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ELŐFIZETÉSI ÁB: 
Egész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . , 1 frt 

M K G J E L E N 
m i n d e n vasárnap. 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP. 
VEGYF.S TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI ARAK: 
3 hasábot petiNorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr . 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért fi kr szá-

míttatik* 

NTILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉIaYEODIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Kérmentetlen Jlevelek 
nem fogadtatnak el. 

I 

Lesz-e vasutunk? 
(Három cikk) 

I I 

Erősen hisszük, hogy ha az előmunkálatok 
teljesítésére kiküldött bizottság kellő buzgalom 
és erélylyel jár el megbízatásában, ugy a tervbe 
vett vasútépítéshez szükséges érdekeltség rövid 
idő alatt meg lesz nyerve és nem lesz egyéb 
hátra, mint arról gondoskodni, hogy a tervelt 
vasútvonal mi módon épitessék ki? 

Ezen kérdés a vasutügynek legvitálisabb 
oldalát^képezi és ennek sikerült megoldásától 
függ, hogv uz építendő vasút nemcsak mint for-
galmi eszköz, de mint haszon hajtó vállalat is 
nagy mértékben előmozdítója legyen e vidék 
vagyonosodásának fölvirágzásának 

Gondolkozunk azért kissé fölötte, hogy 
melyek a vasútépítésnek rendes utja és módjai? 

Miuden félreértésnek kikerülése végett előre 
bocsátjuk, hogy ezen módok alatt, a közmeg-
egyezés utján megállapított érdekeltség által, 
véglegesen meghatározott vasútvonal kiépítésé-
nek, ki vagy kik által és mily eszközökkel való 
foganatosítását értjük. 

Vannak vasutak, melyeket egyes társula-
tok saját költségükön kiépítenek azért, mert 
hiszik, hogy e vasutépitésbe tektetett tőke a 
vasút jövedelméből kellőleg kamatoz; vannak 
olyanok, melyeket bizonyos társulatuk kiépíte-
nek kamat garantia mellett, vagyis ugy, hogy 
a vasútépítés által érdekelt vidék lakossága a 
vasutba fektetett tőkének tí—7°/0 kamat jöve-
delmét 25—30 évig biztosítja, továbbá melyek 
egyes társulatok által aképpen építtetnek ki, 
hogy az érdekeltség az összes épitési költség-
nek egy részét segítség képpen adja a társu-
latnak és végre vannak oly vonalok, melyeket 
az érdekeltség maga épít ki saját költségén és 
ő tart fönn, kezel és természetesen maga teszi 
el a vasút forgalmából befolyó jövedelmet is. 

Most már az a kérdés, hogy ezen módok 
közül ránk nézve m e l y i k volna a legelőnyösebb? 
Azt már láttuk, hogy eddig nem került senki, 
ki e vonalat kiépítené azon haszonért, mely a 
vasút után remélhető. Hiába hazánkban a vasut 
építésre a vállalkozási szeljem még igeu kevéssé 
von kifejlődve. Pedig ha van Magyarországon 
másodrendű vonal, mely szép jövedelmet ígér, 
ezek k ö z ö t t a hód-mező-vásár helyi szajoli vonal 

a legelső. Mindamellett ily önként jövő vasút-
építőre nem számithatunk 

Kamat garantia mellett akár holnap kerül 
több társulat, mely ezen vasútvonal kiépítésére 
vállalkoznék Ez a mód volna talán a legrö-
videbb idő alatt célhoz vezető Egy időben 
cikkeket irtunk, hogy ezen módhoz forduljunk; 
azonban az utóbbi időben kamat garantia mellett 
épített egy pár vasut példája arról győzött meg 
bennünket, hogy kamat garantia mellett a 
vasut építésre vállalkozott társulatnak nagyon 
is érdekében áll jó drága vasutat épiteni. A 
pénz ugyanis ma olcsó, a társulat tehát, ha 
biztosittatik arról, hogy a vasutba fektetendő 
tőkéjének jövedelméül a vasut forgalmából p. u 
< °/0 kamat ha be nem jön, az esetben az ér-
dekel ség 30 vagy 35 évig a kevesebbletet fe-
dezni fogja, tekintve, hogy most 5°/0-ra lehet 
pénzt kapni, igy miután a társulat 7°/u jöve-
delemről biztosittatik, neki az áll érdekében, 
hogy az általa más utón 5°/0-nál jobban nem 
jövedelmeztethetett tőkéből minél nagyobb össze-
get fektethessen oly vállalatba, hol 7°0-ról biz-
tosítva van. Ez világos. Ily körülmények között 
tehát a társulat, hogy minél nagyobb tőkét 
fektethessen be a vonatba, annál nagyobb fény-
nyel és költséggel rendezi be a vasutat és tart 
gazdagon díjazott hivatalnokokat, hiszen ő ezzel 
nem vészit semmit; mert p. u. ha a vasutba 
fektetett 1 millió frtja kamatjába 7°/ft kamatot 
számítva 70 ezer frt tiszta jövedelem nem jön 
be, amennyivel kevesebb jön be, azt fedezi az 
érdekeltség, mert a társulat biztosítva van S 
innen van azután, hogy oly vasutat, melyet 
mértföldenként ki lehetne épiteni 100 ezer írt-
ból, bele kerítenek 150 ezerbe és ha rendes gaz-
dálkodás mellett a fenntartás és adminisztrálás 
évenként mértföldenként kikerithető volna 5 
ezer frtból, bele kerittet;k 10 ezer frtba. Jaj 
de ez a gazdálkodás az érdekeltség rovására . . . 
megy és mi azt akarjuk, hogy a vasut minél 
kevesebbe kerüljön és évente minél kevesebből 
adminisztráltassék, — Es igy nem vagyunk 
barátjai a kamat garantiának — Ennél elő-
ny ösebbnek tartjuk, hogy az érdekeltség sza-
vazzon meg egy bizonyos összeget a vasut ki-
építésére vállalkozott társulatnak oly feltétel 
mellett, hogy, ha a vasut forgalmából befolyó 
jövedelem a befektetett tőkének 7% kamatát 
biztosítja, az esetben a társulat tartozzék a ré-
szére segélyül adott összeget 10—15 év alatt 
visszatéríteni. 

Igen, de azt mondhatja valaki, hogy mi 
most is máskor is azon nézetünknek adtunk 
kifejezést, hogy ezen Hód-Mező-Vásgrhely-sza-
joli vonal mint vállalat is igen jövedelmező 
lesz, amennyiben a belefektetett tőkének gazdag 
percentjét fogja behozni, ily vélemény mellett 
tehát nincs miért aggódni a kamat biztosítástól, 
mert hiszen ha jól fog kamatozni a vasutba 
fektetett tőke, akkor nemcsak hogy be nem 
hozza a biztosított 7°/0-ot, de annál többet is 
jövedelmezhet, s igy az érdekeltségnek sem-
mit nem kell fizetni és mégis lesz vasútja. A 
főcél pedig, hogy vasut legyen. Es mi épen, 
mert ez a véleményünk, azért nem vagyunk 
a kamat garantiának barátja Ila figyelembe 
vesszük az arad-körösvölgyi vasut példáját, 
hogy ugyanis ezen vonal, mely távolról sem 
érint oly nagy és gazdag termelő városokat 
és községeket, mint érinteni fog a mienk és 
mégis a befektetett, tőkének már első évben 9 
%-át második évben pedig ennek kétszeresét 
hozta be, ez arról biztosit bennünket, hogy az 
általunk tervelt vonal hasonló módon ftvr jö-
vedelmezni Most már ezen jövedelem kilátása 
mellett, akkor mikor 32 évi tőke törlesztéssel 
7°/0-ra ma annyi pént lehet kapni, amennyi 
kell, vajon nem halálos bünt követne-e el ön 
érdeke ellen az érdekeltség, ha maga nem 
építené ki saját költségén e vonalat? 

Véleményünk tehát minden más móddal 
szemben az, hogy az érdekeltség önmaga te-
gye össze a vasútépítéssel járó költséget és 
önmaga épitse ki és csak ha ez nem sikerülne, 
javasolhatjuk a fönt jelzett azon módot, hogy 
ha társulatra bizatik az épités, ennek visszaté-
rítés mellett előlegesen kikötött összeg adassék 
segítségül. 

Hogy azonban mindenek felett miért tar-
tanánk ránk nézve legíidvösebbnek azt, hogy 
az érdekeltség maga épitse és h ízilag kezelje 
a vasutat, erre nézve jövő számunkban fogunk 
számítást tenni. © 

A szülőknek. 
Az iskolai év megnyitása közeledvén, ez alka-

lomhói szükségesnek látom, hogy a mélyen-, tisztelt kö-
zönség tájékoztatására egy némely dolgokat elmondjak. 

Ugvanis több évi tapasztalatom arróljgyőzött meg, 
hogy városunk közönségének nagy része épen nem is-
meri, vagy talán félreismeri a polgári iskolai intézmény 
célját, rendeltetését, s talán egyéb okokon kivül ez a 

t á r c a. 
A SierraMorena nemesei. 

— B E S Z É L Y . — 

Irta: Dumas S. 
Fordította: S Z A L A Y MIKLÓS. 

A j f é m A & e w K * 

A nap már a láthatáron volt, mikor Zuniga Ber-
nardó lóra ült a fogadóban. 

Megfoghatlan rosszullét fogta el őt, s bár egészen 
b e volt takarva bő köpenyébe, mégis fokonként erőt 
vet t raj ta a hideg. 

Megkérdezte a vendéglő szolgától, hogy ki a zárda 
lakatosa, kit szolga azonnal meg is nevezett előtte. 

A lakatos a falu végén lakott. 
Don Bernardó, hogy kissé megmelegedjék, vág-

tatásra késztette lovát, s csakhamar hallotta a kalapács 
ütéseket , s látta mint ugrálnak ki az izzó vasszikrák 
az ablakon és a nyitott aj tón keresztül egész az utca 
közepéig. 

A lakatos a j ta jához érve, leszállott lováról s a 
hideg által mindinkább gyötörtetve, csodálkozott moz-
dulatainak gépszerűségén. 

A lakatosnak megállt a kezében a felemelt ka-
lapács és csodálkozva nézte a nemes urat, ki az alcan-
tarai rend lovagjának köpenyébe burkolva, ajtajánál le-
száll, s inint valami közönséges dolgoztató, hozzá belép. 

' Midőn látta, hogy csakugyan vele van dolga, le-
tet te kalapácsát az ülőre és sapká já t leemelve, udva-
riasan k é r d é : — Mivel lehetek szolgálatára nagysagos urr> 

— T e vagy a szeplőtlen fogantatásról nevezett 

zá rdának a lak; *osa ? 

— Igen, nagyságos ur, én vagyok, felelt a lakatos. 
— Meg vannak nálad a zárda kulcsai? 
— Nincsenek nagyságos ur, csak a minták, hogy 

valamelyik azok közül ha elveszne, könnyen pótol-
hassam. 

— Jó ! nekem a templom kulcsára van szükségem. 
— A templom kulcsára? 
— Igen. 
— Bocsásson meg nagyságos ur, de nekem köte-

lességem önt megkérdezni a felől, hogy mit akar vele 
tenni V 

— Meg akarom vele jegyezni a kutyámat, hogy 
megóvjam a veszettségtől. 

— Ez csak a kegyúrnak áll jogában. On az ura 
annak a jószágnak, a melyen a templom épült? 

— En Zuniga don Bernardó vagyok, fia Zuniga 
Pedrónak, bagnaresi gróf, ayamontei marquis; száz 
fegyveresnek parancsolok és alcantarai lovag vagyok, 
miként köpenyemről is láthatod. 

— Az nem lehet, válaszolá a lakatos az ijjede-
lemnck látható jelével. 

— Es miért nem lehet? 
— Mert ön, bár most ugy látszik, mintha a hideg 

lelné, élő, nagyonis élő ember ; Zuniga don Bernardó 
pedig ma éjjel egy órakor meghalt. 

— És ki beszélte neked ezt a szép újságot? kérdé 
a lovag. 

Egy lovász, ki Bejár címerrel ékesített öl-
tönyt viselt s ki körülbelől ezelőtt egy órával ment 
erre, hogy a szeplőtlen fogantatásról nevezett zárdában 
halotti isteni tiszteletet tartasson. 

Don Bernardó kacajban tört ki s kiáltá : 
Nesze, itt van tiz darab arany a kulcsodért. 

Délután eljövök érte s akkor ismét kapsz annyit. 
A lakatos a beleegyezés jelével hajtotta meg ma-

gát. Husz darab arany több volt, mint a mennyit ő 

egy egész éven át keresett s ez megérdemlette azt, 
hogy ezen tettéért a netáni megdorgálást kockáztassa. 

Különben pedig miért kapna ő dorgálást? Szokás-
ban volt a vadászkutyákat megjegyezni a templom-
kulcscsal, hogy meg ne veszedjék. Egy olyan ur, a ki 
annyira bőkezűen tizetett neki, bármit tegyen is, nem 
lehet tolvaj. 

Don Bernardó ismét lóra ült. Fel akarta magát 
melegíteni a kovácsműhelyben, de nem sikerült; többet 
reményit tehát a naptól, mely tündökölve kezdett fel-
tűnni, Spanyolországban pedig már márciusban meleg van. 

Kiért a mezőre s folytonosan sebesebben lovagolt, 
de azért a hideg mindinkább erőt vett rajta s hideg 
borzongás futotta át egész testét. 

Midőn ugy tizenegy óra felé egy erdőhöz ért, 
meglátott egy munkást, ki tölgyfa deszkát darabolt, s 
bár ily munkával foglalkozó munkást már elégszer lá-
tott, mégis ön kénytelen késztetve érezé magát, hogy 
ezen emberhez közeledjék s kikérdezze őt. 

— Mit csinálsz ott? szólt hozzá. 
— Jól látja, nagyságos ur, felelt a munkás. 
— Ha látnám nem kérdeznélek. 
— Nos! liiit koporsót csinálok. 
— Tölgyfából? Akkor hát előkelő ur számára 

készíted? 
— Ez Zuniga don Bernardó lovag számára ké-

szül, ki fia a nemes Zuniga Pedrónak, bagnaresi gróf, 
ayamontei marquis. 

— E szerint a lovag meghalt? 
— A mult éjjel egy óra tájban, felelt a munkás. 
— Bolond, — szólt a lovag vállat vonva s útját 

tovább folytatta. 
Midőn már visszatérőben közel volt a faluhoz, 

melyben a kulcsot megrendelte, egy óra tájban talál-
kozott egy szerzetessel, ki öszvéren ült, s kit egy se-
krestyés gyalog követett. 



valódi ok a miért mind e uiai napig idegenkedik a pol-
gári iskolától. 

Célom tehát ez alkalommal a polgári iskolai ok-
tatás célját, ezen intézet rendeltetését a főbb vonások-
ban megismertetni, a félreértést megszüntetni s a mennyire 
lehetséges az intézet iránt a mélven tisztelt közönségnél 
meleg édeklődést kelteni. 

Hogv ezt valósithassam, szükséges egy kissé a 
múltba visszatekintenünk és azt a jelennel egybeha-
sonlitanunk. 

A hazánk történetében korszakot alkotó 1848-ik 
év előtt hazánkban értelmi tekintetben két osztály állott 
egymással szemben, az egyik a földmivesek (még akkor 
jobbágyok) osztálya, a másik a nemesek és hivatalno-
kok (kiváltságosok) osztálya. Amaz csekély ismereteit 
a népiskolákban, (nagy része még ott se), emez az ugv 
nevezett tudós iskolákban (gvmnasiutnok, collegiiunok, 
egvetemi szerezte. E két osztály műveltségi fokozatá-
nak, de még" inkább érdekeinek ellentéte alapján mint 
két ellenséges elem állott egvinással szemben, azonban 
az l<S48-iki események az ellentétes érdekeket meg-
szüntetvén, e két osztálv egymáshoz közelebb hozták, 
a köztök fennállott válaszfalat lerontották. Közművelő-
dési viszonyaink fejlődésére azonban szabadság har-
cunknak mozgalmas napjai alkalmasok nem voltak, a 
mi üdvös intézkedéseket az akkori törvényhozás tett is, 
azokat részint az idő rövidsége, részint minden anyagi 
erőnek a veszélyben forgó haza megmentésére való 
felhasználása, részint e nehéz napok folytonos izgatott-
sága miatt végre nem hajthatta. 

Bekövetkezvén az l«S4í)-iki szomorú catastrofa — 
egy darabig halálos zsibbadás fogta el a nemzet testét 
s esak lassan tért e halálos dermedtségből magához a 
jogaitól megfosztott nemzet, s minthogy a politikai cse-
lekvény teréről le voltak a jobb erők szorítva, igye-
keztek munkásságukat ott érvényesíteni, a hol az akkori 
viszonyok közt lehetett; t. i. a gazdászat, a kereske-
delem, a gyáripar terén. A jobb erőknek e téren kifej-
tett munkássága csakhamar e térre irányozta a nemzet 
figvelmét is, s különösen az alkotmány visszaállítása 
óta e téren óriási haladást és lendületet vehetünk észre. 
Es ha mai állapotunkat az l*48-ik év előttivel össze-
hasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy a mai gazdálkodónak 
egészen más alapelvekre kell fektetni gazdálkodási el-
járását és sokkal több ismeretre van szüksége, ha a 
mai megváltozott viszonyok mellett boldogulni akar, 
m n t a 48 előtti időkben; tapasztaljuk továbbá, hogv 
forgalmi eszközeink szaporodása és javulása folytán 
kereskedelmünk rendkívül megélénkült, tapasztaljuk 
végre, hogy gyáriparunk, ha nem versenyezhet is nyu-
gat Európa államaival, de folytonosan emelkedőben van. 

Elet viszonyainknak emez óriási megváltozása 
szükségkép maga után vonta tanügyünk átalakulását is. 
A megváltozott viszonyok folytán keletkezett uj fog-
lalkozási körök szakértő munkaerőket kívántak s igy 
keletkeztek a reál-, gazdászati-, kereskedelmi- és ipar-
iskolák. 

Ezen intézetek azonban csak szakképzettséget 
nyújtottak a tanulóknak a különböző szakpályákhoz 
képest; i olyan intézet, mely a nép azon nagy osztálya 
számára, mely magasabb tudományos képzettségre nem 
tart ugvan igényt, de a mostani megváltozott életvi-
szonyok között az elemi iskolák által nyújtott ismere-
teket nem tartja a maga részére elegendőnek, mely az 
általánosamiveltség elsajátithatására megkívántató alap-
ismeretek birtokába jutni óhajt, szóval olyan intézet, 
me'y hazánk földmives ti és iparosai között egy úgynevezett 
mír**7f középosztályt teremtsei — még nem volt. 

ftzen osztály megteremteseneK eszmeje auou ienm 
a polgári iskoláknak. Néhai Eötvös József báró a pol-
gári iskolák felállítása által épen a földmivelő és iparos 
osztály emelését kívánta eszközölni. Es ha már igy 
fogjuk fel a polgári iskolák rendeltetését, célját; bizo-
nyára elmondhatjuk, hogy alig van nemzeti életünknek 
egy-egy fontosabb factora, már csak azért is, mert ezen 
két osztályban van számbeli túlsúlynál fogva a nemzet 
ereje, mely, ha ezen számbeli túlsúly mellé, még a köz-
műveltség kellékeit is megszerezné, közgazdasági és 
politikai ügyeinek elintézésére is döntőbb befolyást 
gyakorolhatna. 

Azonban ugy látszik, hogv a polgári iskolák elé 
kitűzött eme magasztos cél, és a gyakorlati élet köve-
telménye egymással ellentétben állván nem voltak össze-
egyeztethetők. A mai vastag anyagi irányzat nem tartja 
a mivelt emberré lehetést, mint célt, elegendőnek vagv 
érdemesnek arra, hogy valaki pusztán ezen ideális és 
közvtVen semmi hasznot nem hajtó céiért.! hat hosszú éven 
keresztül tanuljon, küzdjön; ma olyan intézet van ke-
lendőben, mely minél hamar hb kenyérkeresetre képesit. 
A gyakorlati élet eme követelménye előtt hazánk tan-
ügyeinek intézői sem hunyhattak szemet, s igv történt, 
hogy a nm. magy. kir. vall. és közokt. miniszter urnák 
187i)-ik évi september hó 5-én 24,793. sz. a. kelt ren-
delete napvilágot látott. 

E miniszteri rendelet értelmében jövőre a polgári 
iskola (i osztályát jó sikerrel végzett azon tanulók, kik 
még tovább is tanulni akarnak, átléphetnek a gazda 
sági, erdészeti, állatorvosi középintézetekbe és a selmeci 
bányászati akadémiába. 

Továbbá ugyancsak a polgári iskola 6 osztályát 
jó sikerrel végzett tanuló előtt a következő pályák 
vannak nyitva: felvétetnek vas ti gyakfyrnokokul, a bef-
ügyministeriumnál mint segéd és kezelő hivatalnokok; ezen-
kívül a nem kincstárilag kezelt posta és tácirdai hiva-
taloknál kiadói és kezelői minőségben, végül az adó-, 
tv/m-, fogyasztási adó-, pénz és adóörségt-, a dohány be-
váltási-, gyártasi- és eladási-, lotto-} bélyegző hivataloknál 
alkalmaztatnak. 

* Ezenkívül mint eddig, ugy most is, a polgári is-
kola negyedik osztályát jó sikerrel bevégzett tanuló a 
gymnásium-és reáliskolán kivül, ha valamely szakisko-
lába akar átmenni, átmehet: a tanítóképezdébe, a keres 
kedelmi iskolába, a közép-ipartanodába az országos min 
tarajztanodába 

Ezen szakiskolák közül különösen felhívom a 
mélyen tisztelt közönség figyelmét a budapesti állami 
közép ipartanodára, mint a mely intézet hazai iparunk 
átalakítására s fejlesztésére rendkívüli fontossággal bir. 

Ezen intézet célja és feladata, hogy épitő meste-
reket, építő pallérokat, a gépekkel dolgozó u. n. tö-
megtermelő iparágak számára pedig előmunkásokat, 
művezetőket s oly szakembereket képezzen, akik ki-
sebb ipartelepeknek, gyáraknak önálló vezetői le-
hessenek. 

Ezekhez képest ezen intézet az országban létező 
ipartelepek gyorsabb fejlődését és a hazai fontosabb 
iparágak átalakítását, fokozatos fejlesztését akarja elő-
mozdítani, sőt ezeket nagy részben gyáriparágakká át-
változtatni, melyek mai állapotjoklmn, mint kis ipar, a 
külföldi hasonnemű iparágakkal többé nem versenyez-
hetnek, ellenkezőleg mindinkább tért vesztenek. 

Az intézetbeli oktatás elméleti és gyakorlati. 
A tanítás fősulya az egyes iparágok elméleti is-

meretére fektettetik, mialatt az értendő, hogy: a tanu-
lók az illető munkák és iparágak mechanikai részét, míí 

[/nci f/nAyttw — » » 
ték meg. 

Ezenkívül vannak a műhelyi gyakorlatok, me-
lyeknek célja az egyes iparágaknál [használt fö és se 
géd nyersanyagok termeszeiének és tulajdnnságainak, va-
lamint azok helyes kezelésének és alkalmazásának megis-
mertetése Az ujabb és célszerűbb szerszámok, készülékek, 
gépek bemut itása, azok kezelésének begyakorlása. 

Az intézetben tulajdonképen két fő szakcsoport 
van: u. m : az építészeti és gyáripari sza/ccsoport A 
gyáripari szakcsoportnak alcsoportjai: a gépészet, vegyé-
szet, fém, fa és szövet iparosok. 

A tantárgyak közös tanulnivalók és szaktan-
tárgyak. 

Közös tanulni valók: magyarnqelvtan, menyisé.gtan, 
természettan, kőzet an, vagytan-ásványtan, szabadkéz rajz, 
mértanirajz, mintázás, könyvviteltan, ipari földrajz és 
statisztika, nemzetgazdaságtan. Rendkívüli tantáryyakl 
német-francia-ango'-nyelv. 

Szaktantárgyak: építészet, a szervetlen vegytan kö-
rébe tartozó iparágaa szerves vegytan körébe vágó 
iparágak, a fém-vasipar, a faipar, a szövetipar. 

Az] intézetbe rendes tanulókul felvétetnek oly 
14—15 éves ifjak, k i k : a.) az iparos tanulók számára 
szervezett iskola három évi tanfolyamát bevégazték s 
legalább is jó osztálytatu bizonyítványuk van ; b.j a 
polgári iskola, gymnasiuin vagv reál iskola négy alsó 
osztályából jó sikerű bizonyítványt nyer tek; c.) iparos 
segédek és mindazok, kik az a.) vagy b.) pontban ki-
vánt készülségüket felvételi vizsgálat utján bizonyítják. 

Általában megkívántatik, hogv a belépni kívánó 
növendék az általa választandó szakcsoportbeli iparág-
ból vagy előre már gyakorlatot szerzett, vagy az első évi 
tanfolyam bevégeztével kiadott két havi szünidő alatt 
gyakorlatot szerezzen. 

A felvételi feltételeknek különben megfelelő a 
már a gyakorlatban működött tanulók a nem gyakor-
lottak felett előnyben részesülnek. 

A tanítás díjmentes. 
A tanfolyam három évre terjed. 
Az 188"/i iskolai év f. é. szeptember hó 15-ik 

napján kezdődik s a következő év junius hava 30-án 
végződik. 

A tanulók beiratása szeptember 1—14-ig tart. 
íme mélyen tisztelt közönség ezen közép iparta-

noda felállítása által ismét egy uj pálya nyilt meg a 
polgári iskolai tanulók számára, még pedig egy olyan 
pálya, a mely a milyen fontos egyrészről nemzeti köz-
művelődésünk fejlesztésére, másrészről épen oly szük-
séges hazánk anyagi érdekeik előmozdítására. E pályát 
eddig idegenek foglalták cl, itt az ideje, hogy a ma-
gyar faj e téren is érvényesítse tehetségeit. 

Most már bezárom e sorokat, csak arra kérem a 
mélyen tisztelt közönséget, vegye Bzives figyelmébe 
az általam elmondottakat, használja fel a kedvező al-
kalmat gyermekeinek képeztetésére, mert a tudomány-
nál ékesebb vagyont, biztosabb örökséget gyermekei-
nek nem adhat. 

Es ha ha valamely nezetuek szüksége van a mű-
veltségre, nekünk magyaroknak különösen van arra 
szükségünk, mint a kik Európa szivében egy magunk-
ban állunk minden fajrokon nélkül, s a kiknek épen 
ezen sajátságos helyzetüknél fogva műveltségünk által 
kell a civilizált Európa rokonszenvét kiérdemelni, élet-
képességünket kimutatni. 

Zolnay Kárőly. 

székén. Mintha megálltak volna eszének kerekei egy 
mentő gondolata sem támadt, némán egy pontra me-
redtek szemei. E szellemi bénultság azonban nem tar-
tott sokáig. Fölemelkedett helyéről, kétszer, háromszor 
végig sétált a szobában. Már nem volt mámoros. A 
kántorszegi hir igen hatalmas józanító volt. — Eh, ki-
áltott föl egy perc múlva: hát miért vesztem volna még 
én el? hiszen senki nem fogott rajta a bankóhamisi-
táson. Hogy érintkezésem volt Kadvinckyval ez gya-
núra adhat okot, de a gyanú még nem elég. Itt bizo-
nyítani kell. Es ha én megsemmisítek mindent, mi elle-
nem tanúskodhatnék: ki fogja azt mondhatni, hogy én 
bankóhamisitó vagyok. Az emberi irigység szülte hit és 
gyanúra semmit sem adok. Mily gyáva voltam, agyon 
rémültem e hírre. Igen, meg fogok semmisíteni mindent 
és azután jöhet házamhoz bárki. 

Kuti Emil ezen elhatározását tett követte. A pince 
kulcsát parancsolá elő. 

A cselédek bámulva néztek urokra, ki ahelyt, 
hogy egy egész éjszakai múlatás után feküdni menne, 
a pincébe megy. Talán folytatni a bor kóstolást? 

Kuti Emil a pince egy zugában levő titkos ajtót 
nyitá föl és itt az ajtót behúzta, bezárta maga után s 
azután betörné a kulcslyukét és gyertyát gyújtott. I t t 
egy asztolkán állt a bankó nyomó és körülötte festék es 
tégelyek. Emii egy kalapácsot vett elő és a tégelyeket 
porrá zúzta, a készen volt hamis bankókat megégette, 
mindent megsemmisített, csak a gép maradt meg, mit' 
a pince e titkos helyének egy sarkában ásott el. 

Azután fölment a pincéből és lefeküdt és aludt. 

(Folyt, köv.) 

Don Bernardó már épen oldalt fordította lovát, 
hogy elhagyja az istenfélő embert, midőn hirtelen mást 
gondolt s jellel adá tudtára neki, hogy beszélni akar vele. 

A szerzetes megállott. 
— Honnan jön szent atyám ? kérdé a lovag. 
— Bejár kastélyból nemes uram. 
— Bejár kastélyból! ismétlé Bernardó elbámulva. 

— Es mi dolga volt Bejár kastélyban? 
— Meg akartam gyóntatni Zuniga don Bernardót 

és neki az utolsó kenetet feladni; éjféltájban halálának 
közeledését érezvén, engem hivatott, hogy elnyerhesse 
bűneinek bocsánatát, azonban bár a legnagyobb siet-
séggel mentem el, mégis későn érkeztem. 

— Hogyan! későn? 
— Igen, megérkezésemkor Zuniga don Bernardó 

már meghalt. 
— Már meghalt! ismétlé a lovag. 
— Igen, s a mi több gyónás nélkül halt meg. 

Isten legyen irgalmas lelkének! 
— Hány órakor halt meg! 
— Éjjeli egy órakor, — felelt a szerzetes. 
— Ez már mégis sok, — szólt a lovag bosszan-

kodva, — ezek az emberek bizonyosan fogadtak, hogy 
engem bolonddá tesznek. 

S ezzel vágtatva elindult. 
(Folyt, köv.) 

- B E S Z E L Y. — 

írta: S. F. 
A templom felszentelése céljából a hivők közt 

megjelent esperes elhatározta, hogy másnap buzditó 
beszédet fog tertani a hívekhez, midőn egy asszony 

jelent meg az egyház lelkészénél egy hivő azon veg-
óhajtásával, hogy az ur vacsorája adatnék föl neki. Ez 
az ember még azon kívánságát is tolmácsoltatá a lel-
kész előtt, hogy miután a templom megégésére nézve 
is vallomást akar tenni, szeretné ha az esperes ur is 
ki menne hozzá. 

Az esperes készen volt e fáradságra. 

Az ember, ki az ur vacsoráját fölveendő volt, egyik 
legjobb módú és legidősebb tagja volt az egyháznak. 
Ott feküdt elterülve ágyában, már nem volt ereje föl-
ülni, midőn szobájába lépett a két lelkész. 

— Nem bírom, ugy mond, más világra vinni ami 
lelkemet nyomja. Mégis talán elbírtam volna hallgat-
tatni lelkiismeretemet, ha a mai borzasztó csapás nem 
éri Egyházamat. Arra a templomra az ur szántszán-
dékkal küldé villámát, hogy eltörülje a föld színéről; 
mert nem tűrheti, hogy hamis uton gyűlt kincsen épült 
templomban dicsőíttessék szent neve. Boldogult tiszte-
letes ur hamis bankót csinált, én is terjesztője voltam, 
mondá a haldokló, még most is itt van fejem alatt egy 
csomó belőle. — Ezen bankó beváltogatásából szerezte 
tiszteletes ur a pénzt; boldogult mindig panaszkodott, 
hogy nyomja lelkét e bűn, melyre csak azért veteme-
dett, hogy egyházának jó templomot és iskolát építtet-
hessen. íme, de az ur haragja eltörli a hamis uton 
szerzett vagyont. 

A két lelkész mély meglepetéssel hallgatta a hal-
dokló vallomását, ki azután fölvette az ur vacsoráját és 
még a két lelkész jelenlétében lehunyta szemét az örök 
álomra. 

Az agg Gödrösi vallomása mint a villám terjedt 
el a faluban és az egyház kimondta határozatilag, hogy 
a villám által sújtott templomot soha föl nem építik: 

Emil az első pillanatban megtompult elmével ült 



Szán ti íó János ur neve alatt a „Szentes és Vi-
déke" legközelebbi számában egy cikk jelent meg, 
melyben cikkíró lapunk f. év 31-i'k számúink vezér-
cikke ellenében, a gabna árhullámzat történelméből ad 
leckét lapunknak és oktatni akar bennünket, hogy mily 
sikertelen dolog volt tolunk buzdítani gazdálkodó kö-
zönségünket arra, hogy álljanak többen társaságba és 
menjenek el a budapesti nemzetközi gabnapiacra. s ott 
igyekezzenek eladni terményüket, hogv a gabnakeres-
kedés vidéki közvetítőinek élelmes serege által a köz-
vetítésért, a gazdálkodó bőrére busásan fölszámított per-
centet a termelő maga tehesse el. Kuszált okoskodások 
közt figyelmezteti a közönséget, hogv ezen ösztönzé-
sünk csupán népszeríisködésre van szánva. Nem szok-
tuk kicsinyelni senkinek ellenvetését, bármily csekély 
legyen is az, Szánthó J . úrral szemben azonban, ki 
szintén egyik existencia a termény eladásnál, nem érez-
hetjük magunkat komolyan utalva arra, hogy nézetünket 
ellenében védjük; mert mi nem a magunk, hanem a 
közönség érdekében irtunk, s mert meg vagyunk győ-
ződve, hogy Sz. ur is, — ha az utóbbi években foly-
tonos elemi csapásokkal sújtott földmives ekéjével szán-
tana kenyeréért, készséggel irná alá nézetünket; mert 
hiszen épen ugy Játja ő azt mint mi, hogy inig a köz-
vetítők seregének utolsó létó-futója is boldogul, addig a 
termelő, kié a munka oroszlány része, amellett, hogy 
nélkülöz lerongyosodik, eladósodik, pusztul s végre 
tönkre megy. Mondjuk, amellett, hogy nélkülöz, mert 
tessék csak Szánthó urnák naponta betekinteni a ká-
véházba, ott kockázó, sakkozó, kártyázó, fekete kávézó 
emberek egész seregét látja; de azok közt nem fogja 
találni a fold ni ívelés derék munkásai közül csak egyet 
is, mert ezek ott künn izzadnak a mezőn. Es ezen 
munkások pusztulnak és a kávéházalók boldogul-
nak. i ia Sz. ur ezt üdvösségesnek tartja, váljék egész-
ségére. Mi azt óhajtjuk, hogy ne a lábát lógga-
tykiiak, hanem a társadalom fenntartóinak legyen 
zsíros a falatjok és épen azért buzdítjuk folyton föld-
miveseinket, hogv terményöknek magok legyenek ke-
reskedői. Nincs ebben lehetetlenség. Azt is mondja Sz. 
ur, hogy mi itt keressük a gazda közönség romlását 
és nem a fényűzésben. Tessék elolvasni lapunk 34-ik 
számának vezércikkét és abból láthatja, hogy az os-
tort megcsattantjuk a fényűzés felett is; de ez nem 
elég. minden bajra figyelmeztetni kell a közönséget és 
e minden baj közt egyik iőveszély és romlás a föld-
mivesre nézve az, hogy munkája tiszta jövedelmének 
legnagyobb részét, a hatalmas percentre dolgozó alku-
szók. megbízottak és kereskedők élelmes serege emészti 
föl. Ennyit Sz. urnák ez alkalommal. 

Közönség köréből. 
T. szerkesztő ur! Becses lapia mult szombaton 

megjelent számának nyílt-terében „Ehrlich Lajosu nevű 
egyén szemtelen módon azzal vádol engem, hogy én 
illetéktelenül neveztem a „Szentes és Vidékeu „Csarnok4 

rovatában Alföldi aláírással megjelent „O és énu cimű 
tárcacikk szerzőjéül Kovács Pál urat, a nevezett lap 
szerkesztőjét. 

Eme gyanúsításra, — mely válaszra sem méltó — 
csupán az olvasó közönség iránti tekintetből íme itt a 
valóság: 

N y i l a t k o z a t . 
Alólirottak előtt Kovács Pál ur ma kijelentette, 

hogy a „Szentes és Vidéke4* cimű lap 27-ik számában 
megjelent „ 0 és énu cimű tárcacikk kéziratát melyet 
eredetben Gunszt Lajos urnák megküldött s előtte az a 
mi jelenlétünkben felmutatva lett — a sajátjának ismeri 
el, miről nevezett kéziratának ismerete folytán mi is 
meggyőződtünk. Miről Gunszt Lajos ur kívánatára jelen 
nyilatkozatunkat kiadtuk. 

Szentes, 1880. augusztus 24. 
Szabó Menyhért, 

ügyvéd. 
Sarkadi Nagy Mihály, 

főkapitány. 
Hiven az illemről táplált fogalmaihoz vádol a ne-

vezett továbbá azzal, hogy ama tárca értéke fölötti, a 
-Borsszemjankó t t Ítéletétől függővé tett fogadásból szár, 
mázó becsületbeli tartozásomnak eleget nem tettem. 

Ez impertinens, hazug ráfogás felderítéseid meg-
jegyzem, miszerint az érintett élclap Ítélete — nyíltan 
és érthetöleg körülírva — mindeddig meg sem jelent, 
hanem igenis jelent meg egy cikket elitélő szerkesztői 
üzenet H. M.-höz (tehát nem is E. L.-hoz) intézve, 
melvben azonban sem a lap, sem az illető cikk cime-
sem az aláírás érintve nem volt. Vonatkozhatott tehát 
bármily más cikkre. Nagyon természetes, hogy én a 
fogadást ilvformán máig sem tartom eldöntöttnek, leg-
kevésbbé pedig egy előttem hitelét különben is elvesz-
tett egyénnek semmi értékkel nem bíró állítása nyomán. 

Ami a kikötött fogadási összegnek jótékony célra 
való fölajánlását illeti, az nem egyéb hencegésnél, mely-
tyel _ a közvéleményt a maga részére hangolni szeretné; 
minthogy ép az általa hivatolt tanuk és több jelenvolt 
égvén beigazolása szerint kimondatott, miszerint bárki 
legyen is a vesztes fél, a megállapított összeget jó-
tékony célra adja, amit én — szótartó ember létemre 
— meg is teszek, ha a fogadás ellenemben lesz el-
döntve. 

A fóntebbiekben kimutattam, hogy az ellenem 
roszlelkűleg emelt vád minden pontja teljesen alaptalan 

engem minden igaz ok nélkül rágalmazni mert, a köz-
megvetésnek átadjam. 

T. szerkesztő ur! Az „audiatur et altéra parsu 

elvénél fogva kérem soraimnak b. lap ,á ban való föl-
vételét. 

Szentesen, 1880. augusztus hó 20-án. 
Gunszt Lajos. 

Köszönet nyilvánítás. 
Mindazok, kik felejtlietlen, kedves nőm halála és 

temetése alkalmából veszteségemet részvétökkel eny-
híteni jók voltak, vegyék e helyen köszönetemet. 

Szentes, 1880. aug. 27-én. 
Pokomándy Gábor 

Hol vi ós vegyes hirek. 
Lajos estély ét Kossuth iránti kegyeletből a 

szentesi 4*-as népkör társas vacsorával ülte meg. A 
lelkes tol köszöntések sorát Sima Ferenc körelnök kezdé 
meg s élteté Kossuthot a magyar nemzet legnagyobb 
fiát. Pólya Ferenc a függetlenségi párt két jelesét Mo-
csáry Lajost és Csávolszky Lajost élteté. Tasnádi Já-
nos Tors Kálmánt, Sima Ferenc Simonvi Ernőt, Pataki 
Imre az országos függetlenségi pártot, Szalai József a 
körelnökét és a kör tagjait élteté. Aradi Kálmán indít-
vány ozzá, hogy ezen ünneplésünket táviratilag tudas-
tuk Kossuthal. Az indítvány elfogadtatott és a követ-
kező távirat küldetett Kossuthhoz: „A szentesi 48-as 
kör eszméidben lelkesül és éltet névestéden hazánk 
nagv fia! 

— Főispánunk Rónay Lajos urnák névünnepe 
alkalmából Kis-Zouiborha a megyéből nagy számmal 
vitték el szerencse kivánatukat. Tisztelői közül szép 
számmal látogatták meg Csanád és Torontál megyéből 
is. A jót kívánók seregéhez mi is szívesen csatlako-
zunk és kívánjuk derék főispánunk jó egészség és 
megelégedésben még sokáig munkálhasson megyénk 
javán ? 

— Halálozás. Az egész megye általános rész-
véte mellett kísértük örök nyugalma helyére f. hó 23-án 
Pokomándy Gáborné Jurenák Jusztina úrnőt. A család 
és elhunyt iránti átalános tisztelet helyből és vidékről 
nagyszámú részvevőt gyűjtött össze az utolsó szomorú 
tisztesség tételére és ezrek és ezrek azoknak száma, 
kik a keményen sújtott férj vesztesége iránt, őszinte 
igaz részvéttel vannak és kívánják, hogy az elhnnyt 
porai felett béke lengjen. A gyászoló család a követ-
kező gyászjelentéssel tudatá a halál esetet: „Pokomándy 
Gábor uradalmi nyugalmazott felügyelő, és leánya Sa-
rolta, ennek férje Stammer Sándor megyei alispán, 
ezek gyermekei: Aranka Dósa Béla gyógyszerész neje, 
Emma Varjasy Istvánné községi jegyzőné s gyermekeik, 
Stammer Vilma és férje Dósa Andor okieves mérnök 
s gyermekök; ugy Stammer Sándor, Mária, Etelka, 
László és Béla testvérek; nem különben fia Pokomándy 
Imre 1I.-M.-Vásárhely városi tanácsnok és neje Kovács 
Jozsefa gyermekeik Etelka, Károly és Gábor nevökben 
mélyen keseredett szívvel jelentik forrón szeretett, neje, 
anyjok, nagyanyjok, napájoknak JURENÁK JUSZTI-
NÁNAK élte 05-ik, boldog házasságának ötvenedik 
évében, hosszas betegsége által a végső szentség ájta-
tos felvétele után f. év aug. hó 21-ik napján délután 
4 órakor történt halálát. A boldogultnak hült teteme f. 
hó 23-án délután 3 órakor fog a rom. kath. szertartás 
szerint, a családi sírboltba örök nyugalomra tétetni. — 
Az engesztelő szent mise áldozat pedig a helyb. rom. 
kat. egyházban f. hó 24-én reggeli 0 órakor fog az 
egek Urának bemutattatni. Szentesen, 1880. aug. 21-én. 
Áldás hamvaira !! 

— A szentesi jótékony nőegylet által fönn-
tartott ovodában a nyilvános vizsgálat f. hó 22-én dé-
lelőtt tartatott meg a szülők és hallgatók nagyszámú 
részvéte mellett. < >röm volt az apró, még beszélni is 
alig képes gyenneksereg ügyes, bátor feleletét hall-
gatni. A szülők és halgatók teljes megelégedéssel tá-
voztak a vizsgáról, s mi is teljes megelégedésünket 
nyilvánítjuk a tapasztaltak után az ovodai tanításról 
és csak sajnálni tudjuk, hogy a szülők még mindig 
nem részesitik ezen intézményt kellő méltatásban. 

— Hymen Vecseri Imre városi hivatalnok Sulc 
Juliska kisasszonynyal, — és Schleir Sándor fiatal ke-
reskedő Papp Ottilia kisasszonynyal K.-Szt.-Mártonból 
a napokban tárták menyegzőjüket. Tartós boldogságot 
mindkét frigyhez. 

— H a n g v e r s e n y , jövő hó 7-én érdekes hang-
verseny lesz a színkörben, melyet Joó Károly ur és 
Váradi Kr 'sztinka kisasszony közreműködésével Megyeri 
Dezső és Krajcsik Tamás rendeznek. Megyeri, ki mint 
színész már jól ismert közönségünk előtt, az országos 
zeneakadémia volt növendéke zongorajátékával a fővá-
rosban is szép elismerést vivott ki annak idején; Kraj-
csik, színházi zenekarunk jól ismert derék első hege-
dűse, ugv Joó Károly ur s különösen a kis Váradi 
Krisztinka, ki korához képest valóban meglepő szaba-
tossággal zongorázik, együttes működése előre is bizto-
sit közönségünknek egy élvezetes estét. Részletes mű-
sort jövő számunkban hozunk, addig is fölhívjuk a 
közönség figyelmét e körülményre. 

— Nagy Zsigmond ur méhészeti előadást fog 
tartani aug. 29-én délután 4 órakor a Széchényi kert-
ben. Fölhívjuk a méhész barátok figyelmét e körül-
ményre. 

valószínűleg azonban helyettök Gerőfi társulata jön 
hozzánk a szeptemberi hónapra. 

— Csongrád város valószínűleg megkapja a 
külön szolgabírói j á rás t A megye már háromszor irt 
föl a minisztériumhoz ez ügyben kérve Csongrád szá-
mára egy külön szolgabírói hivatal rendszeresítésének 
enged élvezését Mint értesültünk e kérelem a minis te -
riuin részéről legközelebb tudatva lesz a megyével. 
Ennek bekövetkeztét a jó megyei adminisztratio való-
ban égetően sürgeti. 

— A szentesi takarékpénztár zármérleg 
számlája 1880. év junius hó 30-án. Vagyon: Értékpa-
pírokban 52*30 ft. 75 kr. Biztosíték alapban 2500 ft. 
Beszerzésekben 888 ft. 40 kr. Ingatlan birtokban 
25,713 ft. 99 kr. Bélyeg előlegben 400 ft. Ügyvédi 
350 ft. (X) kr. Készpénzben 1(5,054 ft. 02 kr. Előlege-
zésben 22702 ft. Elhelyezett pénzekben 5390 ft. Jel-
zálog kölcsönben 24032 ft. 92 kr. Leszámítolásban 

| 014,890 ft. K4 kr. összesen: 618,795 ft. 52 kr. Teker: 
j Részvény tőke 75000 ft. Tartalék 21830 ft. Letét 1150 

ft. 70 kr. Perköltség 812 ft. 97 kr. Betétek 438395 ft. 
40 kr. Visszleszámitolás 08450 ft. Állam illeték 350 ft. 
18 kr. Fel nem vett osztalék 207 ft. Nyugdíj alap 
3003 ft. 78 kr. Átmeneti kamatok 5140 ft. 25 kr. 
Tiszta nyeremény 1880. év első felében 4383 ft. 18 
kr. Összesen: 018,095 ft. 52 kr. Szentesen, 1880. 
aug. hó 5-én. Hőuigh Benő, h. könyvvezető. 

— A helybeli gvmnasiumí tanfolyammal egv-
bekötött polgári fiúiskolába a beiratások f. é. szept. 
1, 2, 3, és 4-ik napjain eszközöltetnek, délelőtt 8—12, 
délután 2—5 óráig a tul a Kurcán levő iskolai helyi-
ségben. Ugyanezen napok délutánjain tartatnak meg 
az 1-ső osztályba belépőkre nézve a felvételi vizsgá-
latok. Az I ső osztályba felvétetnek oly tanulók, kik 
9-ik évöket már betöltötték és ezt keresztlevél (szüle-
tési bizonyítvány) által igazolják; és a kik az elemi 
(nép) iskola negyedik osztálya számára kiszabott tan-
tárgyakban elegendő jártasságot tanúsítanak s ebbeli 
ismereteiket felvételi vizsga által igazolják. Az ujonan 
belépő tartozik a szüle vagy gyám kíséretében megje-
lenni s végzett tanulmányait iskolai bizonyitvánv által 
igazolni. A beírás alkalmával tartozik minden tanuló 
2 frt. tandijat, az ujonan belépők pedig még ezenkívül 

j 50 kr. beiratási dijat is lefizetni. A javító- pót és ma-
gán vizsgálatok szept. 1-én tartatnak meg. A polgári 

I leányiskolában a beírások a polgári leányiskola helyi-
j ségében ugyanazon napokon és ugyanazon felvételek 

mellett eszközöltetnek mint a fiu iskolában. Szentesen, 
aug. 24-én 1880. — Az igazgatóság. 

— A szentesi rom. kath iskolaszék részé-
ről közhírré tétetik, miszerint a helybeli rom. kath. elemi 
tanodákban a bekövetkező 1880—81-ik iskolai évben a 
beiratás e f. évi szept. hó 1-én veendi kozdetét és folv-
tattatik ugyanazon hó 5-ig, és pedig naponkint reggeli 
S órától délelőtti 11 óráig, és délutáni 2 órától 4-ig. 
Szept. 5-én reggeli X órakor tartatik a „Veni Sancte a 

Szept. 0-án a rendes előagások megkezdetnek. Ez al-
kalommal figyelmeztetnek az illető szülők és gyámok, 
hogy tanköteles gyermekeiket az itt kitűzött idő le-
folyta alatt az iskolába annyival is inkább beírassák : 
mert elleneseiben az 1808. évi 38. t. c. 4. §-a értel-
mében az iskolai pénztár javára pénzbirsággal büntet-
tetni fognak. Kelt a szentesi rom. kath. iskolaszéknek 
e f. 1880. évi aug. hó 1-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. 
Csuppay Márton, iskolaszéki jegyző. 

— ERTESITESEK Abaffy Zsigmond mérnök 
berekháti 351 a hold tanyaföldje haszonbérbe, ugv lo-
vai, takarmánya egyébb gazdasági eszközei eladók. — 
Fekete Mihály II. t. ISO sz. lakosnak 4 első nagvnvo-
mási földje haszonbérbe vagy feles munkálatra kiadó. 
— Kis Sándor cipész mesternek 1. t. 272 sz. házánál 
egy lakás Szt.-Mihálv naptól fél évre kiadó. — Bárány 
Dániel I. t. 29 sz. háza eladó, vagy földért elcserélendő. 

Dömsödi Péter vekerzngi 72 hold földje eladó, vagy 
földért elcserélendő, esetleg haszonbérbe kiadó. — Cakó 
Antal háza kedvező feltételek mellett eladó és tőkei 8 
hold töldje repce alá feles munkálatra kiadó. — Fo-
dor Mihály III. t. 022 sz. háza eladó, vagy földért 
elcserélendő. — Pintér Mihály II. t. 422 sz. lakosnak 
szentlászlói I. oszt. földje eladó. — Piti Mihály nagy-
nyomási 3 hold földje eladó. Lakos János III. t. 
330 sz. lakosnak 14 hold földje haszonbérbe kiadó. — 
Ozv. Kiss Albertné III. t. 424 sz. lakosnak a téglaház 
mellett két 1. oszt. földje eladó. — Döbbször Gusz-
távnénak jiirösréti 01) hold földje őszi 00 hold pedig 
tavaszi vatés alá feles munkálatra kiadó. — Kőteleki 
N. Péter IV. t. 250 sz. háza derekegyházoldali 12 hold 
földje eladó, és két 1. oszt. földje 3 évre kiadó. 
Barta József II. 190 sz. háza eladó. - Molnár Pál 
I. t. 471 sz. házánál egy külön lakás kircsm ihelyisé-
giil kiadó. — Gábor L:ijos I. t. 4,10 sz. háza 4 szo-
bával haszonbérbe kiadó, vagy eladó. — Bugyi Jó-
zsefné IV" t. 4 számú háza és alsóréti 3 hold földje 
örökáron eladó. — Nyíri József 180 sz. lakosnak alsó 
réten levő földje a rajta levő tanyaépületekkel együtt 
több évekre haszonbérbe kiadó; kedvező feltételek 
mellett örökáron is eladó. — Böszörményi Sándornak 
Lakos István lapistói tanyáján 5 vontató szénája, árpa-
szalma, törek, péva és buzaszalinája van eladó, érte, 
kezni lehet I. t. 723 sz. a. Böszörményi Jánossal. — 
Török Sámuelné zalotai 12 hold földje őszi legelőre 
kiadó, értekezhetni 1. t. 707 sz. a. — Hankiss Ká-
rolyné fábiáni és zalotai földjei és a kurcaparti háza 
haszonbérbe k iadj ; értekezhetni a tulajdonosnéval. 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 
Cs. L. Nagykörös. Későn kaptam a levelet. — 

Semmi baj sincs. 



IV y 111 -1 e r . " ~ 
A „Szentes és Vidéke" cimű lap, mely folyton 

mások compromittálásából táplálkozik, f. évi 34-ik szá-
mában a helyi és vegyes hirek rovatában zsarolás cim 
alatt engem azzal vádol, hogy én Erdélyi Miklóst iga-
zabban Demeter Miklóst korcsmámban lett mulatása 
közben megcsaltam és megzsebeltem. Ezen, becsületem 
meggvalázására szánt közleményt rágalomnak jelentem 
ki és vissza utasitom. Hogv a közlemény irója nem 
egyébb mint egy lelketlen becsület szennyező, semmi 
inkább nem bizonyítja mint az, bog}' ezen ügy még ren-
dőrfőkapitányi vizsgálat alatt van, s ellenem még bebizo-
nyítva semmi nincs, nem is lesz, s cikkíró panaszt tevő 

r — — 
láz, holott, ha ő a becsület utján haladna, meg kellett 
volna neki várni mig Erdélyi által ellenem emelt panasz 
hivatalosan be lett igazolva. 

Mielőtt tehát tényekkel tudnám magam védeni 
e gyalázó közlemény ellen — mint a vizsgálat befe-
jezte után tenni fogok — ennek Íróját egv semmire 
való becsület gyalázónak és megvetésre méltó ember-
nek nyilvánítom. 

Szentes, 1880. aug. 27-én. 
Spitzer Sámuel. 

•) E rovatban kffxlftttekért ueiu vállal felelőséget a Srerk. 

Felelős szerkesztő: S I 2 I A F E R E N C 

H i r d e t é s . 

Zsoldos Fereno téglagyá-
rában csinosan készített. £ $ E B Í P 
K A L f l i l ^ T i l i l l K l i l 9 

HELY IIHX11I kaphatók, me-
lyek fa- és kőszénnel is tüzelhetők. 

H I R D E T E S E K. 
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Pályázati hirdetmény. 
A szentesi takarékpénztárnál üresedésbe jött könyvvezetői, — 

esetleg segéd-könyvvezetői állásra pályázat nyittatik. 
Pályázni kívánóknak, a kettős könyvvezetésben való teljes jártasságukat 

és hasonló intézetnél eltöltött legalább egy évi működésüket igazoló bizonyítvá-
nyokkal felszerelt folyamodványa folyó évi szeptember hó 4-ik napjáig — mint 
záros határidőig, az intézet igazgatóságához benyújtandó. 

A könyvvezetői évi fizetés 1200 frt., az esetleg betöltendő segéd-könyv-
vezetőé 600 frt, és V 2 — j u t a l é k A megválasztott biztosíték gyanánt évi 
fizetésének kétszeresét letenni, és állását f. évi október hó l-ig elfoglalni tartozik. 

Szentes, 1880. julius hó 19-én. 

V u t s á b J á n o s , 
igazgató. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közhírré tétetik, 

hogy gondnokság alatt lévő özvegy Boros Sá-
muelné birtoka, nevezetesen 2/4-d telek tanya-
föld Lapistón épületekkel; 1200 nsz. öles 46 
%-d hold tőkei, 1200 nsz. öles 13 ,1UÜ/1200 hold 
alsó réti és l 9 6 0 / i r ,oo h°ld nagynyomási föld 
a városház udvarán folyó évi september 6-ik, 
szükség esetén september 13-ik napján mindenkor 
délelőtt ÍJ órakor megtartandó árverésen három 
évre fog haszonbérbe kiadatni. 

Mire árverezni kívánók meghivatnak. 
Az árverési feltételek a hivatalos helyiség-

ben naponta megtekinthetők. 
Kelt Szentes város árvaszéke 1880. aug 

hó 6-ik napján tartott üléséből. 
Balogh János, 

elnök 

H i r d e t é s . 
A ref. egyház részéről közhírré tétetik, 

bogy a lelkészi hivatal után járó lapistói ta-
nyaföld, — l-ső 2-ik és 3-ik osztályú járan-
dóságaival, egy évre, — külön külön haszon-
bérbe adatik. Az árverés szeptember hó 6 án d, 
u. 3 órakor, az egyháztanács tarmében fog meg-
tartatni. A leltételek addig a gondnoki hivatal-
nál megtekinthetők. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közhírré tétetik, 

hogy néhai Berényi Ferenc kiskorú örökösei 
tulajdonához tartozó IV. t. 54. népsorszám u 
ház, 2 részlet alsóréti föld, egy fél nagynyo-
mási és 1510 nsz. öl berki föld a városház ud-
varán folyó aug. hó 26-ik napján, szükség esetén 
september 2-án mindenkor délelőtt \) órakor 
megtartandó árverésen el fog adatni. 

Mire árverezni kivánók meghívatnak. — 
Az árverési feltételek a hivatalos halyiségben 
naponta megtekinthetők. 

Kelt Szentes város árvaszéke 1880. aug. 
6-ik napján tartott üléséből. 

Balogh János, 
elnök. 

Púlyazati hirdetmény. 
Szentes városánál üresedésbe jött s 400 

forint évi fizetéssel javadalmazott írnoki ál-
lásra pályázat hirdettetik s felhivatnak a pá-
lyázni kivánók, hogy sajátkezű leg írott kérvé-
nyeiket kellőleg felszerelve f. évi szeptember 
4-ig bezárólag, Szentes város polgármesteri hi-
vatalánál adják be. — E határnapon tul ér-
kezett kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

Kelt Szentesen, 1880. augusztus 17-én. 
Balogh János, 

polgármester. 

H i r d e t é s . 
Szentes város tulajdonát tevő apróbb szán-

tó földek és pedig: a gógányi, epreskerti, régi 
téglaházi, alsó csiirhejárási és berekháti földek 
f. év aug. 30-án az itt jelzett sorrendben kezdve; 
aug 31-én a sárgaparti földek, sept. 2-án a 
szentmártoni ut melletti és szentlászlói földek 
és pedig itt a szentmártoni ut menti földekkel 
mind a három nap reggel 8 órakor kezdve a 
helyszínén nyilvános árverésen f. év október 
1-től 6 egymást követő évre haszonbérbe fog 
nak kiadatni. 

Az árverési feltételek addig is alólirt hi-
vatalában, bár mikor hivatalos időben meg-
tekinthetők. 

Szentes, 1880. augustus 20. 
Sima Fereno, 

tanácsnok. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál rend-

szeresítve lévő, s évi 800 forint fizetéssel ja-
vadalmazott, s elhalálozás folytán üresedésbe 
jött f ő j e g y z ő i állás betöltésére ezennel pá-
lyázat hirdettetik, felhivatnak a pályázni ki-
vánók, hogy az 1871. évi XVIII. t. c. köve-
telményeként felszerelt kérvényeket Szentes 
város polgármesteri hivatalánál f. évi szeptem-
ber 30-ik napjáig bezárólag adják be. — E 
határnapon tul érkezett kérvények figyelembe 
vetetni nem fognak. 

Kelt Szentesen, 1880. augustus 17-én. 
Balogh János, 

polgármestes 

Hirdetmény. 
Csongrádmegye tekintetes alispáni hivata-

lának 695/1880. szám alatt kelt meghagyásá-
hoz képest, Szentes város határ-területéhez tar-
tozó külső ártereken, ugy a város mint egyes 
lakosok tulajdonához tartozó fák és cserjék ki-
írtandók lévén, ezennel fel hivatnak az egyes 
ártér birtokosok, hogy külső ártéri földjeikben 
létező fákat és cserjéket f. évi szeptember hó 
15-ik napjáig okvetlen kiirtsák, mert ellen 
esetben terhükre és költségökre fog ezen mun-
kálat hatóságilag foganatosíttatni. 

Szentesen, 1880. évi augusztus hó 5-én. 
Balogh János m. k., 

polgármester. 
Budapesti bátorok! 

Asztalos és kárpitos bútorok 
több száz. szoba berendezésére 

a legolcsóbb ár mellett 
és csakis solid és megbízható készitményű 

nagy készletben 

STEINBACH SÁNDORNÁL 
kárpitos és bútorkészítő 

Budapesten, Ferenc-Józseftér 6. sz. 
SSjj a lánchíd átellenében. — 

Kihá ásítás berendezéseknél 
különös tekintetbe vétel. 

Az njonnan mérsékelt árjegyzék ingyen! 

Budapesti bútorok! 

Meghívás. 
A szentesi takarékpénztár f évi szep-

tember hó 12-én d. e 9 órakor saját üzleti 
helyiségében 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel meg-
hivatnak. 

Tárgyai: 
1. Igazgatói jelentés az ingatlan birtokok 

eladásairól. 
2 Ügyészi jelentés a folyó perekről. 
3. Módosított alapszabályok értelmében 

egy aligazgatói állásnak, továbbá az igazgató 
tanács létszámának választás utjáni betöltése. 

4 Főkönyv vezető, esetleg segéd könyv ve-
zető választása. 

5. Igazgatóság jelentése a házvétel tár-
gyában. 

Szentes, 1*80. augusztus 17. 
Az igazgatóság. 

HIRDETÉS. 

Lent nevezett bátorkodom a mé-
lyen tisztelt közönségnek becses fi-
gyelmét, újonnan nyitott és változa-
tosan berendezett 

síremlék raktáramra 
felhívni, a hol ugyanis a legkülön-
bözőbb darabok, v ö r ö s - m á r v á n y , 
porosz és mairhacseni gránit-
ból készítve, minden hitfelekezet szá-
mára, igen jutányos áron kaphatók. 

Úgyszintén a sírkő vek-felirata, 
azoknak valódi aranyozása, valamint 
bárminémű javitások, utánvésések és 
több e szakmába vágó munkálatok, 
itt helyben, vagy a vidéken, a lég-
iéi kiisnieretesebben végeztetnek, igen 
mérsékelt dij mellett. 

A nagyérdemű közönségnek min-
denkor kész szolgája 
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K r a u s z M a r k , 
síreirK'k raktár tulajdonos 

Szentesen, főutca, öreg Sarkadi-féle 
házban. 

Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

Brogle J. és Rlfiller 
gép- és rosta-lemez gyára 

Budapesten 
a marerit -hid k ö z e l é b e n k é s z í t 

T r i e u r k e i ( k o n k o l y választó) 6 külön-
féle n»Mryságba»>. 

Trienr hengereket malmok számára. 
Kopiatkat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat cséplőgép* kszámára 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




