szeder János és Kr. Nagy István ura-
kat, állásukról lemondtak, lemondásukat a kö-
vetkező nyilatkozat kíséretében hozták Bartlia 
János intézeti elnök urnák tudomására: 

Tisztelt elnök u r ! 
Önmagunk iránti nehéz kötelességot teljesítünk, 

midőn erkölcsi érzetünktől követelten a „Szentes vi-
déki takarékpénztár" igazgatói, aligazgatói, s igazgató 
tagsági állásról lemondásunkat ezennel bejelentjük, 
kérve tisztelt elnök urat, hogy az alapszabályok értel-
mében az u j választásról gondoskodni méltóztassék. 

Bár lemondásunk indokolása nem tartozik köte-
lességeink közzé, mind az által megtesszük ezt egye-
dül az intézet érdekében, nehogy az intézettol együt-
tes megválásunk olynemű félre magyarázásokra szol-
gáltasson okot, melyek az intézet hitelének bármi te-
kintetben ár tha tnának. 

Lemondásunkat az erkölcsi kötelesség érzete kö-
veteli, mit bitünk szerint minden higgadtan itélő, tiszta 
erkölcsi önérzettel biró embernek be kell ismerni, ha 

a f. é. april 4 én tartott rendkívüli közgyűlés folya-
mára csak futólagosan tekint ia vissza. 

Lemondásunknak fő oka az, hogy megszégye-
nülve tapasztaltuk, miszerint egyik igazgató tagtársunk, 
ki a könyvelői pályázati kérvényneknek cz igazgató-
ság keheiében raegbiráiásánál r(fost vett, és vélemé-
nyével az előterjesztésekhez járult , a közgyűlésen azo-
kat mégis megtámadta, nem elfogulatlanul, nem egyenlő 
mértékkel elbirál iaknak nyilvánította, s az igazgatóság 
határozatát nyíltan igazságtalannak bélyegezte; — ez-
zel a közgyűlés véleményét az előterjesztések figyel-
men kivül hagyására, az igazgatóság irányábani biza-
lom megvonására terelte. — Másik igazgató tagtársunk, 
ki & pályázati hirdetmény kibocsátásánál az igazgató-
ság kebelében megállapított föltételekhez, azok elfo-
gadásához nyilvánosan hozzá járult, a közgyűlésen 
ismét a mi megszégyenítésünkre oly iuditványt tett, 
melyet ha határozattá emeltetni sikerül, nem csak aa 
igazgatóság, de maga az intéaefc is guny és nevetség 
tárgyává lesz téve. Ugyanis az a tagtársunk, £ki az 
igazgatóság kebelében egyéni véleményével oda sza-
vazott, hogy a könyvelői állásra a tényleges állapot 
alapján 1000 írt. évi fizetéssel hirdetessék pályázat, a 
közgyűlésen azt indítványozta, hogy az egész ország-
ban köztudomásra jutot t eme pályázati hirdetmény 
vonaesék vissza, és a közgyűlés 800 f. évi fizetéssel 
hirdessen u jabb pá lyáza to t 

Lemondásunk második oka az igazgatóságnak 
ekként saját tagtársunk által pelengérro állittatása után, 
a részvényesek hivatkozott közgyűlésén i rányunkban 
nyilvánult határozott bizalmatlansága, melynek az 
igazgatóság jogszerű intézkedése megdöntésével kife-
jezés is adatott az á lu l , hogy oly egyéneknek pályá-
zatra bocsáttp.tását határozta cl, kiket as igazgatóság 
az intézet jól megfontolt érdekében, elméleti és gya-
korlati bizonyítványok teljes hiányában, az oly fontos, 
határozott szakképzettséget igénylő könyvvivői állásra 
megválaszthat óknak, s igy javaslatba hozhatóknak nem 
talált. Megvonatott ezzel az igazgatóságtól azon jogkör , 
melylyel az alapszabályok határozottan, és félre magya-
rázbatatlanul fe l ruháztak; elvetette aa igazgatóságnak 
az alapsz. 30 §-ában megadott előterjesztési, és 46 ik 
§-ában megadott javas la t tételi jogát . — Pedig véle-
ményünk szerint nz az igazgatóság, mely első sorban 
íelelős személyével és vagyonával nz intézeti Ügyek 
tiszta, pontos és lelkiismeretes kezeléséért, keli, hogy 
bírjon előterjesztés és javaslat tételi joggíd az intézeti 
hivatalnokok különösen pedig a könyvvivő megválasz-
tásánál, kiuek szakképes raűködéso legnagyobb befo-
lyással van az igazgatóság felelősségére, melye* nem 
a részvényesek, hanem maga a keresk. törvény ruház reá. 

IIv körülmények között mi Bem oly igazgatósági 
tagtársakkal , kik a részvényesek i rányunkban! bizal-
matlanságát nyilvános megtáraadtatásunk, igazságtalan-
sággal vádoltatásunk által szítják, tovább együtt mű-
ködni erkölcsi önérzetünk nem engedi ; de nem ajánl-
hat juk fel további szolgálatunkat azon részvényeseknek 
eem, kik tőlünk az aíapszaba^yokban agy is végtelen 
szűk korlátok közzé szorított jogkör t is megtagadják, 
bizalmatlanságukat tényekben nyilvánít ják. 

Midőn ezen elősorolt erkölcsi indokokból eredt 
lemondásunkat t. Elnök urnák további intézkedés iránt 
ezennel tudomására hozzuk, azon tiszta öntudattal vá-
lunk meg az eddig általunk egész odaadással szolgált 
intézettől, hogy működésünkben eolm semmiféle mellék 
tekintetek, érdek bajhász&t, vagy takart érdekeltség nem 
vezettek, hanem mindég mindenben egyedül az intézet 
érdeke, jóléte függött szemeink eiStt — Hogy igazolja-e 
mindezt eddigi működésünk, nyugodtan bízzuk az el-
fogulatlan részvényesek bírálatára, kiket mostani távo-
zásunkkal semmi egyébbről nem akarunk meggyőzni 
mint arról, hogy a könyvvivői pályázati kérvények 
megbirálásánál semmi mellékérdekük nem vezettek, 
lelkiismeretünk e tekintetben nyugodt, és midőn javas-
latot tettünk, szemeink előtt semmi aem lebegett más, 
mint egyedül és mindenek felett az intézet érdeke. 

F o g a d j a t. Elnök ur, és a részvényesek irányunk-
ban eddig tanúsított bizalmukért őszinte köszönetünket, 
s tisztelettel maradunk 

Szentesen, 1880. april 4. 

Bányai József, s. k igazgató. 
Nagy Ferenc, s. k. aligazgató. 
Batik Sándor, igazg. tag. 
Abaffg László, igazg. fag, 
Szüts Dániel, igazg. tag. 
Fried Zsigmond, igazg. tag. 



Ezen lemondásban foglalt indokok után 
érezzük, hogy a lemondott igazgatósági tagok-
nak — bármily veszély érje is az intézetet — 
helyükön maradniok erkölcsi lehetetlenség volt. 
— Egy pénzintézet igazgatósága csakis a rész-
vényesek teljes bizalma és az igazgatósági tagok 
hozzáférhetlen szolidaritása mellett vállalhatja 
magára az intézet ügyeinek — súlyos erkölcsi 
és anyagi felelőséggel járó kormányzását. Itt 
már a bizalmatlanságnak tényszerííleg adatott 
kifejezés, 8 az igazgatósági tagok közt szükséges 
szolidaritás, a személyes érdekek küzdelme által 
megrontatott, i ly helyzetben az önbecsérzet a 
mandatum letételét követeli. És ez meg is tör-
tént. Most az igazgató-tanácsnak.csak két tagja 
van, Aggasztó kérdés, hogy kik fogják a le-
mondottaknak helyét méltólag tölteni be. 
Hogy a lemondottak között, külön sorra 
nevekre ne is hivatkozzunk, ottvan p. u. a 
volt igazgató, Bányai József, kinek pénzüz-
letek terén általánosan ismert jó neve és hi-
tele van, s kinek igazgatói minősége sokat 
tett ezen intézet hitelének, üzlet viszonyának 
nevelésére, szilárdítására. Mi nem ismerünk az 
intézetnél embert, ki helyét pótolni képes le-
gyen. Egy intézetet, ha ily erőktől megfosztunk, 
lehetetlenné teszünk s épen személyes érdek 
forsirozása által; ezt az intézet hitelének meg 
kell érezni. — Mindazon által ezen lemondás-
ban nem az a megdöbbentő, hogy ezen intézet 
ügyei jövőre nem a lemondottak által fog kor-
mányoztatni, hanem az ok, mely ezt az álla 
potot teremtette. — A személyes érdek győ-
zelemre jutásával ezen intézetnél rés van törve 
minden mellékes érdektől ment intézeti soli-
daritáson; az egyenetlenség, a bosszú politikája, 
a visszavonás váltja föl az eddigi békét. — 
Ezt tudja és érzi mindenki, kinek betéte van 
ezen intézetnél, és oly iutézetnek nem hitelez 
senki, melynek kebelében az egyenetlenség dul. 
S komolyan lehet tartani attól, hogy ez a helyzet 
tanúságos előjátéka az intézet fölbomlásának. 

A közgyűléstől függ most már, hogy szi-
lárd és erős kézzel nyúljon az ügyhöz. S mi-
vel az igazgatósági szolidaritás megrontása és 
a bizalmatlansági kérdés a lemondás oka. A 
közgyűlés ezt tanácsadás nélkül is orvosolhatja 
és orvosolnia is kell, ha a mult közgyűlésen 
tapasztaltak feletti örömét egyeseknek, ezrek 
által nem akarja megkeserültetni. 

Vasútiig } iink, 
A Makó Hód-Mező Vásárhely, Szentes és szajoli 

vasút vonal kiépítése tárgyában, vasulügyi bizottságunk 
Iíód Mező Vásárhelylyel, Makó vámsával és Csanád-

T Á R C A . 

— B E S Z É L Y . — 

Irta: S. F. 
— És most mit fog Ön tenni? kérdé visszafojtott 

lélekzettel az öreg. 
Aa ifju leborgasztott fővel állt, mintha nem hal-

lotta volna az öreg ur kérdését; egy pillanat múlva 
azonban fölemelte fejét, tétovázva nézett a járó kelők-
től hemzsegő utcán végig, majd sajátos fény villant 
meg Bzemében és szilárd elhatározással nézett a 
kérdőre. 

— Mit fogok tenni? kérdé, hát még ma főbe lö-
vöm magam, mondá s azzal mintha semmi köze sem 
volna a még mindig ismeretlen öreg úrhoz, gyors lép-
tekkel megindult és haladt a Pannónia szálloda felé. 
Az öreg ur mintha üldözője volna lélek szakadva 
követte. 

Az ifju a szállodába érve egyenesen szobájába 
ment és mielőtt ezt az öreg ur megakadályozhatta 
volna, magára zárta az ajtót. 

Az öreg ur épen akkorra ért oda, mikor a kulcs 
csikorogva megfordult a zárban. 

Ez az ember csakugyan megöli magát, mondá 
zavarral az öreg, s azzal hatalmasan zörgetett az ajtón. 

— Ki az? szólt belőlről az ifju. 
En vagyok, öreg jóbarátja, felelt az öreg egészen 

elérzékenyült baugon, bocsásson be éB pedig azonnal 
nyisson ajtót, mert különben zajt ütök, lármát kiáltok, 
B azzal az öreg el is kezdett kiabálni, hogy: hé pin-
cér ! segítség ! segítség! 

A ifju kinyitá az ajtót. 

megye főispánjával is érintkezésbe tette magát. Balogh 
János polgármester és Sima Ferenc urak a hód-mező-
vásárhelyi kiküldöttekkel együtt f. hó 2 án voltak Lo-
novich József csauádmegyei főispánnál fölkérni őt, hogy 
az általa képviselt csanádiuegyei érdekeltséget nyerje 
uieg egy Makó, esetleg Arad Makó Hód-Mező Vásár-
hely Szentes-Kun Szent-Márton, Földvár, Cibakháza ha-
tárát szelő szajoli vasútvonal létesítésének. 

Mi a vasútépítés ügyében a csanádmegyei érde-
keltség által megindított azon mozgalom után, melynek 
célja volt az Aradtól Makóig tervelt vasút vonalat 
Szőreghnél csatolni bc, igen kevés, sőt épen semmi 
reményt nem táplálhattunk aziránt, hogy ezen sző regín 
csatlakozás esetén a makóiak és Aradtól Makóig eső 
csanádmegyei érdekeltség velünk kezet fogjon a sza-
joli vonali létesítésére. Ily kilátás mellett igen kevés 
fontosságot tulajdonítottunk a csanádmegyeiekkel való 
érintkezésnek. — Azonbaa mint Lonovich főispán ki-
jelentette, a kormány nem engedi meg, hogy az Aradtól 
Makóig tervelt vonal Szőregh felé vittessék. — Ez a 
körülméhy jelentékeny fordulatot adott ezeu vidék 
vasútépítési mozgalmának és pedig épen a mi elő-
nyünkre. Az Arad makói vnsutuak ugyanis csak az 
esetben van értelme, ha ez egy a központ felé törő 
fővusut iránynyal kapcsoltatik össze. Ezt az irányt a 
csanádmegyeiek a szőreghi csatlakozásban keresték 
meg, s ha a kormány megengedi ezen vonal létesítését, 
mi soha nem számíthattunk volna arra, hogy az álta-
lunk tervelt szajoli vonal kiépítésénél a csanádme-
gyeiek kezet fogjanak velünk. Most azonban, miután a 
kormány nem t ngedi meg a szőreghi csatlakozást, u 
csanádmegyeiek egyenesen oda vannak utalva, hogy 
velünk karöltvo haladjanak a szajoli vonal létesítésében, 
miután Árudtól a központ felé most már máB utjok 
nincs, mint a szajoli irány. 

Csauádrae^ryo főispánja, ki ugy látszik melegen 
érdeklődik aziránt, hogy megyéjének közlekedésileg 
elszigetelt községei vasutat nyerjenek, igen szívesen 
láita a két város küldöttségét és megígérte, hogy mi-
helyest megkapja Írásban is a miniszternek azon h&tá 
rozatát, melylyel ki lesz mondva, hogy a inakó-szőreghi 
csatlakozás meg nem engedtetik, azonnal értekezletre 
hivia össze a csauádmegyei érdekeltséget és tneg fogja 
velo beszélni a szajoli vasútvonal kiépítési ügyét. Az 
értekezlet határozatáról azonnal értesíteni fogja váro-
sunk polgármesterét. Városunk polgármestere ezen 
fölül értekezett Hód-Mező Vasárhely polgármesterével 
aziránt, hogy az esetre, ha a csauádmegyei érdekeltség 
nem működnék velünk közre a szajoli vonaf létesíté-
siben, Hód Mező Vásárhely város közönsége hajlandó 
lenne e Szentes, Kun*Szent Mártonnal egyetértve össze-
fogni eyy H-M.-Vásárhelynél kezdődő szajoli vasút-
vonal kiépítésére. Vásárhely város polgármestere kije 
leuté, hogy az ő városának közönsége igen érdeklődik 
egy szajoli vasútvonal létesítése iránt éa hiszi, hogy 
hajlandó is meghozni az ezen vonal létesítéséből rá 
eső áldozatot. Megígérte egyszersmind, hogy a legrö-
videbb idő alatt közgyűlést fog összehívni és ott tár-
gyaltatja meg ez ügyet. 

Elhatározó lépések megtételéig tehát most már 
be kell várni a csanádrpegyeiek és hód mező vásár 
helyiek nyilatkozatát. Mely után egy az ösbzes érde-
keltségből összehíit nagy értekezlet lesz tartaudó. 

* 
• * 

Egy fontos hirt kaptunk e héten Csongrádról, 
mely a szajoli vonal létesítése iránti törekvésünket, 
azokkal szemben, kiknek véleménye egy Orosháza-
félegyházi vonal létesítése felé hajlik, csak erősiti. 

Csongrád város országos képviselője ugyanis 
megkereste az osztrák állam vaspálya társulat igazga-
tóságát, hogy az esetre, ha Csongrád é» Szentes meg-
hoznák a kellő áldozatot, hajlandó volna e ezen tár-
sulat Félegyhazától a böldi réig kiépíteni egy vasutal? 

A társulat igazgatósága válasza az, hogy a tár 
sulat ma oly helyzetben van, hogy semmiféle vasút-
építésbe nem bocsátkozhatik. 

Az öreg ur kiabalását senki nem hallotta meg és 
uem jött segítségre senki, ő azonban nem törődött az 
zal, hanem midőn az ifju az ajtót kinyitá: rohant be a 
szobába, s fürkészőleg nézett szét, s szemeivel az asz-
talon B a szobában körül pisztolyt és egyéb gyilkos 
szereket keresett. 

Midőn az asztalon pisztoly helyett az ifju kalapját, az 
ágyon, tőr helyett egy pár keztyüt, s a sarokban puska 
helyett egy séta pálcát, tehát a képzelt gyilkos szerek 
helyett ezen ártatlan dolgokat látá, megnyugvással 
fujt egyet és ült le a szobában. 

Az ifju pedig egy szót se szólt hozzá, hanem 
szintén leült és levél íráshoz fogott. 

Egyik levéllel hamarjában készen volt, borítékba 
tette és kivül ily cimet nevet irt r á : 

Nemzetes Bodoki Kuti András ur atyámnak 
N . . . . n 

Mikor ezzel készen volt, egy másik levél íráshoz 
kezdett, mely több mint egy órát vett igénybe. 

Az öreg ur nem törődött az idővel, ült mozdu-
latlanul egy helybea és várt nyugodtan. Végre a má-
sik levél is meg volt irva, C4t is levélboritékba tette 
és kivül i rá : 

Sziráki Emília úrhölgy őnagyságának 
N . . . . n. 

S midőn mindezzel készen volt, gyertyát gyújtott 
és egy szál fekete pecsét viaszt vett elő és lepecsételte 
a leveleket. 

Az üreg ur homloka verejtékezett midőn a fe-
kete pecsét viaszt látta. A halál árnyékának tetszett 
neki e fekete viasz. — Hiszen a halál híreket szokták 
fekete viasszal pecsételt levélbe zárni. Füle a pisztoly 
lövések rémes dördüléseitől zúgott. Az ifju rá sem né-
zett vendégére, mintha jelen sem lett volna, végezte 
dolgát s midőn a levelek pecsételésével készen volt, 
egy szivar papirkát vett elő ebbe „valódi szultántf 

Ez azt jelenti, hogy Szentesnek nincs mit keresni 
az osztrák állam vaspálya társulatnál, hanem ha azt 
akarja, hogy vasútja legyen, komoly és végelhatáro-
zással a tzajoli irányban kell megállapodnia. 

Iparosaink figyelmébe. 
Az országos ipar egyesület az ipartörvény módo-

sítása tárgyában egy az iparéletre nézve nagy liord-
erővel biró javaslatot dolgozott ki és terjesztett be az 
országgyűléshez. Ezen iparosainkat általában érdeklő 
javaslatot egész terjedelmében közöljük és ajánljuk 
iparosaink figyelmébe. 

I. 
A cél, melyet az ipartörvény módosításával elér-

nünk kell, — a melyen tisztelt képviselőház előtt 
fekvő nagy számú kérvény egyetértő kívánalma sze-
rint, — két feladatot foglal magában: először is szük-
séges hatályos eszközről gondoskodni, melyek az ipa-
rosok szakképzésének, értelmi és erkölcsi nevelésének 
előmozdítására, vagyis más szóval az iparos osztály 
értelmi és erkölcsi színvonalának emelésére a lkalmasak; 
— do másodszor e mellett teljesen meg kell óvni an-
nak lehetőségét, hogy a tőke szabadon fordulhasson 
az ipar felé, s ezáltal annak intensivebb fejlődését elő-
segíthesse. — Csupán e két tényezőnek, t. i. a mun-
kaerőbeli tőkének és a vagyoni tőkének közreműkö-
désétől lehet a hazai ipar fejlesztését vá rnunk : ezért 
amannak a leghatályosabb eszközökkel való fejleszté-
sét — emennek pedig szabad vállalkozbatását kíván-
nunk, sőt előmozdítanunk kell. 

Ebből kiindulva, a mig egyfelől erélyes és lehe-
tőleg teljes hatású intézkedések, vagy helyesebben 
mondva intézmények által oly medret kell készítenünk 
az iparosok értelmi, erkölcsi és szakbeli képzésre, mi-
szerint az iparos páíyára lépő ifjak e mederben haladó 
áramlattól megragadtatva, mint jóravaló szakképzett, s 
ennélfogva versenyképes iparosok kerüljenek ki tanu-
lási pályafutásuknak végén; addig másfelől aa iparban 
elhelyezkedést kereső tőkénél:, mely a dolog termé-
szete szerint a nagybani termelés útját keresi, minden 
alkamut meg kell adui a tőkebefektetést igénylő vál-
lalkozásra, és arra, hogy ama munkaerők általa köz-
vetlenül vagy közvetve minél jutalmazóbb foglalkozást 
nyerjenek. 

Az iparos munkaerők képzésére a ezzel össze-
fflggőleg, a szükséges rend és fegyelem érvényesítésére 
az aiulirt egye Illetnek már beadott kérvényében az 
egész iparos osztályt felkaroló háromfoku szervezetet 
hozott javaslatba, mely kötelező ipartársuiatok, ipar-
kamrák és egy központi ipartanácsból alakulna. Ezen 
szervezet létesítését aunál inkább óhajtanunk kell, 
mivel annak személyét minden járulékaival együtt a 
11. országos iparos gyűléB is egyhangúlag elfogadta. 

Sőt e gyűlés ea eszméből folyó következtetések-
ben még egy lépéssel tovább ment. Ugyanis kifejezést 
adott az iparosság túlnyomó nagy többsége aaon meg-
győződésének, hogy az ifju iparos uemzedékre nézve 
a legerősebb ösztön a szakbeli, értelmi és erkölcsi ha-
ladásra abban áll, ha aa önnálló ipurűahetés a tanu-
lásról mint feliételtől tétetik függővé, miáltal az ipar 
mezeje egyszersmind legalabb jövőre nézve — meg-
szabadulna a készültség nélküli, vagy helyesebben 
szólva elégtelen készültséggel biró, és ezért csupán 
saját magok és szaktársaik kárára elszaporodó kontá-
rok seregétől: ezen oknál fogva az önálló kézműipar 
űzhetcsét a tanulás igazolásától kívánja függővé teuni. 

II . 
Miután ezen kívánság magától érthetőleg csak a 

kézműiparra vonatkozik s az ipar többi neme, ráve-
zetésen egyfelől a házi ipar, másfelől a nagyobb gyár-
ipar e feltétel alá nem volna vonható a nélkül, hogy 
a tőkének az iparba való elhelyezkedése, s ea által 

foiirusu papír tekercsből dohányt takart és egy pero 
múlva kék bodor füstöt eresztett a légbe. — Majd 
megnézte a levelek cimiratát, s azután végig sétált a 
szobában, mig végre azon szék elótt állt meg, melyen 
az öreg ur Ült. 

— De hát uram, ké rdé : mondja meg, hogy tu-
lajdonképen mit akar ön nálam és velem ? 

— Meg akarom akadályozni azt, hogy ön botorai 
megölje magát. 

Az ifju egy percig némán, szó nélkül nézett, s 
azután kacajba tört ki és elfordult tőle, sétált tovább 
a Bzobában és kacagott. 

Erre az öreg ur bosszankodva ugrott föl helyéből. 
— Mit kacag ön? kérdé az ifjút. 
— Azt, hogy ön elhitte, hogy én csakugyan meg 

akarom magam ölni. 

— Hát nem aka r j a? 
— Hiszen csak nem őrültem meg. 
—- Hát vigye el a manó a dolgát, mit ijesztgeti 

az embert, s azzal az öreg ur vette kalapját és duz-
zogva távozott a szobából, s midőn az ajtót behúzta 
maga után visszafordult és azt mondá az ifjúnak, hogy : 
„máskor az apját tartsa az ur bolonddá. t t 

— Nézd az idétlent, szólt mosolyogva az ifju, 
hát azt szeretné, hogy ha én valóban agyon akarnám 
magam lőnni. 

Az öreg ur elment. 

Ezt leráztam a nyakamról, mondá komoran az 
ifju, midőn egyedül maradt, szegény ember meg akarta 
menteni életemet; de miért, mikor nekem az életre 
nincs szükségem többé. 

(Folyt, köv.) 



az ipar fejlődése csorbát ne szenvedjen, az alulirt ipar 
egyesület szükségesnek tartotta szabadosan megvonni 
azon határt, a melyig az érintett feltétel veszély nélkül 
érvényesíthető, s a melyen tul alkalmazva károsan hatna. 

Ezen batár megvonása azért látszik szükségesnek, 
mert ha azt megvonni nem lehetne, akkor nehogy a 
tőkének az ipartól való elszigetelése bekövetkezzék — 
nem maradua más hátra, mint egészen elejteni azou 
kívánalmat, — melyre az iparosság nagyon túlnyomó 
többsége legnagyobb sújt fektet, —- hogy t. i. az önálló 
kézműipar ű^hetése a tanult iparosokra Bzorittassék. 

A kérdéses határ könnyen megvonható a házi 
iparral és azon tömegtermelési iparral szemben, mely 
nem szakképzett iparos segédmunkásokkal, hanem na 
ponta változtatható napszámosokkal dolgozik. Do sok-
kal nehezebb e határ megvonása azon úgynevezett 
művesipartelepekkel, vagyis gyárakkal szemben, me-
lyek legalább részben szakképzett iparos munkásokat 
foglalkoztatnak. 

Ugy véljük, hogy az önálló vállalkozás szabad-
sága ott lehet helyén, hol az illető vállalkozó ha ön-
maga nem szakképzett iparos is — a telep nagyságá-
nál fogva szakképzett művezetőt alkalmazhat, és szük-
ségszerűiig sértetlenül megóvandó ott, a hol az illető 
vállalkozó valamely ipari termelésbe oly tőkét fektet, 
mely mint ilyen, úgyszólván önműködőlég lolytathat 
ipari termelést. 

E szerint a Bzóbanforgó határt ott kell megvonni, 
a hol a most emiitett feltételek beállanak. Ezen határ 
— mint látható — különfogná választani a kisebb 
műves ipart a nagyobbtól. De épeu ezért, mivel a 
„kisebb14 és „nagyobb" mindenkor relativ fogalmak, 
valami elvi megkülönböztetés nem is képzelhető, ha-
nem e helyett azon legfontosabb isiuerveket kell kitűzni, 
melyek által az illető telep nagy iparoB teleppé válik. 

Ily ismérveknek tekintjük főleg a következőket: 
1. Az illető iparcikk előállítására nagyobb költ 

Béggel berendezett és felszerelt zárt helyiségekkel biró 
telep. 

2. Az elemi erők kihasználására célzó nagyobb 
nagyobb erő művek és esetleg muukagépek vagy ké-
szülékeknek alkalmazása; vagy ezen felszerelések he 
lyett, illetőleg azok mellett nagyobb számú munkások-
nak rendszeres foglalkoztatása. 

3. A munkamegosztás elvének alkalmazása, vagy 
olynemű munkaegyesités, mely arra céloz, hogy vaia-
mely iparcikk a hozzá szükséges többnemű művelet-
módnak, vagy iparágnak egyesítésével teljesen elké-
szíttessék. 

A mely iparűzletekre nézve ezen ismérvek álla-
nak, azokra nézve elengedhető vólna, hogy az illető 
tulajdonos vagy földbirtokos igazolni tartozzék ipará 
nak szakszerű megtanulását, ellenben szükségesnek 
mutatkozik, hogy szakértő munkavezetőt alkalmazzon. 

Elméletileg véve, a fentebbi ismérvek talán nem 
látszanak egészen kielégítőknek, de a gyakorlati élet 
ben alig képzelhető, hogy azok alapján minden sza-
kértő teljes biztonsággal megne tudná határozni, vajjou 
ez ismérvek tekintctbo vételénél valamely telep kéz-
műves vagy gyártelepnek tekintessék e. 

Egyébiránt ha egyes esetekben kétely merülne 
fel, hogy a fentebbi ismérvek szerint valamely telep 
kézműves műhelynek vagy gyárnak tekintendő-e, a 
fentebb ériutett hárorafoku antouomikus iparszervejet 

mint az ipari rendnek éiő intézője — biztos módot 
nyújt a kétely eloszlatására oly módon, hogy minden-
kor az illetékes iparkamra feladatává teendő esetről 
esetre eldöntheti a kérdést; fenturtván a központi ipar-
tanácshoz való fellebbezés. 

E szerint miuden concret esetben a külombség 
kézműipar telep és gyáripar telep közt megtehető levén, 
lehetségessé válik a sok tekintetben eltérő érdekeket 
mind a kézműiparnál, mind a gyáriparnál megóvni, és 
a közös érdekű intézmények mellett esetleg oly kü-
lön intézkedéseket statuálni az egyikre vagy másikra 
nézve, melyek — ha általánosan volnának alkalma 
zaudók, — vagy kivihetetlenek, vagy épen károsak 
lennének vagy az egyik, vagy a másik félre nézve. 

(Folyt, köv.) 

Világ folyása. 
Szerkesztő barátom! 

A császárok szövetkeznek, ölelkeznek, csó-
kolódznak. — Ez a történelem tanúsága szerint 
a háború előjele. A lapok a mi királyunk, 
Németország császárja és Sándor cár szövetsé-
géről beszélnek. Emlékezem rá, hogy a keleti 
háború előtt is szövetkezett e három fejedelem 
és rövid idő alatt megtámadtattak a törökök. 
Igy lesz-e ez most is, nem állitom biztosan; 
de az országból a szabadságolt pékeket mind 
behivták, profontot, cvibakot sütni. Ez a sok 
ember sok kenyeret, cvibakot elkészít és ennek 
a sok kenyérnek elfogyasztásához sok ember 
kell és ez a sok ember aligha, söt bizony nyal 
háborúra lesz összehiva. — Még azonban azt 
senki nem tudja, hogy miért fogják majd fiaink 
ismét ontani a vért ? Az olaszok ugyan fenik a 
fogukat ellenünk, és ezekkel aligha háborúra 
nem kerül Trieszt miatt a dolog — Azonban 
ezzel szemben nem lehet megérteni híresztelt 
muszka szövetséget, mikor ismert dolog a muszka 
jó barátság az olaszok iránt. Egyébiránt Ausztria 
és Muszkaország szövetségét elhegedülte a bos-
niai okkupacio. A muszkák nem a legjobb 
szemmel néznek azóta ránk, mióta katonáink a 
bosnyák földre tették lábokat, valószínűleg ők 
szeretnének itt is gazdálkodni. Egy osztrák muszka 
szövetségre vonatkozó hirt tehát nagyon nehéz 
komolyan venni s különösen most, midőn már 
biztos a muszkabarát szabadelvű pártnak győ-
zelme Angolországban. Muszkaország csakis 
Angolország ellen lenne kész még a poklokkal 

is szövetségre lépni; mert ugy szárazon, mint 
vizén Angolország áll útjában; azonban az 
angol szabadelvűek győzelme hihetőleg a nagy-
hatalmi veisenyből származóit angol-orosz egye-
netlenséget ki fog;a egy időre egyenlíteni. 
Azonban ez az angol-orosz egyetértés nem 
tarthat sokáig; mert két éles tőr nem fér meg 
egy hüvelyben. Az angol is terjeszkedni szeret, 
a muszka szintén, s ez elkerülhetetlen érdek 
találkozás nélkül, s azután nincs oly politika, 
mely két ily erejében elbizakodott hatalmat a 
jó barátság egy kalapja alatt megtartson. 

Biz ugy van az barátom uram! Beakouofield, 
hatalmas angol kormányelnök még egy héttel 
ezelőtt intézője volt Európa politikája sorsának, 
s ma már semmi egyéb mint egy magát lejárt, 
egy bukott ember. S miért bukott meg ez az 
ember, ki egyike a hatalmas angol nemzet azon 
történelmi nagyjainak, ki legtöbb dicsőséget 
szerzett Angolországnak és a legnagyobb pontra 
emelte szerencsés politikai győzelmeivel Angol-
ország hatalmát. Hát meg kellett buknia ; mert 
a nemzet törpe eszű politikusai szégyenkedve 
vesztek el a lángeszű államférfi mellett, s a 
törpe irigy a nagyra. Beaconsfield bukása által 

| Angolország után mi fogunk legtöbbet veszíteni. 
; Mert a hatalmas kormány elnök rokonszenvezett 
' a magyarokkal és ellensége volt Oroszországnak. 

Apropos Oroszország! Hiába is várják oly 
nehezen t. olvasóim e hirt. A muszka cár még 
él, él és uralkodik. x\zt rebesgetik ugyan a la-
pok, hogy a téli palota fölrobbantása nagyon 
rá rezzentett ő felségére és valami alkotmány-
félét akar adni a murzka népnek. Ez azonban 
még csak hir és ezen hírrel szemben a muszka 
önkény világra szóló üldözést visz véghez a 
nihilisták ellen, kiknek ténykedéséről egy idő 
óta hallgat a krónika. Nyilván valami nagy 
dolgon tönk fejőket. A szélcsendet is vihar 
szokta fölváltani. 

Azt mondják, hogy a pápa tartozkodó 
szemlélője a franciák által foganatba vett jé-
zsuita exkomunkatiónak. Hiába le járt a pá-
pai csalhatlanság kora, innen onnan 700 esz-
tendeje lesz, hogy Hendrik német császár há-
rom napig várt mezítláb, fedetlen fővel tél viz 
idején a pápai bünbocsánatért. Azóta nagyot 
fordult a világ kereke. Ma már nem a császá-
rok járnak kegyelemért a pápához, hanem a 
pápa könyörög türelemért a császároknál. 

Egyik. 

Helyi és vegyes hirek. 
f H a l á l o z á s . Balog Dániel több évon át volt 

egyházi és városi tisztviselő f. hó 4-én tüdő szélhűdés 
következtében egészen váratlanul, néhány órai Bzen 
védés után elhunyt. Még 4 éu délelőtt a Szentes vi-
déki takarékpénztári közgyűlésen volt, ott érte a szél, 
Dr. Pollák Sándor városi főorvos ur épen jelen lévén, 
röktön eret vágott rajta. Jobb karját és lábát azonban 
mozdítani ezután sem volt képes és szólni nem birt. 
Ily állapotban mult ki 7 órai csendes Bzeuvedéa után. 
Számos tisztelőitől kísérve, 6 áu tétetett öröknyugalma 
helyére. Béke legyen porain. A megboldogultnak csa 
Iád ja a következő gyászjelentéssel tudatja e gyászos 
esetet: „özv. Balog Dánielné szül. Pap Eszter, gyer-
mekei Balog Mária s férje Szakái Mihály, Balog Ju 
liaifna és lika, unokái Szakái Pál és László, mélyen 
megszomorodott szívvel jelentik, a felejthetlen férj, a 
szerető és szeretett apa, ip és nagyapa Balog Dánielnek, 
a szentesi helv. hitv. egyház több ideig volt számadó 
gondnokának, Szentes városának számos éveken volt 
városi pénztárnoka, B tanácsnokáuak, jelenben városi 
képviselőjének, élete 62-ik, boldog házasságának 32 ik 
évében, a folyó 1880. évi april hó 4-én estvéji 6 óra 

! tájban, 7 órai csendes szenvedés után, szélhűdés kö-
vetkeztében történt gyászos kimultát. A megboldogult 
földi maradványai e folyó évi april G án délután 3 
órakor fognak saját házától, a heJv. hitv. egyházszer-
tartása szerint, a ref. alsó temetőbe örök nyugalomra 
tétetni." Áldás emlékére! 

— Szentes város által fentartott ismétlő isko-
lákba járó iparos tanoncok nyilvános vizsgája f. hó 
25-én tulakurcai iskola helyiségben délelőtt 9 órakor 
veszi kezdetét, a következő sorrendben: kezdi az I-ső 
osztály, utánna a II ik, III ik, végre a lV-ik osztály, 
melybe kereskedő tanoncok járnak. Midőn alólirott 
ismétlő iskola igazgató elnöki meghagyás folytán a 
tisztelt kereskedő és iparos uraknak ezeket tudomására 
hozza, egyúttal arra minden tanügy barátot tisztelettel 
meghiv. Szentes, 1880. april 2 Zoó János. 

— Ref. egyházunk mind két ifju lelkésze 
Csák Máté és Marjai Péter tiszteletes urak papi vizsga 
tételre f. hó 7 én Debrecenbe mentek, távoliétök alatt 
az egyházi funetiók espereei intézkedés folytán Pólya 
Ferenc helybeli, s Nagy Báliut hód-mező vásárhelyi 
tanár urak által fognak teljesíttetni. 

— Kovács Antal helybeli rom kath. káplán 
urat a majsi katholikus egyház plehánussává válasz-
totta meg. 

— M e g z e n d ü l t a z é g szent György nap előtt 
kétszer is, april 3 án és 7 én. A régi öregek magya-
rázata szerint ez a jó termésnek elő jele. Ez a jó 
termés anynyi nyomorúságos óv után nagyon elférne 
ránk. A hosszú száraz fagy után az április elég jó 
idővel köszöntött be ; azonban ha jól emlékezünk a 
mult évi április is ilyen idővel járt és a legszebb re-
méuynyel kecsegtetett és lett utána a legnyomorúsá-
gosabb esztendők egyike. Tehát lementével dicsérjük 
a napot. 

— Dr- G5tzl Bertalan ur — házánál foganatba 
vett építkezés befejoztéig — lakásáta Csukás Benjamin-
féle házba tetto át. 

— A z ár tér i h i d elkészítésére Németh József 
és Rózsa Ferenc urak vállalkoztak 21 ezer 900 frtért. 
A kikiáltási ár 32 ezer frt volt s a vállalati verseny 
folytán 10100 frtot levertek belőle. A hid még ez év-
ben készen is lesz. 

— A szentesi ref egyháznál a presbyteri 
választás ma vasárnap ( l l é n y veszi kezdetét és tart 
négy napon át egy folytában. 

— Drága fold. A Füchsl-féle csődtömeggel a 
volt Füchsl tele fakereskedés mellett egy 1100 négy-
szög öles hold réti föld árverésen 1100 frtért kelt el. 
— Ez legalább is 3 szoros ára a rendesnek. 

— A vasutügyi bizottság f. hó 8 án tartott 
ülésében elhatározta, hogy vasulügyünk támogatása 
végett a mágocsi és derekegyházi uradalmak utáu ér-
dekelt Károlyi grófok raeguyerése végett gróf Károlyi 
Sándorhoz küldöttséget fog meneszteni. Az Ugy érde-
kében 'örömmel üdvözöljük ezen határozatot; mert 
vasutiigyi mozgalmuukban egy gróf Károlyi neve a 
legnagyobb biztosíték lehet törekvésünk célra jutására. 
S mi megvagyunk róla győződve, hogy gróf Károlyi 
Sándor, ki közéleti szereplésével is oly tekintélyes ne-
vet vivott már ki magának, ezen ügyben nemcsak 
mint gazdag főúr, de mint nemzet gazdái elismert te-
hehetség, is, ha meg lesz nyerve az ügynek, egyik 6 
az, ki legtöbbot tehet és fog is tenni ez ügyben. 

— Besoroztattak városunk ifjaiból — a la-
punk mult száuiábau közlötteken kivűl még a közös-
hadsereghez: Cirbus Sándor. Mucsi László Lajos. 
Molnár István. Volf Antal. Soraodi István. Papp Lajos, 
tanitó. Zsinóros Szabó János, SOOB Sándor. Bóládi 
iBtván. Dudás István. Csapó István. Purjesz Naftali. 
Bertók Jáuos. Léuárt Lajos. Marcsó Ferenc. Hamza 
Mihály. Varga Kis János. Szilágyi Imre. Forgács Já-
nos. Kádár Sándor. Molnár Farkas Pál. Szegi Mihály. 
Székely János. Deák Imre. Papp János. Garai Sán-
dor. Pászti Tóth János. Mucsi János. Irházi Sándor. 
Antalfi István. Becsák Sándor. Bertók Imre. Goldstein 
Lőrinc. Tarnóci László. Batka Imre. Szilágyi Sándor. 
Csák László. Póttartalékba Boroztattak: Murányi Imre. 
KirBchuer Ferenc. Kovács István. Fazekas Mihály. 
Tóth Mihály. Nemes Imre. Szekeres Sándor. Bene Já-
nos Cakó Imre. Vas Imre. Kádár Ferenc. Csák Imre. 
Lővy Gyula. Berényi József. Gáspár Imre. Debreceni 
István. Páger Gergely, Kacur Imre. Piti Imre. Négyesi 
Mátyás. Mecs Balog 5Iihály. Tokai János. Szóiát Pá-
ter. Gombai Ferenc. Farmosi Ferenc. Fehér János. 
Varga László. Sípos Ferenc. Bene István. Fekete N. 
Imre. Veres Imre. Szényei József. Honvédséghez: 
Dancsó Balázs. Szabó János. Komendát Bálint. Ta-
kacs Mihály. Csáki István. Molnár Imre. R4beli Szabó 
Imre. Kórógyi Pál János. Király Mihály. Rác János. 
Varga JózBef. Vasvári Ferenc. Marsócki Ferenc. Tö-
rök Báliut. Kifór János. Bartuc András. Lakatos Mi-
hály. Pólya György. Juhász Mátyás. Lakos Imre. 
Iloffor Ferenc. Sailai Bálint. Juhász Pál. Jenei István. 
Dómsödi István. Bugner Lukács. Soós Mihály. Uj 
János. Kökény Antal. Kun István. Szircsák Lajos Ká-
roly. Kis Mihály. Borbély Lajos. Lakos József. Rác 
Imre. Kerekes István. Dósai Molnár Antal. Papp Ist-
ván. Vas József. Bartuc Autal. Pálinkás Imre. Korsós 
N. János. Váci N. János. Takács Károly. Szántó Mi-
hály. Juhász Imre. Rác Bálint. Seres János Győri 
Bálint. Héjjá Mihály. Bodor Tainás. Lővy Hermán. 
Soós Imre. Lővy Izrael. Molnár Lajos. Tarnóci Mi-
hály, Kondász László. Hajdú József. Hajdú N. Lajos. 
Molnár Antal. Berceli Lajos. Cserua János. Gere Bá-
lint. Szénási István József. Fölüivissgálatra rendelte-
tett : Molnár István. Vári Sándor. Lakos Ferenc. 
Kovács János. Héjjá Imre. Siprikó Ferenc. Len 
gyei István. Kormány András. Győri Imre. Rúzs 
Molnár Ferenc. Megfigyelés végett katonai kórházba 
küldettek: Piti Ignác. Sólyom János. Cakó József 
Antal. — Eszerint tényleges szolgálatra a közös had-
sereghez besoroztatott 82 újonc, a honvédséghez 64, 
póttartalékba 32, felülvizsgálásra küldete't 10, kórház-
ba 3; összesen 191 ember. Atalában véve a sorozás 
eredménye ez évben sokkal kedvezőbb volt miut az 
elmúlt években; amennyibeu a sorozás alá került ifjak 
között sokkal kevesebb volt az alkalmatlanok száma, 
miut a mult években. 

— É r t e s í t é s e k . A csordajárásra a teheneknek 
legeltetésre leendő beiratási ideje f. hó végéig meg-
hosszabbíttatván, figyelmeztetnek mindazok, kik még 
teheneiket eddig be nem Íratták, hogy ezt e hó vé-
géig teljesítsék, mert azontúl beiratások nem fogadtat-
nak el. — Molec Nándornak a vásártéren egy 4Va öl 
bosszú deszka bódéja illetőleg sátora rőfös árukra ha-
szonbérbe vagy örökáron kedvező feltételek mellett 
megkapható, értekezni lehet Molecz Károlynál Szente-
sen. — Dr. Pollák Sándor urnák 1. t. 402 sz. alatti 
háza kedvező feltétel mellett eladó vagy szent-György 
naptól kezdve haszonbérbe adandó. — Nánási Nagy 
Julianna asszonynak a felsőréten 3 hold földje éB a 
Mányai József-féle háza eladó. — Marázsi József IV. t. 
17 számú háza és alsóréti 3 hold földje szabadkézből 
eladó. — Solti Lídiának háza kedvező feltételek mel-
lett eladó, értekezhetni Tinka Istvánnal III. t. 347 sz. a. 
— Borsos Zsigmondnak az ecseri rét szélben lévő 80 
hold földje haszonbérbe kiadó, vagy eladó, s ugyanott 
20 hold szántóföldje feles munkálatra kiadó. — Zöldi 
Györgynek hazánál 1500 drb. uj cserepe és egy jó kut-
ágasnak való akácfája van eladó. — Szánthó Zauzsan-
nának Ser Péter féle háza és berki első oszt. földje eladó. 
— Frank! Lajosnak házánál külön lakás boltal, vagy 
korcsmával és még egy külön boltal bérbe adandó. — 
Laki Sándornak házánál egy fél öl takaréktűzhely alá 
vágott fája van eladó. — Szíjártó Sz. Ferencnek veker-
laposi 38 hold földje eladó. — Sarkadi N. Ferenc a gö-
rög egyház udvarában jó minőségű nagyváradi meszet 
mér, kisebb nagyob mennyiségben, métermázsája 3 
forint 40 krajcár. 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 
K. P. urnák Szegvár. A jegyzővizsga ügyben vá-

laszul küldött cikk, terjedelme miatt csak a jövő szá-
munkban jöhet. 

Felelős szerkesztő: 8 i m a F e r e n c . 



H I R D E T É S E K . 

Kalap-raktár. 
Van szerencsém Szentes város és» 

vidéke nagyérdemű közönségének becses 
tudomására hozni, hogy 

balap-ralitáromat 
a tavaszi idényre újból berendeztem és 
nállam a legújabb divatú, legjobb mi-
nőségű férfi- és gyermek kalapok, 
a legközönségesebbtől, a legfinomabbig, 
a legjutányosabb áron kapható. 

Tisztelettel 

kalap-gyáros. 
Üzlet helyiség: Neumann Jakab ur há-

zában a piactéren. 
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f» 
n 
n 
ff 
ff 

ff 
ff 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. kir. honvédelmi mi-

nisztériumnak, az 1873-ik évi XX. t. c. alapján 
kibocsájtott magas rendeletével Szentes város és j 
határa területén található c s a z e s l o v a k cz 
évbeli o s z t á l y o z á s a elrendelve lévén, az osz-
tályozás helyéül a városház udvara, határideje 
pedig következőleg állapittatik meg: 

az I-ső tizedbeli lakosok 1—400 házszámig 
april 14-én délelőtt, 

az I-ső tizedbeli lakosok 400 házszámtól 
végig, april 14-én délután; 

a II ik t.-beli lakosok 1—400 hazámig apr. 15-én 
a Il-ik tiuedbeli lakosok 400 házszámtól 

végig, april 16án; 
a Ill ik tizedbeli lakosok 1 — 400 házszámig 

april 17-én, 
a I l l ik tizedbeli lakosok 400 házszámtól 

végig april 18-án; 
Tanyai lakosok april 19 én délelőtt, 
a lV-ik tizedbeli lakosok april 19 én délután. 
Április 20-án délelőtt a netalán elmaradottak 

tartoznak a birtokukban lévő összes lovaikat a tör-
vényszabta 100 frt bírság terhe mellett elővezetni. 

Az osztályozás a kitűzött napokon mindenkor 
reggel 8 órától 12-ig, s délután 2 órától 5 óráig tart. 

Meg jegyeztetik, miként az 1 és 2 éves csi-
kók elővezetése elmaradhat, ha azok számára 
nézve az illető tulajdonos a hatóságtól ez évi 
april hó 14-ig bizonyítványt szerez. 

Tartoznak azon kancák tulajdonosai, kik 
kancáikat a f. évben akár állami, akár e célra 
hatóságilag engedélyezett magán mének által fe-
deztették, igazolványaikat az osztályozásnál be-
mutatni, hogy azok mentessége bejegyeztessék. 

Ugyancsak tartoznak az engedélyezett mé-
nek tulajdonosai hatósági igazolványukat az osz-
tályozásnál felmutatni. 

Mindezeknek pontos betartására azon hozzá-
adással figyelmeztetik a közönség, hogy a mu-
lasztok ellenébe, a törvény szigora a legnagyobb 
erélylyel tog alkalmaztatni. 

Özentcs, 1880. mártius 22. 
Magyar József, 

tanácsnok, h. polgármester. 

C f « M M 6 M ! 

H i r d e t é s . 

Alólirt tudatja a n. é. közönséggel, hogy 
a k i s p i a c o n , saját házánál, következő ital-
f é l é k e t lehet kapni: 

1 liter csongrádi bor 16 kr. 
1878. évi diószegi bor . . 24 „ 
1 8 7 9 . „ „ „ . . 2 0 . 
1874. évi ménesi vörös bor 40 „ 
belföldi finom Iium . . . 50 n 
Rostopschin 50 „ 

. . 6 0 . 

. . 6 0 „ 
u j . 

törköly pálinka . . . 
Gabna pálinka 20—24 és 30 kr. litere. 
87 vonalos Spiritus (szesz) 50 kr. litere. 
A nagyérdemű közönség becses pártolását 

kéri tisztelettel Grün&ald József, 
re^ale bérlő. 

megy-szesz . . . 
szirmiai Siivorium 6 

50 , 
50 kr. 

Birtok eladás. 
A szentesi takarékpénztár szabadkézből 

e ladja: 
1 ör. Az eperjesi 5,40/t2oo hold. szántóföldjét 
2 o r . y, ( t a n y a é p t t l o t t e l j 33040 „ 
3 o r . „ 4™ , 
4 er. A királysági (tanyaépttlet.) 2 7 i m

 n 
5 ör. AB eperjesi 2M0 N 

6-or. „ 2"° „ 
7-er. A királysági . . . . 14,3» B 
8 or. Az eperjesi 9<x>o n 
9 er. A királysági (taryoépülett .) 4 ö m „ 

A kitett birtoktestek egyenkint és klllön-kUlön i 
adatnuk el, a vfieSárnak vevő által igénybe vehető 
több évi részlet fizetési kedvezményével. 

A vételár és az kiadás feltételeiről felvilágosítást 
ad a szentesi takarékpénztár igazgatósága, ahol az 
adás vételi szerződés is megköthető. 

Szentes, 1880. március 25. 
Az igazgatóság:. 

Pondre da Serail. 
B l a h á n ó L a i z a művésznő.kedvenc 

arcpora. 
Ezen arcpor vegytanilag tökéletesítve, minden ártal-

mas szerektol mentes és oly kitűnő tulajdonságokat egyesit, 
hogy minden eddig a kül- és belföldön kiszitett porokat sok-
szorosan felülmúlja; nagymérvfi federeje az arcot az időjá-
rás kellemetlen befolyásától megóvja az arcr.ak és a test-
színnek ifju és természetes színezetet kölcsönöz, ugy, hogy 
a legélesebb szem sem képes a port rajta észrevenni, mely 
itűuŐ hatásáért B l a h á n ó I t O U l z a asszonyság következő 
korokkal tünttetto ki : 

Tiszt. Müller J. L. ezelőtt Vadász Ferenc 
Özv. utóda, 

'itlatezorész urnák Budapesten. 
A P o n d r a d e S e r a i l , melyet ön feltalált, v a l ó -

ban k i tűnő ÓD SQSlthen páratlan, mert nemcsak az 
arcon láthatatlan és tartós, de egyszersmind rendes haszná-
tatnál ártalmatlansága által az crca oiykiilöuös jótékony ha 
lást gyakorol, a minőt még eddig semmiféle arcpornál nem 
tapasztaltam, mely kiváló tulajdonságáért jövőben mint ked 
venc arepnromat kizárólag fogorn használni és meg vagyok 
győződve, hogy felmulhatatlan jóságáért általános elismerés-
nek örvendeni. 

Tisztelettel 

Blaha Louiza. 
Greme Porapadour. 

Az illntászat terén jelentékeny párisi 
kitűnőségekkel való összeköttetéseim foly-

tán sikerült a világhirtt fölötte hatásos „ O r o m © P o m p a -
d a o r t egész eredeti tisztaságában és erejében előlhtanom. 
Kz azon szer, meljlyel a hírneves asszony egész agg koráig 
fönn tudta tartani csodaszéj>aégét anélkül, hogy az egészsé-
gének ártott volna $ azért nem mulaszthatom el a L hölgy-
világnak azt a leghathatósabban ajánlani. 

E kitűnő szer jóval felülmúl minden eddigi e nemft 
gyártmányt. Egy tégely ára használati utasítással 1 f r t 6 0 k r . 

Csak azon készítmény valódiságáért kezeskedem, mely 
védjegyemmel el vaa elátva. — Legnagyobb választék va-
lódi francia és angol illatszerekben. 

Minden doboz POUDRE DE SERAIL a mellékelt 
bejegyzett védjegygyei van ellátva, 60 kr. és 1 frt dobozok-
ban) valódi minőségben csupán a feltalálónál M i i l i e r J . 
L . ezelőtt I V a d á s z F e r c n c ö z v . u t ó d a , illatszerésa a 
„Virág-kiráynóa-hoz B u d a p e s t , k o r o n a h o r o e g - n t c a 
2 . axá i i i kapható. 

Vidéki megrendelések pontosau eszközöltetnek. 

VemmBXSBmassmsKEamsssmBi i m a a i s 

Gép eladás Sseattsss 
V Nagyobb gép beállítás következté-
W ben jelenleg működésben lévő 

8 löerejufokvo gép (stabil) 
minden szerelvényeivel együtt van eladó. 

A venni szándékozók működésébe 
megtekinthetik Z s o l d o s Fere&O í'ake-
reskedőnél Szentesen — a gép folyó évi 
május havában lé<*zen átadható. 

Temesvár? Már 
cipőgyári raktára 

Budapesten, 
király-uteza 2. szám, b. Orcy-íéle 

nagyban és kicsinyben. 
Hölgyek számára: 

K o m o d - o l p ő k eberlasztinből bőrből . 
S é t a - c i p ó k , divatos félcipők, finomak 

és díszesek . . , . . 
S o g a t t a - c i p ö l c csatokkal, finom eber-

lasztinbol vagy bőrből . . . 
R e g r a t t a - O i p Ö k fénymázos orral, ma-

gas sarokkal legújabb szabás . 
R e g a t t . l - c i p ő k sagrénből vagy zerge-

börből, szögezett kettős talppal, ma-
gas sarokkal, legújabb szabás . 

E b e r l & á s t i n g - t o p á n o k finomak, dí-
szesek fénymázorral . , . 

Eberlaazting topánok ruganyhuzó-
val, magas kivágással, fenymázosorral, 
rokokó sarokkal, legajabb szabású . 

E b e r l a s z t i n g engos topánok, szivalaku 
metszéssel, sima talppal, rokokó sarok-
kal elegáns szabás . . . . 

Börong'os topánok sagrénből, szögelt 
talppal, magas kivágással, legfinomabb 
kiállítás 

Urak számára: 
H á z i C i p ő k finom bőrből 
T o p á n o k erős sagrénből, erős ta lppal . 
T c p á n o k sagrénből, fénymázos orral 

és talppal 
BorJubÖr topánok vikszosak, erős 

dnplatalppal, a legjobb minőségűek • 
Borjubör topánok keztyfibőrből, a 

iehetft legjobb minőség 
Regat ta fáltíipö nyári idényre, leg-

jobb sagrénből, erős talppal 
R e g a t t a f é l c i p ő fénymázos dísszel, 

legújabb szabás , 
C s l x m & k erős vikszos vagy vagy sag-

rénből, magas szár srófolt talppal 
G y e r m e k c i p ő k sagrénből 
XiO&nycipők eberlaszting és bőrből 

1 frt 80 k r . -
Gyermekolpök . . GO kr —l frt 20 kr. 

Megrendelések postán utánvét mellett vagy az 
előleg beküldése után gyorsan s pontosan teljesíttet-
nek. Nem alkalmas lábbeli a legkéseségeeebben ki-
cseréltetik. Részletes árjegyzékek kívánatra bérmentve 
küldetnek meg. 

Brogle J. és Müller 
góp- és rosta-lemez gyára 

Bud&peaten 
a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z í t 

T r i e u r ö k e t (konkoly választó) 6 külön-
féle nagyságban. 

Triern* h o a g e r e k e t malmok számára. 
K ő p l a t ó k a t , 
S z ó l a l ó r o s t á k a t , 
S z i t á k a t é s r o s t á k a t cséplőgépekszá-

mára. 
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Tisztelettel alólirottnak már 8 éve fennálló óra-íizletemben négy évig volt szerencsém a legjobb és eredeti 
eredeti SINGER, H O W E , ANGER, W H E L E R és WILSON varrógépekkel szolgálhatni a n. é. közönség teljes 

ymm. kielégítésére, amiért is bátorkodom a múltra s a n. é. 
s g t i f f ^ r ^ m ^ f ^ közönség eddig bennem helyvett bizalmára hivatkozni, 

a midőn jelenleg a nálam nagy választékban raktáron IPVŐ 
t W ^ ^ ^ s ^ f 0 ^ eredeti nagy varrógépeket , valr.rclnt kis kézi-

JlwWy p í v a r r ó g é p e t illő áron méltányos feltételek és havi részlet-
fizetések mellett tisztelettel a n. é. közönség becses figyel-
mébe ajánlom, ugy a varrógépekhez való legjobb 
minőségű tu cérna, olaj, valamint minden a gép-
h e z m e g k í v á n t a t ó r é s z , mely használat folytán meg-
romlott. készen és azonnal kapható. 

Nagyobb javításokat is gyorsan és pontosan teljesítek. 
Midőn a n. é. közönség becses támogatásáért esede-

zem, mély tisztelettel értesitem még hogy mindennemű var-
rógépeket házi használatra csekély liavidij mellett kölcsönzők. -J 

F E L S E K B U B Q B . 
órás és varrógép-raktár tulajdonos. 

Az evang. templom épületében. 

„£í 3 , 

Előnyös fe l téte lek és l egcseké lyebb részlotüzetásek mellett . 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos; Cheriier Jánosnál 1880. 




