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Előfizetési árak: 
Egy evre . . 

Fél evre . . 

Negyed evre. 

5 frt - kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

S z e r k e s z t ő s é g : 

Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseidre nezve 
a iap egy oidaia Í4 helyre van beosztva 
Egy neiy ara 90 tr. Bélyegdij mindet 

óeiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetesek Stark Nándor könyvkereső 

aeseften is tel vetetne t 

Hermentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

Nyilttér-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Kéz i ra tok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v n á r i a p , k i d d e o é s p é a t e k e a r e g g e l , 
k Egyes szám ára 4 kr. 

A szomszéd példája, 

i . 

Az a bizottság, mely Szentesnek önálló 

törvényhatósággá leendő átalakulása kérdésé-

ben a megfelelő javaslattétel kidolgozásával 

lett megbízva, helyesnek találta áttanulmá-

nyozni azon módokat, melyek között a szom-

széd Hód-Mező-Vásárhely kiszabaditá magát 

a megye kötelékéből. 

Részünkről tisztában voltunk azzal, hogy 

a városnak miképpen kell az átalakulási el-

járást megindítani; de azért feltétlen szük-

ségesnek találjuk, hogy a közönség egy, már 

hasonló küzdelmen átment város eljárásának 

minden fázisát ismerje. — Nemcsak azért 

van erre szükség, mert a törvény világosan 

nem intézkedik aziránt, hogy ha egy rende-

zett tanácsú város önálló törvényhatósággá 

akar átalakulni, mi az eljárás, s igy legtöb-

ben nincsenek tisztában a teendőkkel, hanem 

azért is, mert más városok példájából erköl-

csi okulást és erőt is vehetünk magunknak 

a kitűzött nagy cél elérése iránti küzdel-

münkben. 

Érdekes és tanulságos dolog az, hogy 

miként lett Hód-Mező-Vásárhely önálló törvény-

hatósággá? — Nem a követendő eljárást ért-

jük, hanem az okokat, melyek a szomszéd 

várost arra birták, bogy lerázza nyakáról a 

megyei gyámság nyűgeit. 

Amin t két tojás hasonlit egymáshoz, 

Szenteséhez oly hasonló viszonyok között 

indult meg 1871 ben Hód-Mező-Vásárhelyen 

az önállósulás iránti mozgalom. Türhetlenné 

vált náluk a vármegyének beavatkozása a város 

ügyeibe, s igy a város és megye között folyó, 

a mienkhez hasonló küzdelem érlelte meg a 

városban az elhatározást, hogy teljesen meg-

szabadítja magát a megye mostoha atyáskodá-

sától. 

Ugyanaz volt tehát az erkölcsi indok 

Hódmezővásárhelyen is az önálló törvény-

hatósági jog kiküzdéséhez, a mi Szentest 

ezen elhatározásra vezérli. 

Érdekesen illusztrálja ezt a helyzetet 

Hódmezővásárhelynek az országgyűléshez be-

adott kérelme, melyet bő kivonatban köz-

lünk azért, hogy lássa közönségünk, hogy 

ha egy város megutál egy hatalmat, mely 

felette önkénykedik, akkor, ha van önérzet és 

erő benne, mint volt Hód Mező-Vásárhelyben, 

hát lerázza nyakáról a nyűgöt. 

Meg fogjuk ismertetni követendő példa-

ként a hódmezővásárhelyiek egész eljárását; 

de elébb az erkölcsi indokokat kívánjuk meg-

világítani. 

így szólt a vásárhelyiek kérelme: 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sttrk Náaéer kiayv- ét paplrkeraakeééaélea. 

Ugyanitt egyes szamok is kaphatói 

Mélyen tisztelt képviselőház! 

H.-M.-Vásárhely városa, bár népességét 

tekintve 5-ik nagy város az országban, azon 

szomorú helyzetben volt és van mindezideig, 

hogy a megyének gyámi hatósága alatt állván, 

anyagi és szellemi életének üdvösen fejlesz-

tésére kellőleg nem működhetik, a legszentebb 

cél elérésére irányzott buzgó törekvései is gyak-

ran ellensulyoztatván, vagy megsemmisíttet-

vén Csongrádmegye hatóságának a községi 

élet szabad működését egyátalában nem tűrő 

intézkedései által. 

Nem akarjuk a mélyen tisztelt képviselő-

ház előtt föltárni mindazon okokat, melyek e 

viszás helyzetnek előidézői és állandóan fönn-

tartói, elhallgatjuk azon számos kellemetlen-

séget, melyet az áldástalan helyzet okoz városunk 
közönségének, nem emiitjük azon visszamara-

dást, mely e miatt anyagi és szellemi tekin-

tetben vádlólag nehezedik reánk, s nem érez-

zük magunkat jogosítva Csongrádmegye ha-

tóságának mindazon intézkedéseit a mélyen 

tisztelt képviselőhá . előtt elszámlálni, melyek 
e bajokat nemcsak nem orvosolják; de söt idő-
multával majdnem gyógyithatlan sebbé teszik, — 
szabad legyen egyszerűen jeleznünk e bajt, 

melyet a lapokból csaknem az egész haza 

ismer s melynek orvoslásáért már nem egyszer 

kénytelenek voltunk a nagymélt. ministeri-

umhoz fordulni. 

Városunk közönsége mindenha tisztelet-

tel hajolt meg a törvényes felsőség előtt s 

tőle telhetőleg igyekezett rendeleteinek enge-

delmeskedni, tisztelve mindenha a törvényt, 

melyet a nemzet képviselői többségének böl-

csessége alkotni jónak látott. — És most, 

midőn a nemzet többségének az elodázhatlan 

körülményekkel megbarátkozni kényszerült 

többsége, a megyék és községek szervezésére 

vonatkozó törvények alkotásával foglalkozik, 

s ezt követőleg azok keresztülvitelével a nagy-

méltóságú minisztériumot megbizza, elodáz 

hatlan kötelességének tartja városunk közön-

sége a mélyen tisztelt képviselőház nagybecsű 

figyelmét e mi városunk irányában felkérni. 

Jól tudjuk mi, mélyen tisztelt képviselő-

ház, hogy százados intézmények egyetlen toll-

vonással nem semmisittethetnek meg, azt is 

igen jó l tudjuk, hogy H.-M.-Vásárhely város 

közönsége századokon keresztül a megye ha-

tósága alá volt ugy belügyeit, mint közigaz-

gatási teendőit illetőleg rendelve, ámde ma 

már a községek jólétét s fölvirágzását esz-

közleni óhajtó előrelátásnak elengedhetlen kö-

telessége buzgóan törekedni, hogy a megyei 

hatóságnak a községek anyagi és szellemi 

élet fejlődését gátló bilincsei közül kimenekül-

hessen. 

H.-M.-Vásárhely városa már 1848-ik év-

ben a megyétől teljesen függetlenül intézte 

ugy közigazgatási, mint belügyeit, s hitünk 

szerint és az akkori idők szelleméhez viszo-

nyítva, áldást hozólag; az ezt követő kor-

szakban létrejött intézkedések eltörlék rende-

zett tanácsát, majd 1861-ben a nép átalános 

óhajtása folytán ismét visszaállíttatott az, és 

tartott 1865-ig, midőn a nép, hogy egyné-

melyik és előtte gyűlöletes tisztviselőjétől meg-

meneküljön ; óhajtását nyilvánitá, hogy a sok 

költségbe kerülő rendezett tanács eltöröltessék. 

— Az egyes hivatali személyek ellen, ezek 

téves eljárásaik folytán keletkezett gyűlölet, 

megbuktatta a szükségérzettől támogatott in-

tézményt : a rendezett tanácsot. Ámde csak-

hamar belátta városunk közönsége eljárásá-

nak eredményét, tőle telhetőleg igyekezett 

rendezett tanácsát visszaállítani. — Csongrád-

megye hatósága azonban, mely megyének vá-

rosunk csaknem felét teszi, nem tudván le-

mondani egy ily népes város fölötti kormány-

zati jogról, évekig nem hallotta meg váro-

sunk sok ezer lakosának a rendezett tanács 

visszaállítása iránti közóhaját és kérését, és 

midőn meghallotta, olynemű intézkedéseket 

tőn, melyek miatt a kivánt eredmény éveken 

keresztül nem volt eszközölhető. — És itt 

kezdődik a vármegye és város közötti azon 

szomorú és áldástalan viszály, melyet föntebb 

jelzeni bátrak valánk, s melynek egyedüli 

gyógyszeréül tekintjük, ha városunk a 
megyétől teljesen függet lenül in-
t é z h e t i ü g y e i t . — Nemcsak véget vetend 
pedig ez a viszálynak; de városunk anyagi emel-
kedésének, szellemi elöhaladásnak is legfőbb té-
nyezője leend.u 

Itt azután elősorolja a petetió, hogy a 

város anyagilag és erkölcsileg is képes, hogy 

maga rendelkeznék önsorsa felett, s azután 

így folytatja: 

„Ily körülmények között, midőn városunk 

közönsége mind anyagi tekintetben megér 

demli, hogy a teljesen önálló városok sorába 

fölvétessék, mind szellemileg odafejlődött s 

naponként fejlődni és a korral haladni tö-

rekszik, hogy azon igényeknek, melyeket a 

törvényhozás a teljesen önálló városoktól kö-

vetel, megoldását egész biztonsággal teljesít-

heti, alázattal esedezünk a mélyen tisztáit 

képviselőházhoz: méltóztassék a törvényható-

ságok és városok rendezése alkalmával e mi 

városunkat a köztörvényhatósági joggal fel-

ruházott, teljesen önálló városok sorába kegye-

sen fölvenni, képessé tenni, hogy népessége 

s vagyoni állásához s buzgó törekvéséhez 

mérten erejét anyagi és szellemi téren fej-

lesztve, jelen és jövőt illetőleg mindenkoron 

áldásthozólag működhessék. * 

— Az az épitési szabályzat. Tiz év 
óta sürgeti a sajtó, s ugyan annyi idő óta ujul meg 

folyton a képviselő testületben a felszólalás, hogy 

vessünk valahára véget a város szépítése érdekében 

az ősi more patrió építkezési rendszernek, mely ab-

ból áll, hogy némi laza ellenőrzés mellett, minden 

ember ugy építkezik a város belterületén, amint nek1 

tetszik. — Szentes az utóbbi tiz év alatt kőzépit-

kezés tekint té en is mutat fel némi haladást; de 

ezen építkezéseknek szépészeti szempontból nincs 

meg a kellő eredményök; mert nincs egy megál-

lapított rendszer az építkezések körül. Végre segítve 

lesz ezen a bajon is. — Mint lapunk legközelebbi 

számában jeleztük, a városi tanács kebelében erő-

sen dolgoznak a szabályrendeleten. — Ez a szabály-

zat közvetlen érdekű városunk minden polgárát, 

s azért igyekezni fogunk a szabályzattal megismer-

tetni a közönséget, hogy annak idején, mikoV ez 

tárgyalás alá kerül, már a közönség ennek minden 

részét előre elbírálhassa, s igy egy kifogástalan 



i. oldal. 

munka kerüljön ki a közgyűlés kezéből. E tervezetre 

azzal hívjuk fel a figyelmet, hogy ha valakinek észre-

vétele volna rá, forduljon azzal lapunkhoz, hogy a 

mű előre meg legyen rostálva. 

Szentes város 

építési szabályrendelete. 
L RÉSZ. 

Á l t a l á n o s h a t á r o z a t o k . 

Szabályozási tervkészítés. 

1. §. A már fennálló épületek építésénél és 

kitűzött utcai vonalok megállapításánál elkövetett 

szabályszerütlensegek jövőben való megszüntetése, 

azok fokozatos kiegyenlítése, az utak és utcák lassan-

kint szabalyosabDá tétele és a város netaláni na-

gyobb kiterjedésénél, az utak és utcák meghosszabi-

tásánál, uj összekötő utak és közbeneső utcák meg-

nyitásánál megállapított terv utáni haladhatás végett, 

nehogy az építési ügy a véletlenségtől, vagy egyes 

esetekben előallható szeszelyességtől függjön, szabá-

lyozó terv készítendő, mely a közgyűlés helyben-

hagyasa utan, az épitkezéseknel szabályul fog szol-

gálni, s a mely jövőben az epitkezési engedélyek 

adasánal mérvadó lesz. 

Szabályozási és szépitési pénzalap. 

2. Ezen szabalyzat végrehaj tasa vegett külö-

nös városi „szabalyozasi és szepitesi pénzalap" fog 

képeztetni, melybe a varos jövedelmezótlen területi 

s építkezési helyei eladásaból szarmazandó bevéte-

lek ezen szabályrendelet alapjan kirovandó pénzbün-

tetesek, valamint azon bevetelek is be fognak folyni, 

melyek az epületeknek az utcán való kiterjesztése 

altat okozott fölüatengedesekból erednek és a mely-

ből esetleg azon karpotlasok lesznek megtentendők, 

a melyek az epületek vonala hatrabbtevése. epüle-

tek es udvartelkek vagy ezek részeinek szabalyozasi 

tekintetből történendő megvetele vagy kisajatitása 

altat tognak okoztatni. 

Ezen szabályok kőtelező ereje. 

3. §. Mindazok, a kik a varosban telkeikre val-

toztatast, avagy barmiféle epitkezést tenni akarnak, 

tartoznak magukat ezen szabalyok rendeleteinek 

alavetni. 

4. §. A kincstar, vagy más jogi személyek és 
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testületek által foganatosítandó polgári, vagy katonai 

építkezések alkalmaval az illető hatósagok szintén 

ezen szabályokhoz alkalmazkodni kötelesek. 

Hatósági engedély. 

5. §. A város területén történő minden ház-

telekszabályozáshoz, haztelek felosztáshoz, vagy ki-

osztáshoz ; 

uj építkezéshez; 

oly átalakításhoz, mely az épület eredeti ren-

deltetését megváltoztatja, vagy annak szilárdságára, 

külső alakjára, tüzbiztossagára bef lyással van, avagy 

a szomszédok jogait a közönség érdekeit érinti, nem-

különben 

az épületfalak aláfalazas és felemelés altali ki-

javításához; 

szabályozási vonalon nem álló épületfalak és 

tetők kijavításához, még ha tetőik tűzbiztosak is; 

épületfedelek megújításához; 

nadas hazfedelek kijavításához, kerekezésekhez; 

kutak, szemét és emésztő gödrök, csatornak, 

árnyékszékek épitésere hatósagi engedely szükseges. 

6. §. Azon átalakitasok, melyek a 5. §-ban 

érintettek közé nem tartoznak, a városi mérnöki 

hivatalnál csak szóval jelentendók be, melynek és 

az építészeti osztalynak egy-egy tágjából alakult 

küldöttsége altai a helyszínén megvizsgaltatvan, 

minőségükhöz kepest az engedely szóbelileg meg-

adatik, allandó nyilvantartasi jegyzekbe vetetik es a 

fél kivanatara az engedely írásban is kiadatik ; ha 

pedig az atalakitasok a 5. §-ban említettek közé 

tartozóknak talaltatnanak, az epittető a hatosagi en-

gedélyeknek írásbeli kérelmezésere utasittatik. 

Hatósági engedélyt nem kívánó építkezések. 

7. §. Az épületek taiamak alafalazas nélküli 

kijavitásahoz, yalamint a tűzbiztos és zsindelyes haz-

fedelek végül a kerítések ki„avitasahoz hatosagi en-

gedély nem szükséges, ha az illető épületek és kerí-

tések az utcai szabalyozasi vonalon allanak. 

8. Hatósagi engedély egyatalannem szükseges: 

az epületek tisztitásara, vakolat igazításra, 

meszelésre; 

uj szoba, vagy padlas-deszkazatok készítésére, 

ha a hordgerendak méreteiben változás nem történt; 

ajtók, ablakok javítására, kémények és azok 

29. szám. 

csővei, tűzbiztos tüzelőhelyek (kályhák, kandallók s 

tűzhelyek) kijavítására, vagy átalakítására; 

kutak, szemét és emésztő gödrök, csatornák, 

árnyékszékek javítására 

Mindezen, hatósági engedélyt nem kívánó épít-

kezések is azonban a jelen szabályok értelmében 

eszkőzlendők. 
A hatósági engedély kinyerése előtti eljárás. 

9. §. Mindenki, a ki háztelket felosztani, ki-

osztani, a szomszédtól elválasztó vonalat megvál-

toztatni, avagy épitkezni akar, tartozik azt a polgár-

mesteri hivatalnal bejelenteni, mely bejelentés foly-

tán a polgármester írásosan utasítja az építkezési 

küldöttséget, hogy az a felosztási, kiosztási, elválasz-

tási vagy szabályozási, lejtmagassági, illetőleg épít-

kezési vonalakat jelölje ki és egyszersmind meg-

vizsgálván s bírálat ala vévén a kérelmet, vélemé-

nyes jelentést terjesszen a tanács elé. 

A hatósági engedély kérelmezése. 
10. §. Hatósági engedély csak az illető telek-

tulajdonos által kérelmezhető. 

11. §. Háztelek felosztását, kiosztását, vagy a 

szomszédtól elvalasztó vonal megváltoztatását ké-

szítendő térrajz ket példanyban csatolandó. 

12. §. Ha oly építés szándékoltatik, melyet 

nem a tulajdonos eszközöl, az esetben tartozik a 

kérvényező építési jogosultságát a telektulajdonos 

Írásbeli beleegyezésével igazolni. 

13. Uj építkezés, valamint az 5. §-ban em-

lített átakitások és tetőujitások megengedése iránti 

kérvényekhez a szándékolt építkezés szabályszerű 

terve két példányban csatolandó. 

Telekszabályozási, felosztási és kiosztási rajz. 

14. §. A háztelkek felosztását, kiosztását, vagy 

a szomszédtól el választóvonal megváltoztatását kér-

vényező tartozik folyamodványa mellékletéül az illető 

telek, vagy telkeknek a városi térkép mérete szerint 

készítendő 21 1 cm. 189 65 m. (8 hüvelyk 100 öl) 

hiteles mérnöki térrajzat a szomszédos telkek, épü-

letek s építmények pontos megjelölése mellett két 

példányban elkeszittetni, s maga és a rajz készítője 

alairasaval ellátni, mely rajzok egyike az engedély 

megadása esetén a város térképébe iktatás és szük-

ség esetén nütalán továbbra való megőrzés végett 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Hideg szobában.... 
Hideg szobába1, lámpa fénye mellett, 

— Mint cigarett-füst, gomolyg a lehellet — 

Nyitott szemekkel nyárról álmodom. 

Az éj borul el a hegyormokon, 

A Szince-parton hátradőlve, némán 

Eltűnődöm gyors habok játékán 

S hallgatom az erdő sóhajtását. 

A fák körültem fejőket megrázzák; 

A zizzenés a titkos félhomályban 

Körülsuhogja szivem édes-lagyan 

S a fák között mozgó ezernyi árnyak, 

Mindnyáján, mintha nékem suttognának. 

— Miről beszélnek V Mit susognak ? 

A szél vadul tör ablakomnak 

S hideg szobába', lámpa fénye mellett, 

— Mint cigarett-füst, gomolyg a lehellet — 

Szorongó szívvel nyárról álmodom. 

Childe Karold. 

Az ügyvéd tárcája. 
— Kegény két kötetben. — 31 

Irta Hugó Alfréd. 
A «Szen tes i Lap* számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

Hilda gondolatokba merülve nézett a távo-

zok után. 

Mikor Klausenburg és Reinhard az utcára 

értek, Klausenburg karon fogta az ügyvédet s igy 

szólt hozzá: 

— Ha nem csalódom, önnek valami titkos 

közlendője van velem. Rendelkezésére állok s min-

denre kész vagyok. 

— Mindenre? S mit ért ön ezalatt? — kérdé 

Reinhard csodálkozással. 

— Hát a beperlésre, melyet nyugodtan várok. 

— A beperlésre? S ugyan ki akarná önt be-

perelni ? 

— Wolf Benjámin, az uzsorás, — mondá 

Klausenburg türelmetlenül, — pár nap előtt járt 

nálam, s azzal fenyegetett, hogy ha nem rendezem 

ügyemet, ugy annak elintézését uraatyjának fogja 

átadni. Erre gondoltam csupán s azt hittem, hogy 

már be is váltotta igeretét. 

— Valóban az uzsorást tegnap reggel láttam 

atyám irodájából kijönni. Az ajtóban talalkoz-

tam vele. 

Klausenburgon az izgatottság egyre nagyobb 

erőt vett s alig hallható hangon feleié: 

— Ugy van önnek tudomása a dologról ? 

— Nincs. Szavamra mondom ezt önnek, kü-

lönben is atyámmal az utóbbi időben annyira va-

gyok, hogy egyaltalán nem kérdezősködöm tőle, 

önszántából pedig nem igen közöl velem semmit, 

miután titkos ügyei es megbízásai egyre jobban 

szaporodnak. Pedig az ég tudja, hogy mar eddig is 

mennyi titkos irományt rejteget tárcájában, melyet 

ugy őriz, mint a szeniefényét. 

— Tehát ön mll sem tud Wolf latogatasáról, — 

mondá a pénztárnok felsóhajtva, — ugy uraatyja 

bizonyára személyesen kiván ezen ügyben velem 

neszélni. 

— Wolf Benjámin és társai, mint uzsorások, 

gyűlölt személyek apam előtt s kétlem, hogy perük 

vitelére vállalkozott folna. — Sokkal tartozik ön 

Wolfnak? 
— Régi adósság . . . a fiam idejéből való 

s már tizenkét éves. 

— S az uzsorás bizonyára magas kamatokat 

számit fel önnek? 

— Tizenőt percentet, uram, tizenőt percentet, 

ugy, hogy csekély évi fizetésemből elég a kamatokat 

fizetnem, mig a tőke törlesztéséről szó sem lehet. 

— S nem akadt ön ezen hosszú idő alatt 

becsületes emberre, aki ez összeget rendes kamat 

mellett kölcsönözné önnek ? 

— Az önzetlen emberek nagyon ritkák a mai 

világban, kedves Reinhard. S aztan kihez is for-

dulhattam volna? A szegény ember dolgát boldog 

Isten birja, s még csak biztosítékot sem adhattam 

volna. Hazacskámon már annyi a teher, hogy senki 

sem nyújtana segelyt. De miért sorolom én mind-

ezeket elő? A fiamért tettem, tehát csak kötelessé-

get teljesítettem, mikor becsületét megmentettem. 

Hogy miként fog ez végződni, valóban nem 

tudom. 

Reinhard mély megilletődéssel figyelt a pénz-

tárnok szavaira, majd a vigasztalás hangján mondá: 

— Legyen erős és ne csüggedjen. Atyám, ha 

hozzá fordul s feltárja előtte a való tényállást, nem-

csak az uzsorás ellen fog teljes szigorral fellépni; 

de módot és alkalmat is fog találni, hogy ön az 

uzsorás vas markai közül kiszabadulhasson. Külön-

ben is ön régi barátja atyámnak, tehát egész biza-

lommal fordulhat hozzá. 

Miután Klausenburg megköszönte a tanácsot, 

néhány percig szótlanul folytattak utjokat, a közeli 

fordlónalj azonban? ismét megszólalt Reinhard: 

— 8 mikor hallott hirt fiáról? 

— Régen, nagyon régen, amikor megerkezett 

Amerikába. Akkor bocsánatomat kérte s Ígéretet 

tett, hogy kamatostól fogja visszafizetni mindazt, 

amit reá költöttem. Azóta 12 esztendő mult el a 

nélkül, hogy hirt hallottam volna róla. 

— Valószinüleg a tengerbe lelte halálát. 

— Én is azt hiszem, bár még mindig remélem, 

hogy egykor mint derék embert fogom viszont lát-

hatni. 

Ezalatt elérték a vendéglőt. Reinhard az elő-

siető pincérrel külön szobát nyittatott s valódi 

rüdesheimi bort parancsolt az asztalra. 

(Folytatása következik,) 
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a mérnöki hivatalnak, másik példánya pedig a kér-

vényező félnek fog kiadatni. 

Szabályozási vonal, lejtmérési magasság. 

15. §. A ki az utcai vonalon uj épületet 

szándékozik emeltetni, avagy tetőujitassal régi épü-

letet átalakíttatni, a szabályozási vonalra és a meg-

állapított lejtmérési magasságban tartozik építkezni. 

E célból a tervkészítés előtt szándokát tartozik 

a polgármesternél bejelenteni, aki a jelentkezőnek 

szóbeli előterjesztésére a szabályozási vonalat és 

lejtmérési magasságot ki fogja jelöltetni, s a fel ki-

vánatara Írásban is kimutattatja. 

Az utcai járdák szintén a lejtmérési magassag-

ban és a §-ban megallapitott szélességben készi-

enrdők. 

Az utcavonal szabályozasa következtében le-

metszendő telekrészekert kártalanításnak van helye, 

meg pedig: amennyiben a lemetszés építkezés követ-

kezteben történik, e szabályrendelet . . . rész . . . 

§-anak, s amenyiiben kisajatitasi célzattal, a . . . rész 

. . . g-anak értelmében. (Folyt, köv.) 

SZENTESI LAP. 

Helyi és megyei hirek. 
— S z e m é l y i h i r . Dékán Mihaiy földmive-

lesügyi ministen osztálytanácsos, e hó 5-ike óta 

varosunkban időzik oly célból, hogy a körös—tisza— 

marosi arm. és belvizszab. tarsulat arterfejlesztése 

ellen beadott telszolamlasokat, mint teljhatalommal 

kiküldött ministen biztos, masodlokuiag es vegerve-

nyesen elbiralja. Miként értesülünk, a masodtoku 

hatarozatok a legközelebbi napokban ki fognak adatni 

s ezaltal az armentesitő tarsulatra nezve eletker-

desnek tekinthető arteríejlesztes ügye nagy lépest 

teend a vegbefejezés fele. 

— R e k v i e m . Néhai Weisz Ede volt arva-

szeki ülnök leüti üuveert a városi tisztikar 1. ho 7-en 

gyaszisteni tiszteietet tartatott a helyben rom. katli. 

templomján. A gyaszmisen a városi tisztikar összes 

tagjai részt vettek. 

— U j p o l i t i k a i n a p i l a p indul meg Buda-

pesten f. ho 21-en. E lap, melynek címe „Magyar 
Hirlap14 lesz, kivalo erdekkel bír rank; mert szer-

kesztője es kiadója Horváth Gyula országos képvi-

selő, varosunk diszpoigara lesz. — A lap tőmunka-

tarsa Mikszatn Kalman, az ország egyik elsőrangú 

iroja, bei- es küimunkatarsak dolgaban pedig az 

ország legkiválóbb erői csoportosulnak ezen uj iap 

körül, mely 40,000 peldanyban lesz nyomva. Köze-

lebb bővebben lógjuk ismertetni Horváth Gyula lap-

janak programúi)at, melyet a sajtokörök is kivaio 

figyelemmel iogadtak. Hogy e lapnak mily &ulyt 

tulajdonítanak magok a tő városi lapok, szolgálj un erre 

tájékozásul az „Egyetertes* következő híre: Horváth 
Gyula, meg Mikszáth Kalman országgyűlési kepvi-

selők, uj politikai napilapot alapítana*, melynek 

Magyar Hiriap lesz a címe s e ho 21-en jelenik 

meg az első szama. Mint a szerkesztösegnek Ma-

gyarorszag olvaso közönsegehez intézett ieihivasa-

ban olvassuk: „a Magyar Hírlap a kiegyezési alap-
nak híve lesz s éppen ezért minden oly törekvésnek 
föltétlen és kérlelhetetlen ellensége, mely akár al-loya-
litás, a kár konfliktusoktol való félelemből, szerzett jo-
gainak érvényesítésétől tartozkodik, ca%y a kiegyezési 
törvény által érintetlenül hagyott jogkörünkön csor-
bát enged ejtetniA lap belbó dolgozo tarsai, kuiaö 

munkatarsai, valamint bel- es külioldi levelezői az 

újságírói es írói kar kivalo tagjaiból valók s igy 

ketsegtelen, hogy a Magyar Hírlap meg fogja nyerni 

a közönség rokonszenvet. Ezt egyebkent mar Hor-

váth Gyula felelős szerkesztőnek s Mikszatn Kalman 

főmunkatársnak eddigi nyilvános szereplese is biz-

tosítja. Mikszáth Kalman vegkepen kilép a „Pesti 

Hírlap" szerkesztősegéből, ami erre a lapra érze-

keny veszteség. A Magyar Hírlap előiizetesi ara egy 

evre 14 forint, televre 7 forint, negyedevre 3 út 

50 kr. és egy hóra 1 frt 20 kr. 

— E s k ü v ő . Kiss Imre, varmegyei utibiztos 
ma, vasarnap délután 5 orakor vezeti oltárhoz a 
helybeli reform, templomban Sarkadi Nagy Esztike 
kisasszonyt, Sarkadi Nagy Ferenc polgartarsunak 
kedves leányát. 

— H e l y r e i g a z í t á s . Lapunk mult szama-

ban közölve volt, hogy dr. Filó Lajos a varmegye-

házánál március 15-én, a helybeli dalárda által ren-

dezendő ünnepélyen szavalni fog. Ezen hir tévedé-

sen alapult, mert dr. Filó Lajos ezt senkinek meg 

nem igérte, s igy nem is fog a kérdéses ünnepélyen 

szavalni. Téves az a hir is, hogy dr. Filó Lajos 

megígérte volna, mely szerint a 1L 48-as népkörben 

a mostani felolvasási ciklusban fel fog olvasni; 

mert ezt csak feltételesen ígérte meg, s igéretét csak 

a jövő télen fogja bevalthatni, ha addig a körül-

mények nem valtoznak. 
— M á r t i n s 15. Abban a helyzetben vagyunk, 

hogy a szentesi dal- es zeneegyiet altal martius 15-en 
a vármegyeház nagy termeben rendezendő hazafias 
ünnepely prograuamjat lapunk mai szamaban mar 
közölhetjük. E szerint a vegleg megallapitott műsor 
a következő: 1. Szózat. Vörösmarty tol. Énekli a dal-
egylet. 2. Felolvasás. Pólya Ferenc fogimn. tanár által. 
3. Talpra magyar. Szövege Petótitől. Ferii negyesre 
irta lluber Karoly. Előadja a dalegylet. 4. Szavalat. 
Tartja dr. Tasnady Antai. 5. Hymnus. Kölesei-
től. Énekli a dalegylet. — Ezen, a nagy nap emlek-
hez melto ünnepélyre az egyhazak, hatosagok, egyle-
tek es intezetek külön meghívó utján, a nagy közön-
ség pedig a helyi lapok utján hivatik fel. Az ünne-
pely delelőtt 11 orakor veszi kezdetet. A felvonulás 
a dalegylet es egyletek zászlói alatt a dalegylet 
iielyisegetől (Joó Karoly karnagy lakása) az első 
magyar zenekar közremüködese mellett megy vegbe. 

— V a b u t u i i k j ö v e d e l m e . A szentes-kun-
szentmartoni helyi érdekű vasút 1891. evi lebruar 
havi bevetele összesen 4087 frt. A kunszentmarton-
tenyői vonalszakasz bevetele ugyanezen idő aiatt 
4861 frt. 

— V i t a e s t é l y . A csongradmegyei gazdasagi 
egyesület í. ho 8-an, azaz ina vasarnap este 7 ora-
kor tartja meg 4-ik felolvasó estelyet a Kass-fele 
vendeglo nagytermeben. Az estély targyai: „A szán-
tóföld müveleserői s annak múveles altali javitasaroi" 
— telolvas; Nagy Imre gazd. tanacsnok, „A takar-
máuy es cukorreparol s annak termeleserol" pedig, 
Gyárfás Dezső egyleti titkár. A rendező gazdasagi 
egyesület szívesen latja a gazdaközönség minden 
egyes tagjat, tekintet nélkül arra, vájjon az egylet-
nek tagja-e, vagy nem. 

— O l v a d a h ó . A nagy telnek kezd egy-
szerre vege lenni. Par nap ota 10 — 12 fokos meleg 
idő jar, s a nagy hó esik össze, a viz meg szapo-
rodik. A lapos löldek birtokosai aggódva nézik ezt 
a gyors oivadast, s a tarsulat tisztviselői is azt hi-
szik, hogy az idén több bajuk lesz a belvízzel, mini 
az árvízzel. S ez a hiedelem különösen Szentesen 
nem ok nélküli; mert az arviz ellen van jó töltés 
és kellő védfelszerelés; de a belvíz ellen meg nin-
csenek megfelelő csatornáink. — Ez évben azonban 
nagyobb aranyu munkalatot fog a társulat e terén 
is végrehajtani. 

A d ó z ó k figyelmébe. A tőkekamat-
adó i evallasok a városi adoluvatalnal lolyaniatban 
vannak s f. ho 12-en fejezteinek be. Figyelmebe ajanl-
juk a tökekamatado fizetesére kötelezetteknek, hogy az 
adóbevalláshoz bekebelezett tőkéik kitörlését igazoló 
végzést is magukkal vigyek, mit rövid uton a telek-
könyvnél szerezhetnek meg. — Ugyancsak a városi 
adohivatalnal íolyo hó 16 tói 26-aig bezárólag az 
1890-ben kelet kezeit es ill. oszt. adó alá tartozó 
üzletek megadóztatásara vonatko/.o vailomasok 
felvétele fog folyamatba tetetni. Erre vonatko-
zólag ügyeimébe ajanljuk az illetőknek, akik 1890 ben 
ilyen adóval megrovattak, azonban üzletüket idő-
közben megszüntették, hogy a bevallásnal a meg-
szűnést igazoló okmanyokkal jelenjenk meg. 

— H e r n y ó i r t á a . A földmüvelésügyi niinis-
ter rendeletebol, a városi tanacs a hernyoirtast 
rendelvén el, figyelmeztetjük a szőlő- és kerttulaj-
donosokat, hogy az irtást e hó 31-éíg annyival in-
kább befejezzek, mivel a rendelet ellen vetők a tör-
vény szigoraval fognak sújtatni. 

Tekintetes szerkesztő ur! 
Tisztelettel kerem, szíveskedjen ezen alábbi 

soraimnak altalam nagyrabecsüit lapjaban helyet 
adni: 

A „Mindszent Szegvar és Vidéke," mely lap 
az utóbbi időben mód felett szeret személyiségemmel 
foglalkozni, egyik korábbi számában azt irta rólam, 
hogy en, mint. községi képviselő es nagy nepszónok, 
a község tulajdonát képező Szegfü-csardara és a 
hozzátartozó földekre, amelyek nyilvános árve-
résen egyszer már eladattak, 100 frtos utóajánlatot 
tettem, s azt — ugyancsak nyilvános árverésen 
— mint egyedüli árverező, megvettem. 

A dolog nem igy all, s a való igazság a követ-
kező: 1890 szeptember maso lik íeleben az elöljáró-
ság árverést tűzött kí a Szegfü-csarda es földjeire, 
melyre nézve Diamant Ignác 2000, Weisz Lőrinc 
mintegy 3000 frtos zartajanlatot adtak be. A képvi-
selő testület azonban egyik ajánlatot sem fogadta 
el, s az ingatlanokat árverés ala bocsajtotta. Az 
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árverésen részt vettem, azonban az ingatlanok akkor 
4503 frtért Diamant Ignác javara üttettek le. Ekkor 
hazamentem, meggondoltam a dolgot, s néhány nap 
múlva bélyeggel ellátott irasos kérvényt adtam be 
a képviselő-testülethez, melyben 100 írt felüligeretet 
tettem, s uj árverés kitűzését kértem, egyidejűleg 
500 frt ertekü takarékpénztári részvényt adva át 
M>hály József bírónak. Diamant Ignác erre vissza-
vette biztosítékát, ami azt bizonyítja, hogy nem volt 
vevő szándéka, s csupán az arakat verte fel. A 
második árverés délután 2 órára volt kitűzve, 
azonban már 3 óra is elmúlt; de árverező nem 
jelentkezett. Amint az árverés a 3600 frtot megha-
ladta, az elöljáróság azt kérdezte tőlem, hogy meg-
tartom-e az ingatlanokat? Én igennel feleltem s a 
jegyzőkönyvet aláirtam. 

Ez a száraz ténv, míg a „Mindszent-Szegvar 
és Videke* altal közölt minden más hir koholmány 
s terjesztéseért Diamant Manó szerkesztőt, mint 
ragalniazót, feltétlenül megvetem. 

Ugyancsak a nevezett lap a f. évi február hó 
23-an megejtett községi kepviselő valasztasok alkai-
mabol engem, ki már hat éve toglalok helyet a 
közönség megtisztelő bizalma folytan közsegem 
képviselő-testületeben, mint nepbolonditot igyekezett 
a nagy közönség szemében feltüntetni, s rajta volt, 
hogy az uj valasztasnál megbukjam, hogy egy 
mamelukkal szaporodjon híveinek szama. Ámde a 
józan itelő közönség tudta, honiian lu a szei, vissza-
emlékezett az 1884-iki vérfürdőre, s bar hitvallásom 
is koriesfogasul hasznaltatott fel álltala, nem hall-
gatott Diamant Manó, vagyis az ördög szavara, 
összehasonlította 18 evi, mindig a nagy közönség 
javat celzo müködesemet a Diamant Manó húsos 
fazekak utan ahitozo, kez es talpnyaló viselkedesevel: 
a kövekező hat évre ismét megtisztelt bizalmával, 
a Manót (ördögöt) pedig — aki szegyenli, hogy Jor-
dán — a pokolra ítélte lapjavai egjütt. 

S ez a legméltóbb itelet egy olyan emberre, 
mint Diamant Manó, aki előtt a 48-as polgárok 
becsülete csak nliktri, ellenben dörzsölödik minden 
nagy ur és kormánypárti nagysághoz, akinek a 
réven esetleg kilatása van egy jo kora húsos tazek 
birtokába juthatni. 

Neui irigylem tőle e szerepet, legyen kinek-
kiiiek a gusztusa szerint, en azonban ezután ¿s hü 
maradok elveimhez, s rajta leszek, hogy az ilyen 
talpnyalók mézes-mázos igereteivel szemben felnyis-
sam polgártársaim szemét a tisztánlátásra, s meg-
vedelmezzem közsegem erdekeit. 

Mindszenten, 1891. március 4-en. 
Haász Juda. 

Közgazdaság. 
— A Csongrád megyei Hitelszövetkezet, 

melynek feloszlása a f. hó 14-én tartandó közgyűlésre 
van tervezve, mérlegét f. hó 6-án küldte szét a 
szövetkezeti tagoknak. Az igazgatóság által beter-
jesztett jelentés a következőleg hangzik: 

Tisztelt közgyűlés! 
A „Csongrádmegyei Hitelszövetkezet" -nek 1890. 

évről szóló IV-ik évi zárszámadásait következő jelen-
tésünk kiséreteben van szerencsénk bemutatni: 

Üzleti eredményünk nayyobb loku fejlődésben 
| gátolva volt a pénzpiacz kedvezőtlen viszonyai, nagy-
! részt pedig azon körülmény által, hogy intézetünk 
: tagjai között a hitelszövetkezet felszámolásának ki-
mondasa és a „Csongrádmegyei takarékpénztár rész-

j vény társaság megalakulása hánt élénk mozgalom 
indult meg, melylyel szamolva, igénybe vett hi-

í telünk emelése helyett annak apasztasára kellett 
i törekednünk. 

Ehez képest az egyes üzletágak következőleg 
alakultak : 

: Üzleti forgalmunk a mult évihez viszonyítva: 
Pénztári forgalom 1890. évben . . . 1726466.81 

1889. évben 1423786.98 
Emelkedett 3U267 9.83 

Takarékbetét egyenlege 1890. év végén 39239.58 

1889. év végén . . 10705.52 
Emelkedett 28534.06 

Váltótárcza egyenlege 1890. év végén . 240021.48 

1889. ev végén 19/ / 02.34 

Emelkedett 42319.14 
Visszleszámitolt váltók egyenlege 1889. 

év végén 76308.— 
1890. év végén . . 55250.— 

Apadt 21058 — 
Kézi zálogra adott elöleg-külcsön egyen-

lege 1890. év végén 2407.60 
1889. év végén 1960.— 

Emelkedett 447.60 
Kötvénykölcsön egyenlege 1889. év végén 1660.— 

1890. év végén 1625.— 

Apadt 35.— 
Alaptőke egyenlege 1890. év végén . . 146340.78 

1889. év végén 103253.26 

Emelkedett 43087.52 



Nyeremény egyenlege 1890. év végén 
1889. év végén 

5168.% 

4. oldal. 

8401.71 

6137.43 

Emelkedett 2->04.28 

A 8401.71 nyeremény következőleg osztandó fel: 

Az alapszabály §-sa 
igazgatóság, felügyelőbizottság és tisztviselők jutáié 
kára — a múlt évről áthozott 7 frt 39 kr. nyere-
ménynek kihagyásával — 25% . . . 2098.58 
Az I-ső csoport alaptőkéjéhez 1114 

részlet után á 4.01 csatolandó . . 
A Il-ik csoport alaptőkéjéhez, 242 rész-

let után ii 3.37 csatolandó . . . 
A IIl-ik csoport alaptőkéjéhez, 142 rész-

let után a. 1.98 csatolandó . . . 
A IV-ik csoport alaptőkéjéhez, 52 rész-

let után a 0.G5 csatolandó . . . 33.80 
1891. évre előírandó 3.07 

Összesen 844.) 1.71 
Végül felemlítjük, hogy az év végén 6 darab, 

összesen 887 frt 40 krt kitevő ovatolt és perelt vál-
tója volt intézetünknek. Ezen követelésünk azonban, 
kivévén a tényleg leírásba vett 102 frt 40 kr. be-
hajthatlan követelést, teljesen fedeztetett. 

SZENTESI LAP. 

vörheny. — Berezvai Imre, 6 éves, bélgvengedés. — Sülyös 
Ei zsebet, 31 éves, tudővész — Fekete-Nagy Imre, á hónapos, 
tüdöhurut. — Antal András, 66 éves, tüdővé«. — Csúcs Lajos 
1'2 éves, tüdővizenyő. — Gyarmati Erzsebet, éves, álhár-
tyásgégelob. — Vass Lajos, ¿7 éves, tudővész. Faragó István, 
3 hónapos, bélliurut. — Füleki Mária, .¿0 éves, tüdővész. — 

'h ' lméhon ÍL'íi7«"itó Sziijártó-Szabó Lidia, 51 éves, tüdővész. Lá?ár Rozália, 2 
l u m e n e n í f c d ^ a i u , b ^ ^ b é l h u r u t . _ Varga Julanna, 67 éves, vesebaj. -

Kunnus Eszter, 3 éves, vörheny. — Nagy György, ± éves, bél-
7 frt 39 kr. nyere- hurut. — Somodi Lidia, i> hónapos tüdőlob 

29 szam. 

Győző-Molnár Ferenc 
I. t. 617. sz. háza < ladó; értekezhetni a tulaj 

donossal ugyanott. 2V2 

Ehrlic i József 
111. t. 184. szárnu házánál három utcai, egy 

815.54 uc|vari szoba, konyha, éléskamara és fásszin 
f ^ 

281.16 

Hivatalos hirdetmény. 
Szentes város és határában az 1889. és 

1890 ik években foganatosított kataszteri 
helyszinelési felvétel s/.eriníi birtok-
ivek elkészültek, ezen munkálatok folyó évi 

márt ius hó 16-tól kezdve 1891. évi 

ápr i l i s hó 15-ik napjáig 30 napi köz-

li. t 

igen 

eladó. A 

— Gazdatiszti kongresszus Az utolsó évek megváltozott 

gazdasági viszonyai és az ezek folytán a mezőgazdasággal fog-

lalkozókra nezve sok tekintetben kedvezőtlenne vált szolgálati 

és megélhetési feltételek, különösen a foglalkozás állandóságá-

ban bekövetkezett bizonytalanság és a szolgálati viszony meg-

szüntetéséből, avagy az aggkorral együtt járó keresőképtelen-

ségből bekövetkező nyomor és pusztulás mindgyakrabban elő-

forduló esetei, — a gazdatisztek mind szelesebb körében meg-

érleltek azon meggyőzodest, hogy a gazdatisztek erkölcsi és 

anyagi erdekeinek biztosítása és egy gazdatiszti nyugdíjintézet 

letesitése erdekeben, va.amint az állásközvetítés hatályosabb 

szervezése teren a kezdeményező lépések megtétele szükséges 

és tovább nem halasztható. 

.A magyar korona területén foglalkozó gazdatisztek és 

erdeszek országos segelye^yesületenek választmánya*, mely hi-

vatásának megfelelöleg a gazdatisztek erkölcsi es anyagi érde-

keinek előmozdításával foglalkozni eddig is kötelessegének is. 

merte, a földbirtokos urak és gazdatisztek érdekeit egyaránt 

érintő eme nagyfontosságú kérdéséinek szélesebb körben való 

alapos megvitatasa és »keres megoldásuknak elókeszitese ér-

dekeben, a több oldalról nyilvánult óhajtásnak megfelelöleg : 

egy magyar gazdatiszti congressus megtartasat elhatarozta, an-

nak helyéül Budapestet, az „Országos gazdasági egyesület* 

szíves engedelyevel a „Köztelek" (Ülloi-ut 25. sz.,) nagy termét, 

idejeül f. évi inájus hó 6—8 napjait tüzven ki, olykepen, hogy 

a eongressus t. evi maju» hu 6-an delelött 10 órakor fogja 

megtartani megnyitó üleset, es a további ülesek megtartásának 

dejéröl önmaga fog a szükséghez képest határozni. 

A congressus napirendjét a választmány a következő-

kepen allapitotta meg: 

1. Elnöki megnyitó. 

II. A gazdatisztek erkölcsi és anyagi erdeke nek biztosítása. 

ILI. A gazdatisztek nyugdij-iutezetenek. felállítása. 

IV. A tiszti száztóli rendszer előnyei a birtok jövedelme, 

zese szempontjából. 

V. Az elhelyezés szabályozasa. 

VT Beadott indítványok és határozati javaslatok tárgyalása. 

A congressuson reszt vehetnek mindazon, a", ügy iránt 5 1 6 1 8 9 1 

érdeklődő földbirtokos urak és gazdatisztek, a kik a congres-

susban való reszvetelüket a congressus rendezöbizottságának 

bejelentik és a congressuson való részvétéi dijául 1 frtban 

megállapított reszveteli dijat f. év april ¿O-ig beküldik. 

A congressussal kapcsolatban megtartandó ismerkedési 

v a n f évi Szent György naptól egy vagy több g z e m l é r e , e s z n e k a v á r o s i birtoknyilvántartóí 
évre haszonbérbe kiadandó. 1V3 h i v a t a l b a n k i t é v e # 

A p l | | Ezen munkálat ellen felszólalással 
uzv. r a t a K y imrene l e h e t é i n i a z i s s s . é v i x x n . t . c z . v é g r e h a j -

IV t. 4. számú házánál, a rom. kath. tem- tása tárgyában 45055—885. sz. alatt kiadott 

nrnlgu m. kir. pénzügyminis eri utasítás 216. 

§. értelmében, még: pedig: 

^ ~ . 1-ször. A műszaki felmérés által ú jbó l 
van azonnal, esetleg Szent-György naptol ha- f e l v e ^ t e h á t h e l y e s b i t e t t t e r ü I e t e l ] e n : d e 

szonbérbe kiadandó; értekezhetni a tulaido- c g a k m ű s z a k i m é n i ö k i hiteles felmérési bizo-
nosnővel ugyanott. 1V2 n y i t v á ü y é s v á z l a t a l a p j á n < 

2-szor. A műyelési ágakra nézve, a 

plom szomszédságában 

egy bútorozott szoba 

Labádi Sándor 
357. számú házánál mintegy 2500 kéve, 

jó minőségű n á d van jutányos áron 

vál 

nád van 

venni szándékozók értekezhetnek a 

tulajdonossal ugyanott. 

Bolthelyiségek 

tozott és elkerülhetetlenné vált u j osztályba 
sorozás ellen. 

3-szor. A netalán sérelmes telekkönyvi 

felvétel ellen. 

4-szer. Ha oly földrészlet, mely a föld-

adó tárgyát nem képezi, mint adóköteles so-

roztatott, vagy ha adóköteles rész kihagya-

tott (4. és 5. §g.) 

5-ször. Ha a földrészlet nem a megfelelő 

minőségi osztályba Boroztatott. 

6-szor. Ha a földrészlet a járáson belől 

fekvő, határozottan megjelelendő 
más földrészlettel összehasonlítva, egyenlőtle 

nöl soroztatott. 

Ezen munkálatba való betekintést any-

nyival is inkább ajánlom a földbirtokos közön-

ség figyelmébe, mivel eltekintve attól, hogy a 

fentebbi hat eset közül talán egyik ellen sem 

lehet kifogása, vagy felszólalása; de mivel 

működését megkezdette s lelkiismeretes bá- ezen uj és állaudó s most már végleg befe-

násmód és gondos ápolás biztosítása mellett, jezett kataszteri munkálat alapján fognak a 

ajánlja magát a t. közönség kegyes pártfo- legközelebbi időkben a 1886. évi X X I X . és 

1889. évi XXXV I I I . t. cz. 15. 16. 17. 18. 

vannak f. évi april hó 24-től a Halász-Szabó 

féle házban haszonbérbe adandók. 

A feltételek iránt értekezhetni 

Nyiry Gerzonnal. 

ÉRTESÍTÉS. 
Alulírott tisztelettel tudatja, hogy 

gedi bábaképző-íntézetben a szülésznői 

lyamot sikeresen elvégezve, mint 

okleveles szülésznő 

a sze-

tanfo-

gásába. 

Lakása IV t. 244. szám alatt van. 

Mácsay Lajosné 
Nagy Francziska, 

okleveles szülésznő. 

a. u. 

Hirdetmény. 

43. 44 45. és 5. 6. 7. §§-ban foglaltak alap-

ján városunkban is szerkesztendő hiteltelek-

könyvi betétek elkészíttetni, vagyis átalakít-

tatni, — annálfogva elkerülhetlenül szüksé-

ges, hogy a békés birtoklás érdekében a tény-

leges tulajdonos nevére vétessék fel minden 

földrészlet, ezt pedisr csak ugy lehet elérni, 

ha a közszemlére kitett munkálatot minden 

Felhivatnak mindazon adózók, kiknek évi e g y e s fö\d_ és házbirtokos betekinti. 

_ _ állami adójuk a 3 forintot meg nem haladja, a munkálat ABCrendben leend kitéve, még 
összejövetelek es esetleg rendezendő kirándulások a később

 l l 0gy tartozásaikat 8 nap alatt annál inkább pedig az első félhónapban, vagyis mártius hó 16-tól 
kiadandó részletes programúiban tognak a résztvevő tagokkal befizessék, mert ellenök a végrehajtás má- 31-ig A-tól K ig bezárólag, a második félhónapban, 
közöltetni. 

Miután a congressus megtartasaval a gazdatisztek kö-

rében táplált óhajtást teljesítünk és a fenforgó nagyiontosságu 

kérdéseknek a földbirtokos urak és gazdatisztekre egyaránt 

kívánatos megoldását előmozdítjuk, azon reményünket fejez-

zük ki, hogy a congressuson való részvét és az által annak 

erkölcsi sikere várakozásainknak meg fog felelni. 

Budapest, 1891. február. 

A magyar gazdatiszti congressus rendező-bizottságának 

megbízásából: Grocsák G. Emil. 

sodfoka fog foganatba vétetni. 

Szentes, 1891. márc. 7-én 

Tóth Ká lmán , 
adóügyi tanácsnok. 

vagyis april 1-töl 15 ig bezárólag L-töl végig. 
Kelt Szentesen, 1891. évi mártius 7-én. 

1V3 Juhász János, 
birt.-nyilvántartó. 

E d d i g f @ l " o . l z n n l ] n . a / t a / t l a , x i I 

Különfélék. 
— Le a nói divattal ! Ez most a legbájosabb ladyk és 

missek csatakiáltasa, nem csupán a ce»ta, radikális Amerikaban, 
hanem az illedelmes, cerenióniás conservativ Angliában is A 
leggyönyörűbb kivágott derek, a legdelibb vállfűző és a leg-
poetikusabban omlo uszályos szoknya mind vesszen, vesszen, 
vesszen ! Egyszerű, becsületes pantallóba, bugyogóba, mellénybe 
es zsakkabatba vágynak bújni a világ szépségéi. A mozgalom 
Angliaban már az előkelő világ nehany divatkirálynőjét is 
magaval ragadta. Valószínű, hogy át fog csapni a continensre 
is Nehany het múlva itt lesz nálunk, s lanyaink azzal fognak 
nyafogni: — Papa, rendelj nekünk szép kis pantallókat! — 
A papak pedig méltán dühösek lesznek, hogy az ilyen üdvös 
reformok mindig farsang a mamáknak és lanyoknak eszébe 
— a jövő farsangig pedig az egeszet újra elfelejtik. Vájjon a 
bálokban is ferfiruhákban fognak táncolni ? 

Elha l t ak névsora. 
Szentesen, 1891. mártius 1-töl 1891. mártius 7-ig 

Punyecki Béniámin, 2 hetes, ránggörcs. — Mindszenti-

Varga Imre, 57 éve*, tüdővizenyő. — Talmácsi Antal, 3 éves, 

ü o s . 

Maager Vilmos-féle valódi tisztított 

D O R S C H M A J O L A J 
19—24 M a a g e r V i l m o s t ó l , B é c s b e n . 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y ű emész the tősé-
g é n é l fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik es rendeltetik mindama eseteknél, 
melyeknél az orvos az egész testi szervezet, kü lönösen a me l l és tüdő 
erősítését, a test sn lyának gyarapodását , a nedvek jav i tásá t , vala-
m i n t Általában a vér t iszt í tását el akar ja érni . 

|Eijy üveg ara 1 frt és kapható a gyári raktárban Bécsben (III. ker. Heumarkt 3. szam), valamint | 

az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kapható: id, Várady Lajos, ifj. Várady Lajos és Podhradszky Ferenc urak 
gyógyszertáraiban. 

Sieoteg, 1891. Nyomatatt Sima Ferencz gryomajtóján. 




