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ELŐFIZETÉSI ÁR: 

Egész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-. 
Negyed évre . , 1 frt 

M K O J E L K N 
minden, vasárnap. 

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

SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI ÁRAK: 
3 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik* 

N T I L T T É R 
minden egyes sora 15 kr. 

EÉLYEGDIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

T 

A legnagyobb ártei birtokos is. 
A Bökény-Míndszent tiszaszabályozási tár-

sulat kebelébe tartozó legnagyobb ártérbirtokos, 
Gróf K á r o l y i Sándor is följajdul az elké-
sett közigazgatási végrehajtás által a társulat-
nak okozandó kiszámithatlan kár miatt és nyíl-
tan emeli föl az ítélet komoly szavát, lesujtó-
lag vádolja tétlenséggel a kormánybiztost és 
az okozott károkért a kormánybiztos tétlensé-
gét elnézte kormányt tartja felelő nek 

Azon küzdelemben, melyet a kellő képen 
meg nem büntethető kormánybiztosi, mértékte-
len mulasztás ellen megindítottunk, jól esik 
hallanunk egy hatalmas ember szavát, mely 
erősen viszhangocza azon vádakat, melyeket 
nekünk a sajtó ellenőrzési feladata által utalt 
kötelesség tollúnk alá paranesolt. 

Gróf Károlyi azt mondja, mit mi „Ki a 
felelős?"4 cimíí cikkünkben mondottunk; midőn 
megtudtuk, bogy a gátjav'tási munka kubik 
métere 70 krért adatott ki Csakhogy azóta 
változtak a dolgok; mert a kormány e kiadást 
nem hagvta jóvá és egy uj kiadást eszközölt, 
melven a földnek szabad kézzel való kubiko-
lása, kubik méterenként 00 krért a vas-
úton (mert ilyent készítenek a gát menténj 
hordandó föld kubik métere 1 írt. 20 krért 
lett kiadva és jóvá is hagyva Már hozzá fog-
tak a munkához. Gátjaink tehát készülnek;de 
a /.abadkézi munka kubik öle 4 frt 50 krba, a 
^őzkocsíval hordandó föld kubik öle pedig 9 frtba 
kerül. Ezen munka egy a társulat tönkre té-
telével. — Ez ellen emel szót Gróf Károlyi 
Sándor városunk polgármesteréhez intézett le-
velében. melynek különösen nz ügy érdemére 
vonatkozó következő részeit ide iktatjuk. 

rAz egész nyár tétlenségben vcs/ctt el — 
s ennek eredménye 21 közlek. miniszternek, azon 
elkésett bcösnierése, hogy ama najiy vidék, 
melvet gátjaink védenek, most is veszélynek 
van kitéve 

Ennek következtében elhatározta tehát 
majrát a közlek. miniszter, hojry a munkálato-
kat még ezen őszön válalkozóknak adja ki, és 
pedig oly feltétellel, mely mellett a töltések-
nek megvédhető állapotba helyezése okvetlenül 
elérve legyen, — s ennek elérhetése végett 
követeli a vállalkozótól, hogy vasut segélyé-
vel is hordassa a töltésekre szükséges földet, 
— megköté erre az egyességet köbméterenként 
1 frt. 20 kr. azaz köbölenként 9 frttal, mely 
végeredményben szerintem teljesen egyenlő a 
társulatnak szánt-szándékos tönkre tételével. 

Ugy vagyok értesülve, ho^y ezen munka 
ugyanis csak a 0. felett 27 láb magosságra 
terjed ki, de ha nem csalódom még ez esetben 
is 40,000 ölet kelletvén k'szitciii, a költség 
380,000 forint, mely összeg tőlünk végrehaj 
tás utján fog beszedetni. 

Mindezen munkál latokra pedig, ha ezelőit 
két hóval rendes árak mellett fogt »k volna 
hozzá — 80,000 vagy talán 1)0,000 forint is 
elég lett volna. 

Föld töltésünkre és egyébb műszaki épít-
ményeinknek szabályszerű elkészítésére szük 
séges 5(58,000 frt. 

múltkori közgyűlés kért, téves felfogásokból 
kiindulva Hozzá véve még, hogy a kölcsön 
utján beszerzendő ezen (>78,000 frt. összegen 
felül fizetnünk ke.'end még 360,000 frtot, mely 
végrehajtás utján hajtatik be, összes terhünk 
1,038,000 frtra megyen. 

Ezen állapot elviselésére képtelen a társulat 
s ennél fogva ez ellen fel is kell szóllalnunk és 
pedig kérelem utján. mert a mily jogosult, épen 
annyira méltatlan a kormány fellépése, amennyi-
ben már a nyár folytán elrendel In tte volna ezen 
munkákat, azér t , h o g y sa já t k ö z e g e i hi-
básan c s e l e k e d t e k b iz tosa nem működöt t , 
kebelében szakosztálya nem elfonorködött, a folyam 
mérnök ideje korán jelzendő A bajokat — be nem 
járta a vonalokat, nem a társulat okozható, és 
e z e n h ibákért — ha v a n i g a z s á g e föl-
dön — ember v i l á g e lőt t a társu lat 
n e m bűnhödhet ik . 

Tisztelt polgármester urat, — mint a szen-
tesi érdekeltség vezetőjét tartom leginkább hi-
vatottnak. arra, hogy ezekből kiindulva az 
összes érdekeltséget Szentesén kivül a többit 
is egy mielőbb, — talán már a jövő szomba-
ton megtartható értekezletre hívja össze s ezen 
értekezlet, melyre személyem meghívását is 
kérve, a heljett tudomásul vétele után hatá-
rozzon a további teendőkre nézve. 

Részemről ugy hiszem, hogy ki kell tün-
tetnünk továbbá mostoha helyzetünket — 
anyagi Hiiterheltetésünket," s kérnünk kell ^gyűlés által megválasztatnak. 

. ' 
Az egylet címe. 

i . §• 
Az egylet c íme: „A szentesi iparos ifjak képző 

és segélyző egylete.'u 

Az egylet célja. 
2. §. 

a.) A tagok szellemi erkölcsi és szakkiképeztetése. 
b.) A beteg tagok gyógyíttatása és a meghaltak 

tisztességes eltemettetése, amennyiben ezt az egylet 
vagyoni állapota megengedi. 

Eszközök a cél elérésére. 
3. §. 

a.) Szellemi eszközök : könyvtár, folyóiratok, szak-
lapok, értekezések, ének gyakorlati tanítások, s a vá-
lasztmány által szellemi dolgozatokra és iparművekre 
vonatkozólag időszakonkint rendezendő s jutalommal 
összekötött versenyek és kiállítások. 

b.) Anyagi eszközök: A tagok által fizetendő 
illetékek, adományok s egyéb jövedelmek. 

A tagokról. 
4. 8. 

A tagok négyfélék, u. 111. alapító, rendes, pártoló 
és tiszteletbeli tagok. 

a.) Alapító tagok azok, kik egyszer s minden-
korra legalább 10 frtot vagy egyszerre vagy két rész-
letben egy év leforgása alatt az egylet pénztárába be-
fizetnek. 

b.) Rendes tagok csak feddhetlen jeliemii felsza-
badult itjak lehetnek. 

e.) Pártoló tagokul az egyes polgárok, vagy tes-
tületek tekintetnek, melyek három éven át évenkint az 
egylet pénztárába legalább 2 frtot befizetnek. 

d.) Tiszteletbeli tagok azok, kik a', egylet javá-
nak előmozdítása körül maguknak nagyobb érdemeket 
szerezvén, ilyenek ül a választmány ajánlata folytán a 

adósságunkra 200,000 

Tehát összesen: 7t>8,o00 frt. 
Ezen összegből megkíméltetik, a most fel-o o 

merült 3(50,000 frt. uj kiadás következtében 
mintegy 90,000 frt. a melyet levonva a 'fenti 
főösszegből, kölcsön utján beszerzendő marad: 
G,78000 frt és nem 385,000 mint amennyit a 

mindnyájunknak — a miniszter elnöktől, a 
pénzügy s közlek. ügyi minisztertől, külön kü-
lön beadandó kérvényben, — hogy a jelzett 
munkák után fizetendő összegnek azon része, 
mely a köbölenkénti 2 frt áron tul terjed az 
illám pénztárból fedeztessék u 

Így ir gróf Károlyi, hogy Szentes váro-
sát akcióra hivja a kormány ellen. Városunk 
ugy is tett volna ez ügyben valamit; mert e 
levél vétele előtt már polgármesterünk belátva 
az óriási mérvű méltatlan terheltetést — elha-
tározd. hogy a dee. 6-án tartandó városi köz-

vűlés elé egy memorandumot fog ez ügyben 
beterjeszteni. Semmi kétséget nem szenved 
azonban, hogy grót Károlyi személyes föllé-
pése föl és le egyaránt nagyobb horderőt ad 
gazságos küzdelmünknek E föllépés igacolja 

csak egész mértékben lapunk erélyes föllépésé-
nek föltétlen jogosultságát. © 

A helybeli iparügybarátok, iparo-
sok és iparossegédek figyelmébe! 

Alulírott e hó folyamában a helybeli ipartársula-
tokat arra szándékozik fölkérni, hogy a szentesi iparos 
ifjak képző és segélyző egyletét belépésük által támo-
gatni és a vezetésük alatt lévő segédeknek is az egy-
letünkbe való belépést ajánlani szíveskedjenek. Hogy 
az e célból fölkérendő ipartársulatok ezt tehessék, ok-
vetlenül szükséges, hogy egyletünk szervezetét, célját 
s azon eszközöket ismerjék, melyek segélvével az egy-
let a kitűzött cél felé haladni szándékozik, ezt pedig 
megismerhetik a niu. 111. kir. belügyminisztérium által 
50,493 sz. a. megerősített s alább közlött alapszabá-
lyokból. Azt hiszem, hogy az alapszabályok elolvasása 
után senki sem találkozik, a ki a kitűzött cél magasz-
tosságát kétségbe vonná, csakhogy a cél eléréséhez 
erős akarat, ernyedetlen szorgalom, közös közreműkö-
dés s mindenek előtt jóakaró támogatás kivántatatik. 
Mienk a munka, a jövő iparos nemzedéké a haszon, 
a pártolóké a dicső emlék és hála. 

Szentes, 1880. nov. 30. 
Balázsovits Norbert, 

elnök. 
„A szentesi iparos itjak képző és segélyző 

egylete alapszabályai.u 

A rendes tagok felvétele. 
5. §. 

A ki a rendes tagok sorába felvétetni kiván, ezen 
szándékáról nevének sajátkezű aláírásával ellátott Írás-
ban az elnököt értesiti. 11a a választmányban fölvétele 
ellen alapos közbeszólás nem történik, akkor felvettnek 
tekintetik s erről végzésileg értesíttetik. A felvett ta-
gok neve, hazája, mestersége, kora s lakhelye a tár-
sulati tagok névsorába beiratik s ók társulati j egye t 
kapnak. A társulati j egy hitelesség végett a tagok név-
sorának folyó számával, az eljnök aláírásával és a tár-
sulati pecséttel fog elláttatni. Minden társulati tag kö-
teles a társulati jegyet magával hozdozni, hogy mindig 
képes legyen, megmutatni miszerint feljogosított társu-
lati tag. A lakhely megváltoztatása az elnöknek felje-
lentendő. 

A tagok kötelezettségei. 

0. §. 
a.) Az egyleti rendes tagok kötelezettsége egy 

évig tart, kivévén, ha időközben elutaztak. 
b.) A rendes tagok kötelesek az egyletbe belé-

pésükkor beiratási dij fejében 30 krt, továbbá liavon-
kint segélyalapra 20 krt, végre évnegyedenkint orvosi 
illeték fejében 25 krt fizetni. 

c.) Oly egyleti rendes tag, ki két havi illetékkel 
avagy az évnegyedi orvosi illetékkel háromszori figyel-
meztetés dacára hátralékban marad, a késedelemért 
10 kr. birság alá esik ; ezen birsági összeg az illetéki 
hátralékkal együtt bíróság utján az illető munkabéré-
ből fog munkaadója által levonatni s az egyleti pénztár 
javára beszedetni. Ki ellen ezen eljárás három izben 
foganatba véttetett, az megszűnt az egylet tagja lenni. 

d.) Minthogy rend nélkül egy társulat sem állhat 
fenn, a rend megtartását minden egyes tag szoros kö-
telességének ismerje. Ki a társulatiJJJszabályok ellen vét 
először is a rendezők által jószerivel megintetik; 1 t 

erre semmit sem ad, az a választmánynak fel jelentet t # 

Ha az illető a választmány rendreigazitására sem hajó., 
a társulatból kizáratik. Végre minden nyilvános, a j ó 
hírnevet beszennyező büntet mint ilyen elegendő okot 
szolgáltatarra, hogy a választmány az elkövetőt kizárja 
a társulatból. 

e.) Azon tagok, kik a katonasághoz besoroztat-
tak, de az egylet iránti kötelezettségük et addig teljesí-
tették, mindaddig, mig tettleges szolgálatban vannak, 
az egylet iránti kötelezettségük megszűnik, a katona-
ságtól való elbocsáttatásuk után pedig, nem különben 
azok is, kik szentes városából elutaztak s elutazásukig 
kötelezettségüknek eleget t e t t ek : visszaérkezésük ese-
tében beiratási dij nélkül az egyletbe ismét beléphe'.-



ToETÍpei^ig^ien^ízeto^ 
kik már máa hazai városban ilyen egylet tagjai voltak. 

A tagok jogai. 
7. §. 

a.) Az egylet minden tagjának jogában áll, az 
egylet helyiségét látogatni s az egylet által nyújtott 
minden élvezetben részesülni. 

b.) A közgyűlésen indítványozás!, szavazati és 
választási joggal az egyletnek minden tagja bir, sőt a 
közgyűlésen kivül netaláni indítványát vagy panaszát 
az egyleti helyiségben nyitva tartandó indítvány és 
panaszkönyvbe bevezetheti, s a választmány köteles 
ezentpanaszokat és indítványokat ülésein tárgyalás 
alá venni. 

e.j Minden egyleti rendes tag betegsége esetében 
az egyleti orvostól nyert bizonyítvány alapján a pénz-
tárnoknál tett jelentés után az egylet költségén gyógy-
kezeltetik és a betegség ideje alatt naponkint 20 krnyi 
segélyben részesül, akár lakásán, akár a városi kór-
házban gyógykezeltetik. A kórkázból való kilépése 
után, ha munka képtelensége orvosi bizonyítvány által 
igazoltatik, gyengélkedésének ideje alatt üdülési jára-
dék címén naponkint 30 krnyi segélyben részesül, mely 
segély azonban^esak ft napig terjedhet. 

d.) Oly egyleti tagok, kik bujakórban szenvednek 
s azáltal esnek betegségbe, csak orvost és ápolást nyer-
uek, de a felüdülési segélyre igényt nem tarthatnak. 

e.) Oly egvleti tagok, kik teljesen magukra vol-
tak hagyatva, egyleti költségen temettetnek el. Ily te-
metésen az egylet saját zászlója alatt legalább azon 
foglalkozást űző tagjai által képviselteti magát, kinek 
szakosztályához az elhunyt tartozott. Egyelőre minden 
ily halott tometési költsége 10 frtban állapittatik meg. 
Azon esetben, ha az egyleti pénztár nem volna képes 
ezen összeget kifizetni; a tagok közt gyűjtés eszkö-
zöltetik. 

f. Országos járványos betegségek esetében a 
rendszeresített ségély megszűnik és az egylet választ-
mányi esetleg közvyülési határozat utján gondoskodha-
tik a beteg egyleti tagok segélyezéséről. 

g.) Az utazó s munkát, alkalmazást nem kapó 
tagok, ha szövetkezett hazai iparos ifjúsági egyletek 
valamelyikéhez tartoznak, a választmány által megha-
tározandó módon napi, 48 óra leforgása után pedig 
uti segélyben részesittetnek. Ha azonban ez idő alatt 
muukát kapnának és azt el nem fogadnák, a fentemli-
tett segélyre igényt nem tarthatnak. Ezen segély min-
den tagnak csak félévben egyszer adatik. 

8. 
Azon hazai hasonló célú egyletek, melyek egyle-

tünkkel összeköttetésbe lépnek s egyletünk tagjaival 
jogaikat megosztják, egyletünknél viszonosságra talá-
landnak. 

(Folyt, köv.) 

Világ folyása. 
Doligno átadatott a montenegroiaknak. 

Dervié pasa volt a török kormány részéről ki-
küldve az átadás eszközlésére, kinek először 
véres összeütközése volt az albánokkal, mig 
bemehetett Dulignóba. A lapok azt írják, hogy 
az albánok nyugodtan és békén nézik Dulrig-
nót átvette és most ott fő hatalmat gyakorló 
montenegróiakat, azonban igen kérdéses ezen 

T Á R J A . 
Az árva-leány. 

.— Ide bizorv be nem teszi többet a lábát. Fel 
is ut alá is ut. Menjen az ur isten hírével! Akárki 
lova-fia, mindenki tudja már a háznál, hogy csak diák. 
Ide ugyan nem jár többet potyára, elég volt két évig 
a napos vizitből. Elég, hogy hirbe hozott mind a 
három emeleten engem is, a Blankát is. Fel is ut, alá 
is ut. Alászolgája. Tessék, tessék, Csak bátran. Ott az 
ajtó. Ott a lépcső! 

— Jól van, asszonyom. En elmegyek. De meg 
fogom mutatni, hogy férfiú vagyok. Szavain és kezem 
adtam, hogy Blankát, mihelyt állásom lesz, elveszem; 
és e szavamat — emlékezzék reá, — két év letelte 
elótt be is fogom váltani. Csak arra kérem önt, ne te-
gve azt, a mit két év óta napról-napra láttam: — ne 
hóhérolja a szegény leányt, ne üldözze, ne kínozza, ne 
legyen igazán mostohája! 

— Mit ? Kekem még gyermekem nevelésében 
akar tanácsokat osztogatni?! Azt kikérem magamnak* 
Ugv nevelem gyermekemet, a hogy akarom, a hogy 
jónak látom. Eliez seiumi köze. Mehet, a honnan jött. 
Tisztuljon! Pusztuljon! 

— Jól van asszonyom. Győződjék meg róla, hogy 
küszöbét többé átlépni nem fogom. Jó egészséget . . . 

E heves jelenet után még sokáig nem állott visz-
sza a harmadik emelet nyugalma. Bakyné, Cakyné, 
és Lakyné röktön pletyka törvény-széket alakítottak, 
melyben itéletileg kimondták, hogy Plezáknénak nincs 
igaza, Plezákné nem tett helyesen. Plézákné egyre ku-
nérolja ártatlan mostoha-leányát; Plézákné roszakara-
tulag cselekedett most is, mikor ezt a becsületes szán-
dékú fiatal embert kitiltotta. Azért, hogy most csak 

hirek valósága, mert ha engedett Is az albán 
nép a török haderőnek, igen kérdéses, hogy 
nem fog-e az ellenállás fortadalmi alakot öl-
teni, Dervis pasának kivonlása után. A keleti 
kérdés tehát Montenegró kívánságát illetőleg 
meg volna oldva, de még hátra van a török-
görög határszélek rendezése. A görögöknek 
oda itélt tartomány részek atadása. — Erre 
ugy látszik kevesebb gondot fordít Európa és 
Angolország is, mint Montenegró követelésére; 
mert a lapok a hatalmak nézetét illetőleg azt 
irják, hogy ez még várhat Görögorszány azon-
ban nem ezen nézetben van, hanem azt mondja, 
hogy ha Montenegró kielégíttetett, hát az ő osz-
tály része is adassék ki és hogy ezen célját 
minél hamarébb elérje: nagyban fegyverkezik, 
hadereje azonban oly csekély Törökországéval 
szemben, hogy ha ettől tétetik függővé a kér-
déses határszél rendezés, akkor még jó ideig 
várhat Görögország. Angolországot most az ír 
mozgalom tartja izgatottságban Irtuk már egy 
alkalommal, hogy az ír földek legnagyobb 
részben nagy birtokosok tulajdonában van és 
ezen tulajdonjognak történte az, hogy a refor-
mátió korában a hitéből kitérni nem akaró 
ír földes urak az angol törvényhozás által 
azzal sújtattak, hogy földjüktől fosztattak meg 
és az igy elfoglalt óriási vagyonok a refor-
mátió körül érdemet szerzett angol uraknak 
adományozta! tak. Az írek igyr földjöktől nagy 
részben megfosztattak és ma, hogy megélhesse-
nek kénytelenek bérleni a töldes uraktól Bér-
leni azon földet, mely őseiké volt, melytől egy 
a legbarbarabb önkény sugalta törvény által 
íosztattak meg. Az írek vallásuk miatt foly-
ton el voltak nyomva az angolok által és 
most követelik vissza a századdal ezelőtt el-
kobzott földjöket és a harc ma már a törvé-
nyesség rendes terét elhagyá, borzasztó tet-
legességekben nyilvánul. Egymást érik a hi-
rek, hogy az ír bérlők most X majd, hogy Y. 
földtulajdonost lőtték vagy verték agyon Igen 
szép volna, ha a hatalmás angol nép, ahelyt 
hogyr a szegény török nemzetet zaklatja bei-
kormányzati bajainak orvoslása végett, hát 
sepregetne saját háza előtt és orvosolja az ír 
nemzet bajait. 

Hazánk egyik legfontosabb eseménye a 
közigazgatás rendezése céljából össze hitt or-
szágos bizottság ülésein a megye rendezés kér-
dése fölött folytatott vita A többség oda nyi-
latkozott, hogy célszerűbb volna a megyei 
tisztviselők kinevezése; inert akkor legalább 
nem volnának kitéve a szorgalmas és szakértő 
tisztviselők választás szeszélyének. Ez igaz, 
csakhogy igy meg az állására nem méltó em-
bertől minden számadás nélkül megszabadulhat 
minden hat évben a közönség. 

Megyénk alispánja is fölszóllalt e kérdés-
ben s azt mondá, hogy: ,ő a megye autonó-
miáját föntartandónak véli, a választási rend-
szert helyesli; de ha a közvélemény a kine-
vezés mellett nyilatkozik, ugy ez ellen nem 
fog küzdeni.® — Hát ez a se fehér, se tekete 
féle nézete alispánunknak semmi egyebet nem 
jelent, mint azt, hogy: „ő ott van ahol a 

falu." Haifem azt hisszük, hogy ilyen nézetek 
után majd csak fölnyílik a közönség szeme és 
a falu elmegy onnan, ahol a mi alispánunk 
vau. 

Meghívás. 
A szentesi 4S-as kör tagjait „a kör alap-

szabályainak módosítása végett" f. hó 19-én a 
kör helyiségben délután 2 órakor tartandó köz-
gyűlésre ezennel tisztelettel meghivom. 

Szentes, 1880. dec. 2-án. 
Sima FerenCy 

kör elnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A p a p v á l a s z t á s ügyében a szentesi ref. 

egyháztanács vasárnap ülést tartott. Az egyháztanács 
örvendetes tudomásul vette a választásnak jó rend-
ben történt lefolyását és Geróc Lajos urnák 
megválasztatását és a választás megerősítése iránti 
határozott óhajtásának az esperesnél leendő kife-
jezés adás végett Csák Máté időközi lelkész elnöklete 
alatt Burián Lajos és Onódi Gejza presbitereket az es-
pereshez elküldé. A küldöttek a papi dij levelet is ma-
gukkal vive, dec. 1-én mentek el az esperes úrhoz 
Körös-Tarcsára. 

— Kegyelet A szentesi ref. egyháztanács f. év 
nov. 28-án tartott ülésében elhatározá, hogy néhai 
Kiss Bálint volt szentesi ref. lelkész és esperes arcké-
pét az egyháztanács terem számára lefesteti. A kép 
annak idején ünnepélyesen lesz leleplezve. Mondanunk 
sem kell, hogy az egyháztanács ezen elhatározása egy 
régi mulasztásnak teljesítése; mert Kiss Bálint, ki több 
mint fél századon át volt a szentesi ref. egyháznak lel-
késze, nemcsak egyházának és városunknak volt korá-
ban büszkesége; de kitűnősége volt az egész egyház-
kerületnek. 

— Vasutügy. A vasutügyi szűkebb körű bi-
zottság Stammer Sándor alispán ur elnöklete alatt 
nov. 29-én ülést tartott Hod-Mező-Vásárhelyen, mely 
alkalommal a bizottság kimondá, hogy miután ezen 
ügy oda ért, hogy az épitési előmunkálatok engedé-
lyezése iránti kérelem ugy a minisztériumhoz, mint az or-
szággyűléshez be lett nyújtva, ennél fogva a szűkebb körű 
bizottság feladatának célja meg van oldva és további 
működésére szükség nincs Stammer Sándor bizottsági 
elnök meg lett bizva, hogy midőn a traszirozási mun-
kálat a vasút kiépítésére vállalkozott bank által meg 
lesz téve, az érdekeltségi arány végleges megállapítása 
végett az érdekeltséget hívja össze. 

— A z á l l a m i csendőrség behozatalára vonat-
kozó törvényjavaslatott nov. 28-ik számában hozá a 
hivatalos lap. Tehát csendőreink helyett a közel jövő-
ben fölülről commandirozott zsandárok fognak közbiz-
tonságunk érdekéből őrködni. 

— óvás- Mint értesültünk egyesek valóban 
óvást adtak be a papválasztás ellen. Az indokok eddig 
ismeretlenek előttünk. 

— A v ö r h e n y járvány annyire megszűnt, hogy 
a közegészségügyi bizottság véleménye folytán a vá-
rosi hatóság a városi összes elemi iskoláknak hétfór© 
dec. 6-án leendő kinyitását elrendelte. 

harmadéves orvosnövendék, lehet még abból becsüle-
tes ember is. Becsületes állásos ember. Egy orvos pe-
dig, mindig szép szerencse egy árva leánvra, a kinek 
csak tiszta, hű szive minden hozománya — egyéb 
semmi. Hanem ezt Plezákné nem gondolja fel buga 
eszével! Vagy meg, hogy gonosz csont az az ördög-
gvurta. Magánál akarja tartani az utolsó szent Mihály 
napjáig ezj a szegény leányt, hogy ennek a keserves 
munkájából élősködjék, ennek a tányérjáról szedje el 
a linst, puha, dologtalan kezeivel, melyeket vénségére 
sem szégyel „liavissauttai44 kenni . . . 

Denique Bakyné, Cakyné, Dakyné és Lakyné 
pálcát törnek Plezákné fölött Lemondják mindennek, 
csak jónak nem. — De aztán ennyi is az egész. Saj-
nálják, ök nem tehetnek Honti orvos úrért semmit. 
Szegény Blankán sem áll módjukban segíteni. 

Blanka nem is vár segélyt, mentő kezet senkitől. 
Most is csak oly szomorú némasággal varrogat tovább, 
mint az előbbi jelenet alatt. Ingek lesznek azok, gyö-
nyörű schitton-ingek a nagyságos Másvilághv Absolon, 
doktor ur számára; a ki az első emeleten lakik és 
Plezákné szerint igen jól szokott fizetni. Nein hiába, 
hogy kitűnő doktor is, a lelkemadta! 

S Blanka varr, varr csöndösen, szomorún. Átel-
lenben vele ül Plezákné nyugalmas méltósággal a ka-
rosszékben és lesi a leény arcvonásait. Az szegény 
csak varrogat egyre, gyorsítja öltéseit és leljebb hajtja 
liliom nyakát, hogy dúlt arcvonásaiból kínzója ne ol-
vashassa ki fájdalmát, szenvedését és kétségbeesését. 
De ha abból nem is : kiolvassa a peregni kezdő, per-
metező könycseppekből, melyek lassan szomorún egv-
szerre szépen, egymásután végiggurulnak a patyolaton. 

— No, mi a bajod megint te pince-gádor-virág ?! 
Ki sértette meg már, ismét a drágalátos ne nvuljhoz-
záinot, hogy itt itassa az egereket V ! 

— nap süt csak a szemembe itt az ablaknál. 
Nem sirok én. 

— No bizony! Majd még perzsa-szőnyeget ve-
szünk rá, bogy valamikép meg ne hibbanj. 

A szegény leány újra csak va r r : varr csöndesen, 
szomorún. Kosz volt hozzád a sors, mért adott tene-
ked szivet, jó Blanka ? ! Csak azért, hogy egyre fáj-
jon V! Kosz hozzád most i s : nem akar ja tudni, hogy 
van olyan is, a kiuek csak a bu az édes anyja, s az 
is űzi, veri, hajt ja . . . Mért vagy te mostohább, mint 
a többiek ? . . . Szegény leány fölszisszen és egy halk 
jajkiáltás lebben el ajkáról. 

— Ihol ni ! Még bizony bőgéssel ide csődíti az 
utcát. Majd elhallgatsz te mákvirágok mákvirága! 
Csak a kellene hogy itt nekem napszámra orgo-
nálj, majd azért tartalak . 

— A tű szúrta meg az ujjamat anyám. Nem 
sirok én. 

— No bizony, majd porcellán gyuszüt veszek az-
okra a pipacs-ujjaidra! . , . Siess azzal a varrással, 
mihaszna ! ne egyed itt hiába az isten kenyerét, mert 
majd uti laput kötök a talpadra. Most átmegyek a bolt-
ba, onnan meg a pékhez. Hanem azt mondom, mire 
visszajövök, készen légy azzal a munkával, mert más-
különben majd lesz nemulass! 

S Blanka újra csak varr, varr csöndesen szo-
morún. 

Lakó uruk, Puskás ur, ki a szomszéd kis szobát 
bérli Plezákuétól, éppen ekkor tér haza az ügyvédi 
irodából, s egyenssen Blankáék szobájába nyit. 

— Minnent tudok kisasszony. Találkoztam Honti 
i barátommal az uton. Kétségbe vau esve szegény fiu... 

Jó napot kívánok! Majd el feledek köszönni.— Elbe-
szélte az egészet. — Bocsánatot kéivk, hogv kopogtatás 
nélkül bemerészeltem j ö n n i ! . . . Azt mondja, hogy kis-
asszonynak innen jönnie keli. Okvetlenül távoznia kell 
ne siralmakházából. Az ö bátyja — mint a kisasszony 
tudni fogja — hajóskapitány. Orsován lakik, Elmegy-ö 
oda, kész volna-e elmenni V 

— Nem, nem soha. Ön tudhatja, menyi hálával 



— L a p k i h o r d ó n k változtatása folytán ha ne-
talán az I. és Il-ik tizedbeli tisztelt előfizetőink közül 
valaki tévedésből nem kapná meg lapját, kérjük legyen 
szíves *.a kiadói hivatalhoz fordulni. A további pontos 
szét hordásáról bizt» s'tjuk tisztelt előfizetőinket. 

— A g á t m e n t é n a vasut inelyen egy első-
rendű gőzgép által vont kocsi honija a gátjavitásra 
szükséges földet, már készül és a nagy munkát e 
héten megkezdik. — Vállalkozó a 2500 ezer frt. 
áru földet tartozik a gátba márc. 15 ig behordatni. 

— A szentesi iparos ifjak képző és segélyző 
egylete részére szükségeltetik 12 db. szék 
két hosszú asztal és egy feketére festetett tábla. A 
kik ezen bútordarabok elkészítésére vállalkoznak, szí-
veskedjenek f. évi dee. G-áig zárt ajánlataikat az egy-
leti elnöknél benyújtani, a szükséges méretek az egy-
leti gondnoknál az egyleti helyiségben megtekinthetők. 
Megjegyeztetik, hogy csakis egyleti tagoktól fogadtat-
nak el ajánlatok. 

— H y m e n . " Felsenburg Manó, a Szentes-vidéki 
takakarékpénztár könyvelője a nabokban váltott je-
gyet Weininann Lujza kisasszonnyal helyből. 

— A csongrádi szolgabírói állás elnyeréséért 
nagyban folynak a korteskedések. Mint az előjelekből 
sejteni lehet"Aradi Kálmán ur megválasztatása bizo-
nyosnak tekinthető. 

— A k ö z b i z t o s s á ^ Kistelek és Horgoson igen 
rosszul áll, egymást érik ott a betörés és tolvajlások. 
Az azon kerületi csendőrség segítségéül Beke Kálmán 
csendbizto.segy pár ügyes legénvét elkiildé. 

— Sason — mint velünk ismerősök tudatják — 
tiszteletes Marjai Péter urnák lelkészül leendő megvá-
lasztatása bizonyos. A választás f. hó 5-én vasárnap 
lesz. 

— A szentesi ref. egyháztanács részéről köz-
hírré tétetik, mikép az elemi iskolában a tanítások, f. 
évi dec. G-án megkezdődnek, miről a szülék azon fel-
hívással értesitetnek, hogy gyermekeiket a mondott 
időben, az iskolába felkiildeni kötelességüknek is-
merjék. 

— Megyei önkormányzatunk. A mindszenti 
szorulatot képezte töltések bellebbezése tárgyában a 
nyár folyamán egy küldöttséget menesztett a megve a ini-
elnükhftz s a miniszter megtagadta a küldöttség uti 
költségének a megyei házi pénztárból leendő fedezését; 
inert ugvinond a megyének nincsen joga az állam 
költségén küldöttségeket utaztathatni. Ezt nevezi a mai 
alkotmányos kormány megyei antonomiának. 

— Törs Kálmán városunk derék képviselője 
az országos költségvetés tárgyalásának folyama alatt 
egy hosszabb, kitűnő beszédében az országgyűlés fi-
gyelmét fólhitta Szentes és vidékének létbiztonsága ér-
dekéből a Bökény-Mindszent tiszaszabályozási társulat 
szomorú állapotba. A közlekekedési miniszter e beszéd 
folytán azzal nyugtatá meg, hogy intézkedett a társu-
lati gátak jó karba helyezése iránt. Ezen intéskedésre 
is méltán rá illik az a közmondás, hogy „adtál uram 
esőt, <hí nincs benne köszönet.*4 

— Üzleti értsaitós. A buza ára a lefolyt hé-
ten métermázsánként 10—15 krral emelkedett. A ti-
szavidéki 79 kilós buza métermázsája: 13 frt. 15—20 
kr, KO klgramos 13 irt. 25—30 krért ; az árpa m. m. 
<; frt. 20 krtól 8 trt. 10 kr ig ; a zab m. m. G frttól G 
frt. 50 krig kel t ; a kukorica lanyha keletű volt. A 
szalonna m. in. 94 frtól li5 frtig kelt. 

tartozom én nevelő anyámnak. Ó ugy emelt fol engem, 
mint tehetetlen gyermeket a nyomor küszöbéről. . . . 
Nem én soha, semmi szin alatt el nem hagyhatom . 

— Kisasszony ! Az egekre kérem! llonti barátom 
kétségbe esik ha e határozatát meg nem másítja. Itt 
ön szenvedni, kínlódni fog napról napra. Fogyni és 
hervadni fog. Előbb-utóbb mogőli a néma bánat. Hagy-
j a el e házat! Hagyja el ininélelőbh, bucsu nélkül, 
örökre. Százszorosan vissza háláltaün már e boldogtalan 
szívtelen asszony amaz egyetlen jótéteményét munkájá-
val és szeretetével. Eddig mindent másért, vagy inkább 
ő érte tott. Tegyen most önmagáért, saját jogos 
boldogságáért! 

— Istenem ! higvje el. A mit mondtam, a mellet 
maradok ! 

— Istenem! higyje el, nem lesz ott idegen kör-
ben. llonti bátyja kedves családos ember, ki önt csak 
édes-magáért is szivesen fogadja. 

— Ismétlem, ! nem teszem ! Nem tehetem ! 
— Tehát ön m in bizik l lontiban! kérdé Puskás 

ur fölcsilanő szemekkel. Nem hisz jellemében, becsületé-
b e n ? Ön nem szereti Mont i t . . . . 

— Űrökké hiszek és örökké őt szeretem, feleié 
Blanka tompán. 

Puskás ur csügedt fővel vonult visza szobájába, 
S újra hozzáfog a rettenetes akták szomorú másolásá-
hoz. — 

Blanka esakugyan meggyőzhetlen volt föltevésbenl 
s Puskás ur által Montinak is megizeiitette, hogy ő 
Plezáknét nem hagvja el. Monti ismerte Blankát, s job-
ban tudta ezt előre is hogvsem békés megnvugvássa 
kész ne lett volna fogadni. Minden ugv van jól, a 
mint van, gondola. S megnyugodott a sors végzetében 
s a szeretett leányka akaratán. 

De a sors másként határozott. Puskás u r a z két 
ségbeesve hozta egy napon hirül, hogy Monti urat az 
orvosi személyzettel mozgósították Boszniába. S átadta 
a szegény leánynak hu kedvese szmoru bucsiisorait. 

^Folyt, köv.) 

— Függetlenségi párt megbízásából Törs 
Kálmán városunk képviselője 1881-ik évre „Függet-
lenségi Nap tár u cim alatt naptárt szerkesztett. — Ezen 
naptár ára 50 kr. Kapható Dezső Sándor ur könyv-
kereskedésében. 

— A „Szentes-vidéki takarékpénztár" 
forgalom kimutatása 1880. nov. hóról. Tartozik: Egyen-
leg okt. hóról 3122 ft. G5 kr. Váltó számlának 99971 
ft. 74 kr. Kötvény számlának 700 ft. Előleg számlá-
nak 3130 frt. Váltó kamat számlának 2809 frt. 81 kr. 
Kötvény kamat számlának 30 ft. 20 kr. Előleg kamat 
számlának 81 ft. 25 kr. Késedelmi kamat számlának 
9 ft. 24 kr. Betét kamat számlának GG40 ft. Perkölt-
ség kamat számlának 8 ft. 52 kr. Készvény átiratási 
dij számlának 5 ft. 50 kr. Hitelezőknek 9000 ft. Ösz-
szesen 125508 ft. 91 kr. Követel: Váltó számlától 
105994 ft. 2 kr. Kötvény számlától 725 ft. Előleg 
számlától 2755 ft. Üzleti költség számlától 274 ft. G5 
kr. Adó költség számlától 419 ft. 4G kr. Perköltség 
számlától 24 ft. 85 kr. Betét költség számlától 87G3 
G5 kr. Betét kamat számlától 142 ft. 7 kr. Osztalék 
kamat számlától 31 ft. 10 kr. Adóstól 190 ft. 54 kr. 
Egyenleg dee. hóra G188 ft. 57 kr. Összesen 125508 
ft. öl kr. Szentes, 1880. dec. 1. Felsenburg Manó 
könyvelő. 

— A „Vasárnapi Újság" november 2X-ki 
száma következő tartalommal jelent meg: „A zágrábi 
földrengés." Adorján Sándortól. — r'ltM*» porlepett 
könyv!- Költemény. Pap Kálmántól. — „A kereszt u 

Elbeszélés. — „Baudry d, Ásson esete a franczia tör 
vényhozó testületben." — „A inárcziusi rendeletek 
végrehajtása Párisban.„ — "Oroszlánvadászat.„ (Hum-
bug nélkül). Vajda Jánostól- — „A gőzház." Verne 
(vyula regénye. — „Egyveleg." — „A talaj változás 
által okozott fölprengé.sek és Zágráb esete.- lloitsy 
Páltól. — „A Szent Keresztről nevezett kolostor a 
csodatevő kúttal Albániéba." — „Az udvar társalgási 
nyelve vegyes királyaink alatt." Dr Kerékgyártó Bé-
lától. — „A Kisfaludv-ünnep." — Irodalom és művé-
szet, közintézeték, egyletek, egyház és iskola, mi új-
ság? stb. rendes heti rovatok. Képek: Zágrádi ké-
pek: 1. A székesegyház belseje a földrengés után. 2 . 
Sírbolt a székesegyházbn a földrengés után. Fénykép 
után rajzolta l)örre Tivadar .— A inárcziusi rendeletek 
végrehajtása Pár is ban: 1. A dominikánus zárda ajtajá-
nak betörése. 2. A rendelet fölolvasása a diminikánu-
sok előtt. — A Baudrv d, Asson-féle botrány a fran-
czia kédviselő házban : 1 . Megragadják a katonák. 2 
Kihurezolják a teremből. A gőzház. — A Szent-Ke-
resztről nevezett kolostor a csodatevő kúttal Albániá-
ban. Zverina rajza. A „Vasárnapi Újság" előfizetési 
ára negyedévre 2 frt , a „Politikai Újdonságok "kai 
együtt 3 frt. — Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadó-
hivatalában (Budapest,r• egyetem-nteza 4-dik sz.) meg-
rendelhető a „Képes Néplap" legrlesóbb újság a ma-
gyar nép számára, félévre 1 ftt, — E három hetilap 
melléklapja a „Világkrónika" kdpns hetiközlöny meg-
rendelési ára a Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok 
vagy a Képes Néplah előfizetői részére negyedévre 
50 kr., félévre 1 frt. 

A „Népszerű [orvosi tanácsadó" vagy „házi 
lexicon az egészséges és beteg emberről*' ez. mubőől, 
Molmer Vilmos tevékeny kiadónak ezen közhasznú 
válalatából vettük a 3. 4. 5. és G. sz. füzeteket. Ez 
ujabb füzetek is meggyőznek a munkának nagv fontos-
ságról, s bisvást mondhatjuk, hogy e jelen könyvnek 
egyeten családnál sem volna szabad hiányoznia, a hol 
egészségügyi kalauz, melyet nem lehet eléggé meg-
becsülni, különösen pedig olv helyeken, hol rögtöni 
orvosi segély kéznél nem levén, e könyv e könyv jeles 
taáesait követni részesíthetni a beteget a kellő ápolás-
ban addig is, mig az orvos inegérkeik. l)e nem csak 
a betegekre, hanem az egészségesekre nézve is nagy 
becsesel és nagv fontosággal bir ez a könyv, mert eb-
ből megtanulhatják, mint kell az egészséget ápolui és 
fentartani, hogyan kell a betegségnek elejét venni. A 
munka igen érthetőn van irva, ugy, hogy annak segé-
lyével a mutatkozó kórtünetekből azonnal föl lehet is-
merni, többé vagy kevésbé súlyos baj fenyeget-e. Kü-
lönös súlyt fektet e jeles munka a gyermekek* nevlésé-
re, azok betegségeire és gyógyítására, miért is minden 
lelkiismeretes szülőknek meg kellene azt szerezni A 
,,Népszerű Orvosi Tanácsadó"' finom papíron igen dí-
szes kiállít ásu nagy' nyolcadjétü 30 Jfüzettben jelenik 
meg. melyek mindegyike 48 lapot foglal magában. Az 
egész művet a szöveg közé nyinott"250-nél több mii-
vészi kivitelű kép fogja díszíteni, s ezeken kivül külön 
IG ábrás táblázat is adatik hozzá. Kéjhetenkint jelenik 
meg egy-egy íuzet, melynek ára csak 30 30 kr. Meg-
rendeléseket elfogad minden könyvkereskedés, könyv-
kötő és és könyvügynök, ésjniehner Vilmos könyv- és 
miikiadó Budapesten, IV. kalap-tea G. sz. Nállunk, De-
zső Sándor ur könyvkereskedésében kapható. 

— K i v o n a t Szentes város híresztelő könyvéből. 
Mester András IV. t. 699 sz. háza, és a gógánvi la-
kodóba egy klip kukorica szarja van eladó, alkut le-
het tenni saját házánál. — Kállai János 1. t. 437 sz. 
a. kispósta-nteai háza jutányos áron eladó, vagy 3 évre 
haszonbérbe kiadó. » 

H i r d e t m é n y . 

Biharmegyében, az Ermellékén egy ma-
gyar községben egy ház nagy kerttel, továbbá 
21 hold szántóföld, két szőlő, erdő és legelő 
illetékkel eladó. 

Értekezhetni Bánfalván Szauer Alajos rom. 
kath plébános tulajdonossal. 

Hirdetés. 

K Ő N I G H S I M 0 N N É N Á L 

fehér és vörös hegyi borok 
vannak kisebb- nagyobb mennyiségben eladók. 

v ® 
H H i r d e t é s . * 
x — — s 
g VEINER FARKAS lisztkercske-

H désében (piactér Jurenák-féle húz) va-

x lődi t i s z a h á t i , s ó v á r i é s 
* sárga lapos alma, 
££ úgyszintén patyolat hajú D I Ó J A 

x jutányosán kapható. 

f ® 
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w ÜZLET MEGNYITÁS! * 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC. 

Tisztelettel értesítem a t. c. kö-
zönséget, hogy Dósa Béla gyógysze-
rész ur házában, 

fűszer, festék, norin-
bergi s röviilru 

üzletet nyitottam, legfőbb törekvésem J ' o 
leend, hogy a t. c. közönség igényeit 
legkitűnőbb aruk, kedvező árelőnyök s 
pontos kiszolgáltatás nyújtása által 
mindenkor kielégítsem. 

Tisztelettel 
Robicsek Gábor. 

Minden kiállításon az első érdeméremmel £ 
kitüntetve. fc 

3 Srogle J. és IHöller 
| g é p - és rosta- lemez g y á r a I 

| Budapesten | 
í j a in a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z í t j | 
| T r i e t u r k a t ( k o n k o l y választ *) 6 kiiltfii- 9 
ü féle n a g y s á g b a n . ^ 
í Trieur hengereket malmok számára. m 
i Koptatkat, j) 
| Szelelő rostákat, ) 
<| Szitákat és rostákat csépl^é|)e'vszám.ira £ 



H I R D E T E S E K . 
Hirdetmény. 

Szentes város egészségügyi bizottságának 
f. hó 1 -SÍ) napján tartott üléséből hivatalomhoz 
intézett indokolt véleményes jelentése folytán, 
városunk területén bezárolt összes elenii és 
polgári leány iskolák kinyittatása és a taní-
tásnak f. évi december hó 6-án leendő meg-
jiezdetése hatóságilag elrendeltetett: — felhi-
vatnak tehát mindazon szülék, kiknek iskolába 
járó gyermekeik vannak, hogy gyermekeiket 
a jelzett időben, vagyis héttőn d. u. 8 órára, 
az illető iskolákba mulhatlanul >felkíildjék, mi-
vel az az ellen vétő szülők,fa fennálló törvé-
nyek értelmében pénzbírsággal fognak bün-
tetni. 

Megjegyzem azonban, hogy az olyan gyer-
mekek, kiknél a vörheny betegség jelei mu-
tatkoznának, avagy abból rnég végleg fel nem 
gyógyultak, az iskolától vissza tartandók, és 
hogy a kisdedóvoda további intézkedésig zárva 
hagyatott. 

Szentes, 1880. dec. 2. 
B a l o g h J á n o s , 

polgármester. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy 
Werner Mátyás, Jusztina, Katalin és Antónia 
tulajdonát képező, a szentesi 137Ő7. sz. tjkben 
1780 hir. sz a. foglalt, 3 darabba elkülönített 
ház, jelesen az ,7b0/a. 1. r. sz. 600 frtra becsült 
ház 22(> ngysz. öl udvartelkével, az 178u/ b. 1. 
r. sz. 50()O frtra becsült ház 273. ngysz. öl 
udvartelkével, és az rib0/c. 1. r. sz. 2000 frtra 
becsült ház 166. ngysz, öl udvartelkével, vala-
mint ugyanazon tjkben 4726. r. sz. a 1347ü/,r,00 
hold 2000 frtra becsült alsó réti nádas, az 18*0. 
évi december 27-ik napján d. e. \) órakor mint 
első és 1881. évi jan. 27-ik napján d. e. 9 
órakor mint másod határidőben, a szentesi kir. 
járásbíróság hiv. helyiségében, következő fel-
tételek mellett önkénytes árverésen el fognak 
adatni. 

1. Kikiáltási ár a becsár. 
2. Árverezni kívánók tartoznak a becsár-

nak 10% készpénzben, bánatpénzképen a bí-
rósági kiküldött kezéhez az árverts kezdete 
előtt lefizetni. 

3. Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben és pedig az első V -̂dát az árverés 
befejezése és jóváhagyása után 15 nap alatt, 
— a második '/:t-át ugyanazon naptól számí-
tandó 4 hónap alatt, — az utolsó át pedig 
ugyanazon naptól számítandó 6 hónap a l a t t , 
minden egyes vételári részlet után a jóváha-
gyás uajijától járó 6°/0 kamatokkal együtt a 
kiküldött végrehajtó kezéhez lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog be-
számíttatni. 

4. A bélyeg százalék s ezen árveréssel 
összekötött költségek (értetvén itt a kincstári | 
illeték és a kiküldött dijai és költségei) kizá- j 
rólag a vevő által fedeztetnek, a ki a telek- | 

könyvi bekeblezésre azon esetben nyer enge-
délyt, t. i. azon esetben kérvényezheti a tulaj-
donjognak bekebeleztetését a telekkönyvnél, 
ha az itt kitett feltételeknek általa lett telje-
sitését kellőképpen igazolta. 

Egyébiránt kijelentetik, hogy amennyiben 
a mérnöki bizonyítvány szerint gátba elfogla-
landó téren épületek vannak, azon épületek is 
a vevő tulajdonává válnak, ki is azokban levő 
anyagokat a maga javára értékesítheti s fel-
használhatja. 

5. Az árvereztető tulajdonosnak kikötik, 
hogy az árverés megtörténte után, annak el 
vagy nem fogadása iránt nyilatkozhassanak. 
E tekintetben 15 napot tűznek ki, hogy az 
árverés ténnyének megtörténtéhez számított 
ennyi nap alatt nyilatkozatot adni kötelesek, 
mit ha elmulasztanának olyba fog vétetni, 
mintha azt helyben hagyták volna. 

6 Ha a legtöbbet ígérő vevő ezen felté-
teleknek pontosan meg nem felelne, az esetben 
az árvereztető tulajdonosok fenn tartják abbeli 
jogukat, hogy az ő segélyére és költségére uj 
árverést kérhetnek s az érdekbeni fekvőséget 
becsáron alul is eladathatják s a netaláni vé-
telári különbséget, kamatok és kölségestől 
együtt bármely általuk szabadon választandó 
biróság sommás eljárása utján bárhol található 
vagyonából megvehessék, vagy megvétethessék. 

Kelt Szentesen, 1880 nov. 22. 

Ónodi Károly, 
bir. végrehajtó. 

/ C f 

Hirdetmény. 
Felhívatnak mindazon polgárok, — kik-

nél hadmentességi díjfizetésre köteles egyének, 
akár mint segédek, — akár pedig mint cselé-
dek szolgálnak — segédeik és cselédeikre 
18/9-ik évre kirótt hadmentességi adót a had-
mentességi dij kis könyvecske kézbesítésétől 
számítandó két nap alatt e városi adópénztár-
nál befizettessék, — mert be nem fizetés ese-
tére a munka adón fog beszedetni. 

Szentes, 1880. évi nov. 20. 
B a b ó s B á l i n t , 
adóügyi tanácsnok. 

éocaoaaacca^ 
Pályázati hirdetés. 

A Szentes város határában fekvő király-
sági tanyai tanítói állomásra ezennel pályázat 
nyittatik. Ezen állomáshoz javadalomként 300 ft. 
évi fizetés, 30 ft fűtőpénz és szabad lakás van 
kötve. Folyamodók kellőleg felszerelt kérvé-
nyeiket folyó évi december hó 10 ik napjáig 
Szentes város iskolaszéki elnökéhez tartoznak 
beadni. 

Szentesen, nov. 18. 1880. 
Zolnay Károly, 

isk széki jegyző. 

Öt é v i j ó t á l l á s m e l l e t t ! ! 

H I R D E T É S 
Alólimtfnak van szerencséje a nagyérdemű hely-

beli éá vidéki közönséggel. és mindenféle a varró-
szakban való iparosokkal, u. m. szabó, cipész, szij 
gyártó stb. tndni, hogy a legjobb hírben álló cégnek 

u d v a r i v a n ó g é p szál l í tónak B u d a p e s t r ő l 

varrógép fiók raktárát a legnagyobb választékban be-
rendeztem. annálfogva nálam egyedül a valódi 
JTowo, £.nker, Singer, WeMer és WÜ3011 
varrógépek, valamint cilinder gépek az eredeti 
gyári árban jótállás és részletfizetés m< llett kap-

Továl'bá bátor vagyok a nagyérdemft közönség-
nek tudomására hozni, hogy ép ugv mint ed«lig, ezen-
tul is mindennemű fétfi öltönyök elkészítését elválla-
lok, ugy szinte nálam minta szerint; a kelme kiválaszt-
ható és leggyorsabban elkészíthető. 

Itátor vagyok ezen hirdetésemet figyelembe 
ajánlani, vagyok alázattal 

GROSZMAN ADOLF, 
férfi szabó. 

Raktára a Marozsi-féle házban, az evagnelikus 
templom átellen. 

Iftinden fai varrógép egygyes részei, oJai stb 

Első legrégibb, legnagyobb és legolcsóbb 

v a r r ó g é p R A K T Á R 
Felsenburg Benedek órásnál 

Szentesen, főutca az evang. e g y h á z épületében. 

Ajánlom dúsan beiendezett raktáromat mindennemű valódi eredeti varrógépekből n. .m 

Hove, Singer Weeler, és Wtlson, áoger kézi stb., 
melyeket heti, havi, va<iy negyedévi részletfizetés mellett, 5 évi jótállással szolgáitatok ki. 

Továbbá tudatom, miszerint mindennemű varrógépek bármily rövid időre jutányos dij mellett 
használat vége t t kölcsön adatnak; régi gépek ujakkal becseréltetnek. Minden a géphez meg-
kívántató rész jutányosán nálam megszerezhető, 

Valamint mindennemű Ó R Á K A T , úgymint: 

arany és estist ssetórik, 
inga, ébresztő, zene, párisi, és mindenféle fali órákat havi részlet törlesztés 1 évi jótál lás mellett 

kiszolgáltatok. 
Mindenféle javítások gyorsan, pontosan s jutányosán eszközöltetnek 

Szives pártfogást kér tisztelettel 

F E L S E N B U E G B E N E D E K , órás. 



H I R D E T É S E K. 
Hirdetmény. 

Szentes város egészségügyi bizottságának 
f. hó l-ső napján tartott üléséből hivatalomhoz 
intézett indokolt véleményes jelentése folytán, 
városunk területén bezárolt összes elemi és 
polgári leány iskolák kinyittatása és a taní-
tásnak f. évi december hó 6-án leendő meg-
^ezdetése hatóságilag elrendeltetett: — felhi-
vatnak tehát mindazon szülék, kiknek iskolába 
járó gyermekeik vannak, hogy gyermekeiket 
a jelzett időben, vagyis héttőn d. e. 8 órára, 
az illető iskolákba mulhatlanul > felkflldjék, mi-
vel az az ellen vétő szülők,fa fennálló törvé-
nyek értelmében pénzbírsággal fognak bün-
tetni. 

Megjegyzem azonban, hogy az olyan gyer-
mekek, kiknél a vörheny betegség jelei mu-
tatkoznának, avagy abbéd még végleg fel nem 
gyógyultak, az iskolától vissza tartandók, és 
hogy a kisdedóvoda további intézkedésig zárva 
hagyatott. 

Szentes, 1880. dec. 2. 
B a l o g h J á n o s , 

polgármester. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy 
Werner Mátyás, Jusztina, Katalin és Antónia 
tulajdonát képező, a szentesi 13757. sz. tjkben 
1780 hir. sz a. foglalt, 3 darabba elkülönített 
ház, jelcsen az ,78w/a. 1. r. sz. 600 frtra becsült 
ház 226 ngysz. öl udvartelkével, az l780/ b. 1. 
r. sz. 5000 frtra becsült ház 273. ngysz. öl 
udvartelkével, és az 17*°/c. 1. r. sz. 2000 frtra 
becsült ház 166. ngysz, öl udvartelkével, vala-
mint ugyanazon tjkben 472(1. r. sz. a 13470/,noo 
hold 2000 frtra becsült alsó réti nádas, az 18*0. 
évi december 27-ik napján d. e. í) órakor mint 
első és 1X81. évi jan. 27-ik napján d. e. 9 
ó r a k o r mint másod határidőben, a szentesi kir. 
járásbíróság hív. helyiségében, következő fel-
tételek mellett önkénytes árverésen el fognak 
adatni. 

1. Kikiáltási ár a becsár. 
2. Árverezni kívánók tartoznak a becsár-

nak 10% készpénzben, bánatpénzképen a bí-
rósági kiküldött kezéhez az árverés kezdete 
előtt lefizetni. 

3. Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben és pedig az első '/,-dát az árverés 
befejezése és jóváhagyása után 15 nap alatt, 
— a második V;t-át ugyanazon naptól számí-
tandó 4 hónap alatt, — az utolsó V., át pedig 
ugyanazon naptól számítandó 6 hónap alatt, 
minden egyes vételári részlet után a jóvá ha-
gy ás u a] )j át ól járó G°/0 kamatokkal együtt a 
kiküldött végrehajtó kezéhez lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog be-
számíttatni. 

4. A bélyeg százalék s ezen árveréssel 
összekötött költségek (értetvén itt a kincstári | 
illeték és a kiküldött dijai és költségei) kizá- j 
rólag a vevő által fedeztetnek, a ki a telek-

könyvi bekeblezésre azon esetben nyer enge-
délyt, t. i. azon esetben kérvényezheti a tulaj-
donjognak bekebeleztetését a telekkönyvnél, 
ha az itt kitett feltételeknek általa lett telje-
sítését kellőképpen igazolta. 

Egyébiránt kijelentetik, hogy amennyiben 
a mérnöki bizonyítvány szerint gátba elfogla-
landó téren épületek vaunak, azon épületek is 
a vevő tulajdonává válnak, ki ís azokban levő 
anyagokat a maga javára értékesítheti s fel-
használhatja. 

5. Az árvereztető tulajdonosnak kikötik, 
hogy az árverés megtörténte után, annak el 
vagy nem fogadása iránt nyilatkozhassanak. 
E tekintetben 15 napot tűznek ki, hogy az 
árverés ténnyének megtörténtéhez számított 
ennyi nap alatt nyilatkozatot adni kötelesek, 
mit ha elmulasztanának olyba fog vétetni, 
mintha azt helyben hagyták volna. 

6. Ila a legtöbbet igérő vevő ezen felté-
teleknek pontosan meg nem felelne, az esetben 
az árvereztető tulajdonosok fenn tartják abbeli 
jogukat, hogy az ő segélyére és költségére uj 
árverést kérhetnek s az érdekbeni fekvőséget 
becsáron alul is eladathatják s a netaláni vé-
telári különbséget, kamatok és kölségestől 
együtt bármely általuk szabadon választandó 
bíróság sommás eljárása utján bárhol található 
vagyonából megvehessék, vagy megvétethessék. 

Kelt Szentesen, 1880 nov. 22. 

Ónodi Károly, 
bir. végrehajtó . 

r* v 
Hirdetmény. 

Felhivatnak mindazon polgárok, — kik-
nél hadmentességi díjfizetésre köteles egyének, 
akár mint segédek, — akár pedig mint cselé-
dek szolgálnak — segédeik és cselédeikre 
18/9-ik évre kirótt hadmentességi adót a had-
mentességi dij kis könyvecske kézbesítésétől 
számítandó két nap alatt e városi adópénztár-
nál befizettessék, — mert be nem fizetés ese-
tére a munka adón fog beszedetni. 

Szentes, 1880. évi nov. 20. 
B a b ó s B á l i n t , 
adóügyi tanácsnok. 

Pályázati hirdetés. 
A Szentes város határában fekvő király-

sági tanyai tanítói állomásra ezennel pályázat 
nyittatik. Ezen állomáshoz javadalomként 300 ft. 
évi fizetés, 30 ft. fűtőpénz és szabad lakás van 
kötve. Folyamodók kellőleg felszerelt kérvé-
nyeiket folyó évi december hó 10 ik napjáig 
Szentes város iskolaszéki elnökéhez tartoznak 
beadni. 

Szentesen, nov. 18. 1880. 
Zolnay Károly, 

isk széki jegyző. 

Öt év i j ó t á l l á s m e l l e t t ! ! 

H I R D E T É S -
Alólirottnak van szerencséje a nagyérdemű hely-

beli és vidéki közönséggel, és mindenféle a varró-
szakban való iparosokkal, u. m. szabó, cipész, szíj 
gyártó stb. tudni, hogy a legjobb hírben álló cégnek 

i v a n ó g é p s z á l l í t ó n a k B u d a p e s t r ő l 

varrópép fiók raktárát a legnagyobb választékban be-
rendeztem, annálfogva nálam e g y e d ü l a v a l ó d i 
T iowo, A n k e r , S i n g e r , W e l i l e r és W i l a o n 
v a r r ó g é p e k , valamint c i l i n d e r g é p e l c az eredeti 
gyári árban jótállás és r é s z i e t t i z e t é s mellett kap-

Továbbá bátor vagyok a nagyérdemű közönség-
nek tudomására hozni, hi>sry ép ugv mint eddig, ezen-
túl is mindennemű féifi öltönyök elkészítését elválla-
lok, ugy szinte nálam minta szerint a kelme kiválaszt-
ható és leggyorsabban elkészíthető. 

Itátor vagyok ezen hirdetésemet figyelembe 
ajánlani, vagyok alázattal 

G R O S Z M A N ADOLF, 
férfi szabó. 

Raktára a Marozsi-féle házban, az evaguelikus 
templom átellen. 

I^inden fai varrógép egygyes részei, olaj stb 

Első legrégibb, legnagyobb és legolcsóbb 

v a r r ó g é p R A K T Á R 
Felsenburg Benedek órásnál 

Szentesen, főutca az evang. egyház épületében. 

Ajánlom dúsan beiendezett raktáromat mindennemű valódi eredeti varrógépekből n. .m 

Hove, Singer Weeier, és Wilson, Inger kézi sib.j 
melyeket heti, havi, vajry negyedévi résziettizetés mellett, 5 évi jótállással szolgáitatok ki. 

Továbbá tudatom, miszerint mindennemű varrógépek bármily rövid időre jutányos dij mellett 
használat végett kölcsön adatnak; régi gépek ujakkal becseréltetnek. Minden a géphez meg-
k í v á n t a t ó rész jutányosán nálam megszerezhető, 

Valamint mindennemű Ó R Á K A T , úgymint: 

arany és ezüst ssetórik, 
inga, ébresztő, zene, párisi, és mindenféle fali órákat havi részlet törlesztés 1 évi jótál lás mellett 

kiszolgáltatok. 
Mindenféle javítások gyorsan, pontosan s jutányosán eszközöltetnek 

Szíves pártfogást kér tisztelettel 

F E L S E N B U R G B E N E D E K , órás. 




