Szentos, 18S0. deccmbcr 12.

50-ik szám.
HIRDETESI ÁRAK:

ELŐFIZETÉSI ÁR:
Egész évre . .
Félévre . . .
Negyed évre . .

íJ hasábos petitsorért
egyszeri hirdetésnél 18
kr., 2 hasábosért 12 kr.,
1 hasábosért G kr. számíttatik*

4 frt.
2 frt1 frt

M E G J E L E N

mintlen

NTILTTÉR

vasárnap.

E lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, a pénzküldemények p«*dig a kiadóhivatalhoz küldendők.

minden egyes sora 15 kr.

EÉLYEGDIJ
egy beiktatásnál 30 kr.

VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY.

Bérmentetlen levelek
nem fogadtatnak el.

| minket a rég megérdemelt állapotra: az álta- nem bir, és a k á r akarja, a k á r nem akarja, Szentes vábe
j lános vagyonosodat és általános művelődés ut- rosa az ártér fejlesztést, az előbb utóbb
Ébredeznek.
fog k ö v e t k e z n i ; ennél fogva Szentes városa é r d e k e
J jára vezetni."
által követelt eszélyes állás foglalás nem a negatív, haFöldmivelőink, kik szakszerű érdekeiknek
Több földmivelo felhivásából: nem oda kell hatnunk, hogv ha már az ártér fejlesztársulás utján lehető előmozdítása iránt eddig
Egy földmivelo.
tetik: ez aképen eszközöltetnék, hogy az nem csak Jaz
mondhatni semmit nem tettek, ugy látszik ébártér
birtokosság érdekének, de Ssentes város összes
Örömmel nyitunk tért e soroknak annyiredezni kezdenek Legalább errffl tesz amily
lakossága érdekének is megfeleljen. A közgyűlés, ezen
val is inkább, mert ezek épen a gazdaközönkomoly, épen oly örvendetes tanúbizonyságot
felszólalásnak, F a r k a s Gedeon, Temesváry Antal és
ség köréből adnak lelkesült szavakban kifeje- Udvardi Sándor által lett pártolása után Balogh J á n o s
egyik anyagilag épen ugy, mint szellemileg
zést egy általunk rég megpendített és folyto- polgármester elnöklete alatt F a r k a s Gedeon, Kiss Zsigtekintélyesebb gazdálkodónknak lapunkba kül
nosan fo.sirozott eszmének. Azt, hogy egy mond, Sima Ferenc, Horváth Ferenc, Temesváry Andött következő sorai:
minden rét-egében földmiveléssel foglalkozó kö- tul, Szeder János, Burián Lajos, Abaffy Zsigmond*.
„Örömmel állunk meg és emelünk kala- zonsegre anyagii l a g m i l y k i s z á m i t h a t l f f n k á r és.j^Kr. Nagy István, Udvardi Sándor és Szakái Mihály
pot azon nemes elhatározással teljes törekvés közmivelödési szempontból mily ^ égy un, lmgy közgyűlési tagokat küldé ki avégből, hogy a bizottság
előtt, miszerint városunk közkedvességíí pol- nincs gazdasági egyesülete, .httl az egyes, a adjon véleménye.* javaslatot aziránt, hogy Szentes vágármestere egy hazai találmányú uj gépet, az társulás által nyert erőben, szakszemiül érdekeit rosára úgyis mint ártér birtokosra, úgyis mint gát
fönntartó testületre, az ártér fejlesztés kérdésével szemügynevezett szántó-vető gépet saját felelőségére érvényre juttatni képes le<jyeji, ^Bizonyítgatni, ben, mely álláspont elfoglalása a leghelyesebb ! E s utaa gazdaközönség érdekéből megrendelni — ezerszer elmondott és minilenki
által megértett sitva lett ezen bizottság, hogv javaslatát f. hó l-re
uu e
illetve megszerezni szíveskedett. — Nem a ki- dolgok szükségtelen ismételgetése volna.
előlegesen kitűzött közgyűlésre javaslatát adja be.
adási összeg nagysága az, mely a gazdaközönEs miért is beszéljünk mi most egy gazség örömét e téren felkeltheti és fokozhatja, dasági egyesület fontosságáról mikor föld mi ve
Tárgysorozata
hanem azon tudat, miszerint felsőbb helyen lóink magok beszélnek aunak annak szükségéis pártfogásban részesittetik az eddig annyira ről lelkesült szavakban.
Csongrád megye törvényhatósága bizottságának Szegelhanyagolt közgazdasági érdekek előmozdítása
A szükség szavát kimondták azok, kiknek várt 18*0 évi december hó 16-án tartandó rendkívüli
közgyűlésén elintézendő ü g y e k n e k .
B hogy ily helyeken is elismertetik az, hogy élet kérdés c^y ily egyesülés. Beszélni azon1. Stammer Sándor alispán jelentése, a Szajóltólaki egészséges eszközök és tényezők által a ! ban nem elég, hogy a szó ige legyen, tenni
11.-M.-Vásárhelyig tervezett vasútvonal ügyének álláföldmi velő osztály sorsán javít — ez által köz- kell és az óhajtás testté lesz, lesz „gazdasági
sáról.
vetve városunk minden rendű és rangú polgára egyesületünk."
0
2. A csongrádi járási szolgabírói állomás betöltése.
érdekében ís caelekszik. — Azonban bár
3. (Vsemegi Antal bizottsági tag lemondása folvtán a
mennyire jól eshetik is e tiszteletreméltó töszegedi földadó bizottságnál üresedésbe jött elnöki álloVárosi közgyűlésből.
más betöltése. Ezzel kapcsolatban ugyan ezen bizottrekvése a város polgármesterének — be kell
Városunk f. hó P>. és 7-éu tartott közgyűlésének kivallani, hogy az ilyen teendők a tudomány emelkedő pontját képezi, Balogh János polgármester- ságnál Sváb J a k a b lemondása folytán megüresedett
tagsági állás betöltése.
ujabb vívmányai után feltalált célszerű eszkö- j n e k a t i s y a i t . irsll | at
d fenntartott gátok kijavítása
4. A megyei állandó választmány újbóli megalakítása.
zök, a mi helyi viszonyainkhoz alkalmasnak iránt elrendelt közigazgatási v rehajtás tárgyában a
5. A megyei közigazgatási bizottságból a folyó év
bizonyult gazdasági szerszámok — leginkább közgyűlés elé terjesztett memoranduma, melyben pont- végével kilépő 5 tag helyébe u j tagok választása.
ról pontra van kisérve a társulat élete az utolsó 4 év6. A megyei igazoló választmány újbóli megalakítása*.
és legcélszerűbben volnának ugy a beszerzés
ben és ki vau tűntetve, hogy a társulat már a mult év
7. A megyei állandó bíráló választmány újbóli meg— mint a próbák utáni meghonosítás tekin- szept. havában először és másodszor ez év april haalakítása.
tetéből — ha egy, a gazdaközönség kebeléből vában megszavazta a társulati gátok j ó k a r b a lielvezése
i*. A megyei központi választmány újbóli megváalakult, tisztán gazdasági egyesület választmá- céljából a kormánybiztos által kivánt összeget.
lasztása.
Nem jogos tehát a kormánynak, a közigazgatási
nya által eszközöltetnék
0. A megyei állandó választmány számadások felül végrehajtást elrendelő ministeri

intézkedés

szükségéül

Sokoldalú, itt elősem sorolható feladat felhozott azon indoka, h o g y : miután a társulat a köh
várna egy gazdasági egyesületre Szentesen — esönvételt megtagadta, tehát azért volt szükség a közHát van e még itt bármely más osztály, mely igazgatási végrehajtásra. — kitünteti ezen memorana maga érdekei megvédése és előmozdítása te- dom, hogv a minist, r intézkedése indokai mellett nélk i n t e t é b ő l már nem társult volna, avagy csak külözi a törvényes alapot is ; mert egy kormánybiztosi
hatóság alá helyezett társulat önrendelkezési jogával
a gazdaközönség az, mely még' továbbra is
nem b í r v á n : nem lehet feh-Ios azon mulasztásért, hogy
oldott kéve akar maradni, mely pusztulhat — gátjait annak idejében ki nem javították. A kormány
vagy ennek nem volnának céljai, érdekei, me- | és az ö köz-'gei az okai annak, hogy a társulati gátak
lyeket érvényre juttatni, s melyeket megvé- j á l l a p o t a tél viz idején igényli a közigazgatási
del niezni szükséges volna, vagv épen a gazda- hajtás szükségét; ennélfogva azon kár, melv ezen kéközönség nem értené még meg a kor szavát, sői munkából a társulatot fenyegeti jogosan csak azokat sújthatja kik ezen állapotot teremtették és ez a
va^y énen a gazdálkodó osztály minden tagja
kormány, ki kelió ellenőrzést nem gyakorolt, m e g b r
egyénenkint is elég erős arra, hogy oly ter- z Útját annak idején, meg nem számoltatta. E z e k n é l
hekkel küzdjön meg, melyek egy egész tár- fogva megbízatást kért a polgármester arra, hogy ö
sulat erejét is igénybe vennék? Hát hogv itt Szentes városa nevében egy értekezletre hívhassa ösztöbbet ne emlitsek csak a közel jövőben be sze a társulat ártérbirtokosokat, mely értekezlet fölkövetkezhető catasteri munkálatok keresztül folyamodással éljen a kormányhoz aziránt, hogy miután
vezetése körül nem lenne-é célszertí, ha e nagy- ha annak i lején építtették volna gátjait, egv kubik föld
fontosságú és következményeiben messze ki- 1 frt. 50 krtól 2 frt 5 0 krig került volna legfellebb s
miután a társulat nem oka annak, hogy gátjait annak
ható munkálatnál a földmivelő osztály érdeke idején ki nem építették : ennélfogva a közigazgatási
képviselve lenne, és pedig különösen a legki- végrehajtás utján behordandó föld árából a normális
sebb birtokos osztály viszonyai figyelembe vé- áron tul levő összeget az állam kincstár fedezze. A
közgyűlés egyhangú helyesléssel fogadá ezen előtertelével.
Nem uraim! gazdálkodó osztály! ezerszeresen nem! nekünk egy élet erős, tettképes
gazdasági egyesületre elmulaszthallan szükségünk van, ennek létesítését elhanyagolni valóságos öngyilkosság volna.
Fel azért fölemivelő barátaim! összevetett
vállal egyező jó akarattal a munkára — alkossuk meg a szentesi gazdasági egyesületet
mint oly testületet, mely egyenesen és kötelességszerűen hivatva lesz a mi gazdasági dolgainkkal foglalkozni
bennünket egységes hasznavehető testületté alakítani és isy

jesztést és a polgármestert megbizá az értekezlet össze
hívására.
Ezen előterjesztés után Sima Ferenc flgyelmezteté a közgyűlést, hogy a társulat és a város érdekéből elégnek talália-e a közgyűlés, hogy a közigazgatási végrehajtás terhének arányosítása végett fölír a
kormányhoz, vagy nem látja-e a közgyűlés épen ezen
rendkívüli körülménynél fogva is elérkezettnek az időt,
hogv Szentes városa az ártér fejlesztés kérdés megoldásának elösegélése által a társulatot életképessé tenni,
hogv e vidék örökös zaklatásának valahára vége legyen és létbiztosságunk felett, ne kelljen a rendetlen
állapotok miatt ö r ö k k é remegni a város közönségének.
Szóló tudja, hogv Szentes városa örökké tiltakozott az
ártér fejlesztés ellen: de e tiltakozás törvényes alappal

birálására hivatott bizottságának újbóli megalakítása.
10. A község jegyzői szigorló bizottság kiegészítése.
11. A kereskedők és iparosok összeírására hivatott
központi bizottság megalakítása.
12. A megyei igazoló választmány jelentése a legközelebb megejtett megyei bizottsági tag választások
tárgyában.
13. A ni. kir. b eiügyniiniszterium í. évi november
21-én 53,050. sz. a. kelt rendeletével az 1879 évi
házipénztári számadásra nézve felmerült észrevételeket
közli.
14. Ugyanannak f. évi 33200. sz. rendelete, a
magyar büntető törvénykönyvek intézkedései alá n e m
esó cselekményekre vonatkozó szabályrendeletek feltörj esz t ése tárgya ban.
15. Ugyanannak f. évi 52850. sz. intéz vénye, a megye által kezelt alapok mikénti gyümölcsöztetésére vonatkozólag.
16. Ugyanannak f. évi 50.,430. sz. a. kibocsátott
rendelete, a levéltári helyiségek tűzvész és gonosz
szándéklatok elleni biztosítása tárgyában.
17. Ugyanannak f. évi. 50,106. sz. aalatt, — a levéltárban levő hasznavehetetlen nyomtatványok elárusitása tárgyában kelt utasítása.
18. Ugyanannak f. évi 44668. sz. a. kelt rendelete,
a hármas-dilitori és alsó ányási védtöltések ügyében
eljárt küldöttségek napidijai tárgyában.
10. Ugyanannak folyó évi 41,510. KZ. a. kibocsátott
rendelete, a megye közönségének 11.-M.-Vásárhely város ellen fennálló szegény alapi követelése tárgyában.
20. Ugyanaz, folyó évi november hó 6-án 50,812.
sz. a.
a dohány beváltó hivatalokhoz alkalmazandó
politikai biztosok megválasztása iránti rendeletét megküldi.
21. Ugyanannak, az 1877'évi X X X V I . t. cz. alapján
szükségelt lakbér puhatolási munkálatok folytán felmerült költségek tárgyában kibocsátott f. évi 52766. sz.
intéz vénye.
22. Ugyanaz, f. évi 40260. sz. rendeletével a kisteleki piac rendezése iránt fennforgó ügyet illetékes
elintézés végett a megye közönségének megküldi.
I
23. A m. kir. közmunka és közlekedési ministerium

f. évi 17012. számú rendeletével Csongrád város képviselőtestületnek SíKHJ frtnyi államkölcsön visszafizetésére vonatkozó nyilatkozatát, törvényhatósági jóváhagyás végett — megküldi.
24. Ugyanannak f. évi 19270. sz. a. leközlött rendelete a holdi kereszttöltés eltávolítása tárgyában.
25. Ugyanaz, f. évi 19264. sz. rendeletével értesiti a
níegye közöuségét, hogy a sövényháza — szegedi ármentesito társulat feletti felügyelettel Szeged sz. kir.
város közönsége bízatott meg.
26. Hód-M.-Vásárhelv város közönsége, az egy évi
Önkéntes katonai szolgálat kedvezményének az iparos
és kereskedő ifjakra is kiterjesztése iránt az országgyűléshez intézett feliratát pártolás végett átteszi.
27. Kolozsvár sz. kir. város közönsége, az n Ellenzék"
ciinii hirlap szerkesztője ellen két közös hadseregbeli
tiszt által elkövetett bántalmazás alkalmából az országgyűlés képviselőházához intézett feliratát pártolás végett
megküldi.
28. Heves megye közönsége a keleti kérdés megoldása tárgyában az országgyűlés képviselőházához intézett feliratát pártolás végett megküldi.
29. A száj ól h.-m.-vásárhelyi vasúti érdekeltség f.
évi augusztus hó 15-én tartott értekezletének jegyzökönyve.
30. A megyei közigazgatási bizottság népnevelési
egyletek létesítése iránti javaslatát beterjeszti.
31. Derekegyháza község 1881 évi költségvetési előirányzata.
32. A tiszántúli járás szolgabirájának előterjesztése
a vezetése alatti hivatal személyzetének szaporítása
iránt.
33. Soós Pál tiszti ügyész jelentése, a percsora szegedi ármentesito társulat által Algyő és Tápé községek
területén célbavett kisajátításokat illetőleg.
34. Krpátek Ferenc bizottságitag indítványa Mindszent úgynevezett „Kia-ut*4 járható állapotba hozatala
tárgyában.
Ezeken kivül tárgyaltatni fognak még más, netalán
később érkezendő és sürgős elintézést igénylő ügyek is*
Kelt Szegváron, 1880. december 4-én.
Stammer Sándor,
alispán.

A helybeli iparügy barátok, iparosok cs iparosseg étiek figyelmébe!
Folytatás.)
Az egylet ügyeinek vezetése.

ó. §.
1. Közgyűlés.
Az egylet minden évben December 20-ín az az
karácsony második napján rendes közgyűlést tart, melynek tárgyai:
a.i Az egylet évi működéséről elnöki jelentés.
b.j Az alapszabályok esetleges megváltoztatása,
mely esetben azok megerősítés végett a m. kir. belügyminisztériumhoz felterjesztendők.
c.) A következő évi költségvetésnek a pénztárnok
által való beterjesztése és az évi zárszámadásoknak a
közgyűlésen megválasztandó bizottság áital való felülvizsgálása.

TÁRCA.

d.) Az egylet összes tisztviselőinek s az összes
tagok 10 százalék részéből álló választmánynak és 6
rendezőnek egy évre megválasztása.
c.) A tagsági dijaknak fölemelése vagy leszállítása.
f.) Indítványok tárgyalása.
Érvényes határozathozatalra az elnökön kivül a
tagok egy harmadának jelenléte kívántatik m e g ; ha a
közgyűlést a kelió szám hiányából megtartatni nem lehetne, az elnök 14 napra ujabb közgyűlést fog hirdetni,
s az akkor jelenlevők általános szótöbbsége határoz.
A választmány avagy 20 rendes tag indokolt írásbeli előterjesztésére rendkívüli közgyűlés hívandó egybe
2. Választmány.
a.) A választmány őrködik az egylet anyagi szellemi és erkölcsi érdekei fölött; gondoskodik azon eszközökről, melyek segélyével az iparos ifjúság ismereteit gyarapítani, erkölcsi magvviseletét tökéletesíteni, az
egyes iparágaknál szükséges műízlést kiképezni és fejleszteni lehet. E célból a tanítási órarend és tanterv
megállapítása és mikénti keresztülvitele a választmány
és a tanítók hatáskörébe tartozik.
b.) A pénzeknek a kitűzött célnak megfelelő hasznosításáról gondoskodik s az általa tett utalványozásáért felelős.
c.) Jogában sőt kötelességéhen áll, egyes tagokat
ha azok a 6. §-han elősorolt vétségek valamelyikébe
esnek, az egyletből kizárni. Ez esetbon a kizárt tag
ügyét a közgyűlésre fellebbezheti.
d.) A választmány minden hónapban az elnök
vagv alelnök vezetése mellett ülést t a r t ; de nyolc választmánvi
irásos előterjesztésére 4<S órával megelőző meghívás*mellett rendkívüli ülés is egybehívható.
e.é A tisztviselők fölött őrködik, azokat szükség
esetében hivataluktól felfüggeszti s helyettük az évi
közgyűlésig másokat?alkalmaz.
f.j Érvényes hatarozat hozatalra a választmányi
tagok két harmadának jelenléte szükséges. A határozatok általános szótöbbséggel hozatnak és szavazategyenlőség esetében az elnök szavazata dönt.
Minthogy az egyh t összes ügyeinek elintézése
egész éven át a választmány vállaira nehezedik s ennek pontos s lelkiismeretes eljárásától függ a kitűzött
cél elérése, -nemcsak kívánatos, hanem szükséges is?
hogy a választmány oly férfiakból álljon, kik önállóságuknál és talán tekintélyesebb állásuknál, valamint
egyéb figyelemre méltó körülményeiknél fogva nemcsak
akarnak, hanem képesek is a rájuk váró feladatnak
megfelelni: ennélfogva csakis önálló iparosok lehetnek
választmányi tagok.

az elnök boesájthat ki s ezen eljárást a választmánynak utólagosan bejelenteni köteles.
Az elnök a választmánynyal az oktatás elosztását
elrendezi, ugyanazzal bírálja a megszerzendő iratokat,
hírlapokat és könyveket, vele határozza a társulatban
folyamatban lévő megrendeléseket. Sürgős esetben pedig maga határoz legjobb belátása szerint, ugy mindazonáltat, hogy tett rendeleteiről utólagosan az összes
elöljáróságot tudósítja.
Végre az elnök ad engedélyi az egyes|tagoknak
előadások vagy felolvasások tartását, miután ezed tárgyáról előre tudósíttatott.
Elnök csak feddhetlen multu s oly bekebelezett
városi polgár lehet, ki az egylet vagyonához képest
elegendő biztosítékkal bir.
b.) Jegyző. — A jegyző, ki közgyülésileg magállapitott évi fizetésben részesül, a közgyűlések és választmányi ülések jegyzőkönyveit vezeti, az egylet irományait is rendben tartja s azokról rendes leltárt vezet.
Az egylet levelezéseit az elnökkel együtt vezeti
s az egylet kiadvényait az elnökön kivül ő is aláírja.
E végből szükséges, hogy a fogalmazás — és helyes
helyes Írásban kellő jártassággal bírjon.
c.) Pénztárnok. Az egylet bevételeit s kiadásait
pontosan vezetett naplókönyv szerint kezeli, a kiadásokat gyűlési határozat vagy elnöki utalványozásra teljesiti. A tagsági dijakról az egyleti tagok részére kiszolgáltatandó nyugtatványokat kiállítja, végre számadását a választmánynak liavonkint bemutatja.
A pénztárnoknak elegendő biztosítékkal kell bírnia.
d.) Könyvtárnok
— A könyvtárnok a könyvtárt
kezeli, a hírlapokat gondozza és mindenben a választmánytól adandó utasítások szerint jár el.
Az időközben kilépett vagy elhalt tisztviselők
helyei a legközelebbi rendes közgyűlés megtartásáig
az utolsó évi közgyűlésen megválasztottak után legtöbb
szavazatot nyert egyének által töltetnek be.

köz és választmányi üléseket s azok tanácskormányait
vezeti.
Az egylet minden bevételeiről s kiadásairól szóló
számlákat az elnök láttamozza. Sürgős [esetekben 10
frtig a pénztárra felelősség mellett utalványokat csak
Puskás ur meg nem tudja a kétségbeejtő valót, hogy
llonti megsebesült. Amputálni kellett. De sebében otthon, testvére hu keblén meg is halt.

As árva-leány.

Nem tudta azt meg sem Plezákné, sem Blanka,
sem Puskás ur. Ki gondolna egy szegény jámbor fiúval, a kinek még csak cérna-csillagja sem volt ? S ha
goudolr.a is, ki találná a sok ezer közt azt az egyet
a kinek egyéb kiváltsága sem volt a többi felett,
csak az, hogy egy szegény, árva leány ugy szerette •
Sokszor átment Puskás ur l'lézáknéhoz; mikor
egy kis üres ideje volt, azt mindjárt arra használta
fel. Különösen mikor Plezákné távol volt hazulról. Mert
előtíe senki sem merte — Honfinak még csak a hírét
senki sem említeni. Pedig Puskás ur tudta, hogy ez
emlegetés Blankának igen jól esik. Neki meg aztán az
esett jól.
— Kisasszony! kegyed újra rossz volt. Látem a
szemeiről, hogy ismét sírt.
— Nem, Puskás ur. On csalatkozik. En nem
sirek toha.
— Ne is tegye. Honti barátom, mikor meg sem
álmodjuk, vissza fog Jönni. Vidáman, boldogan.
Ez mind igen s/.ép lett volna igy, ha egy napon

11. §,

A rendezők az iparos ifjak kebeléből évenkiut a
közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel választatnak s egy
évi működésük után újra választhatók. A jendezők
száma, a jelen szükséghez képest 6-ra van határozva.
Ezeknek kötelességük az alapszabályoknak az egyes
tagok által való teljesítésére ügyelni és az egyleti helyiségben a csendet és rendet fen tartani. Mint a társulat képviselői a tagoknak kivánatait az elnöknek bejelentik. < >!v rendezik a nemesen szórakoztató mulatságokat s azok tervezetét az elnökség utján a választmányhoz betesztik, mely a tervezetet helybenhagyhatja,
Tisztviselők.
módosíthatja,
vagy annak az egylet tekintélyéhez méltó
10. &
keresztülvitelére a rendezőket közös értekezletre megElnök, alelnök, jegyző, pénzt írnok és könyvtárnok.
hívja. Ha valamely rendező hivatalideje közben kényA tisztviselők, — az elnök, alelnök és pénztárnok telenittetik kilépni, a választmány az év hátralevő idekivételével — csak rendes egyleti tagok lehetnek.
jére a hivatalban maradt rendezők indítványára pótló
a.) Elnök ate'nök. Az egylet hatóságok és magá- rendezőt nevez.
nosok irányában az elnök, akadályoztatása esetében az
Gondnok.
alelnök képviseli. Az elnök vagy alelnök egybehívja a

Sirt, mikor ezt megtudta. Egész nap nem leheteti'
szavát venni. Kit siratott a jó ember V Tán magát, kinek e földön e derék barátján kivül nem volt senkije?
Tán a szegény boldogultat, a kinek egy hatlábnyi zug
egyszerre beölelte minden világülelő ábrándjait? Vagy
(Folytat/s és vége.';
a lm szivek szomorú sorsát, melylyel többé nem törődKi ne tuduá a banjalukai kórház tragédiáját ?
nek az istenek? . . . Nem ; ö Blankát siratta, az árva
Honti is ott volt, azon betegápolók és orvosok közt,
leány boldogtalanságát.
kikre a gorilla-formájú fölkelők rátörtek, kik betegeikMit tegyen ? Elmondja az egészet ugv, a hogy
kel együtt órákhosszáiglan védték a roncs-épídetet vatudja?
Hogy annak a szegény teremtésnek a szive relódi hősiességgel, mig a szabadító huszárság meg nem
érkezett. S végre Honti is azon szerem sések közé- pedjen meg? Hogy az a remény- és vigasznélkűli boltartozott, a kik ott csak sebet kaptak. Ugy szállították dogtalanság keservével vigye tovább egy céltalan éiet
a sebesültet haza, bátyjához, bénán, csonkán. Ott utó- keserves igáját ? Elmondja háziasszonyának, hogy az
érte a halál, reátette jéghideg kezét, s a leroskadónak az első percbea télhasználja azt gúnyos kacagással az árva
csak egy sóhaja volt még: — abba is azt az édes, leány lioltra-kinzására V . . .
egyetlen nevet foglalta: Blanka !

Rendezők.

A négy falnak sem fogja elmondani.
— Várjon csak kisasszony ! Milyen boldogok fogunk mi lenni, ha ő visszatér!
S enyelgve mesolygott hozzá, hogv . . . majd a
szive szakadt m e g !
— Nem irt m é g ? Hja, ezen ne ütődjünk meg.
Ily háborús időben rendetlen a posta. Rövid idő alatt
levelet kapunk tőle. Igen, levelet kapunk, kisasszony!
Csake.gyan nemsokára levelet hozott a postás
Blankának. Kitől? Honfitól, Oh, hogy csókolta össze
a pecsétet, hogy áldotta annak a kéznek még az Írását is ;
I lenti azt irta kedvesének, hogy az okkupációnak
vége vau. De ő neki szép kilátásai levén, neui tér még
vissza, sőt valószínűleg Törökországba fog kimenni.
Ott kecsegtető jövő Ígérkezik számára. S száz meg
száz édés szó volt még abban, tele lánggal, tele szerelemmel, bizalommal és biztatással. EI fog jönni, eljön
érte. O lesz csak, Blanka, vagy senki más az ő kis

felesége; . . .
llagyogó arccal mutatta Puskás urnák Blanka a

12. §.
A gondnok, ki a választmány által egv évre választóik, köteles a közgyűlés áital megállapított évi
1
fizetésért a tagsági dijakat nyugtatvány mellett beszedni,
azokat a pénztárnoknak hetenkint átszámolván; továbbá
levelet. S ez mint a gyermek ugy örült rajta. Madarat
lehetett volna vele fogatni.
Pedig hát azt a levelet ő maga irta. Utánozva
Honti kézírását. Ugy küldte el egy katona ismerőséi ek
Boszniába, hogy azt ott adja fel
Sirt a lelke e
csaláson. De jobbat mit tegyen?
Azután sokáig, sokáig nem jött sem hir. sem levél. A dicsőséges hadjárat véget ért. A katonák hazajöttek. Bakyék lakatos fia, és Cakyék lirer-sógora, kik
a tisztes matrónáktól komolyan kérdőre vonattak Honti
ur felől, azt vallották, hogy mind a két szemekkel
látták Szerajevóban is, Brc.skánál is. Tiszti sarzsija volt.
Csakhogy az egyik szőkének, a másik vörösnek mondta.
Holott szénfekete bajusza-szakálla volt.
— Bizonyosan kiment Törökországba, sóhajtott
Puskás ur. Meglátja kisasszony, hogy egyszer csak fényes méltóságban, kincsekkel megrakottan tér vissza.
Hiszen megírta, hogy érte jön ! Itt lesz, mikor nem is
várjuk.
Mikor nem várta volna az a szegény teremtés!?
Es az évek tűntek, fogytak. Velők együtt fogytak
a rózsák és szaporodtak a köny ek az árva leány arcán.
Valami balsejtelem lopózott szivébe. Nem hitt többé a
reménynek, bizalomnak, és Puskás ur szavainak. Fekete ruhákban járt. S e fekete színnel fényes szivét
eltakarta, elzárta az egész világ elöl.
Pedig llonti mégis csak azt irta, hogy el fog
jönni érte!
Igen. Puskás ur mindig azt mondja. De Puskás
ur sem fogja már sokáig azt mondani. Egy tüdőlob
lefekte tte szépen az ágyába, s a doktor u r : Nagyságos
Másvilághy Absolon azt mondja, hogy csak a halál
könnyebbíti meg a szalmazsákját. Plezákné ki is akarta
rögtön vitetni az udvarra, de Puskás ur főnöke, kinél
kilenc esztendeig irnokoskodott, biztosította, hogy minden költségeit, melyet a betegre tesz, busásan mej*
fogja neki téríteni. Aztán meg sokat nyomott az orvos
vigasztaló szava a jó Plezáknénál : hogy betege már
két napig sem viszi; soha se búsuljon.
Blanka volt a beteg mellett. Az ápoltat, az gon-

az'egylet helyiségében lévő ingóságokra felügyelni s
azokról rendes leltárt vezetni, melynek másik példánya
az elnöknél van : ezenkívül minden egyleti ügyben a
választmány intézkedése alatt áll.
(Vége következik.)

Meghívás.
Szentes város képviselő testülete a f. évi
december hó 6-án tartott ülésében Szentes város közönsége mint ártérbirtokos nevében a
Bokény-mindszenti tiszaszab. társulat összes érdekeltjeinek, az államilag foganatba vett gátépítés költségeire vonatkozólag, — egy közös
birtokossági értekezletre leendő egybehivását
határozta el.
Ezen intézkedésből kifolyólag Szentes város közönségének nevében, felhivatnak az ('szszes szentesi ártérbirtokosok, bogy az e tekintetben f évi december hó 14-én d. e. 10 órakor Szentes város tanácstermében megtartandó
birtokossági értekezleten, saját érdekeik megóvása szempontjából megjelenni szíveskedjenek.
Szentes. Iö80. dec. 7

E a l o - h János,
polgármester

Meghívás.
A szentesi 18-as kör tagjait „a kör alapszabályainak módosítása végett* t. hó lí'-'n a
kör helyiségben délután 2 órakor tartandó közgyűlésre ezennel tisztelettel meghívom.
Szentes, 1880. dec 2.

£iiüa Ferecc
kör elnök.

Moa hívás.
„A szentesi polgári,- iparos és gazdasági
kör" f. 188:). évi <lcc.
<! a 'i órulor saját
helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, melyre
a* egyleti tagok tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai:
i. A választmánynak a Bárdos Flóriánféle házbérleti ügyben hozott határozata ellen
egyesek által beadott fellebbezés < Üutézése.
2 A közmivelödési, ipar
és ogazdasági
1
~
szakoszt ál y ok í negala ki tá sa.
Indítványok.

Szentes, 1880. dec 8.

Az

elnökség.

Felhívás.
„A szentesi iparos ifjak képző és segélyző
egyletében* a rendes tanítás csütörtök esri *
órára és vasárnap dél előtti I 1 órára lévén
kitűzve, az egyleti r i^ok e-sen tanítási órák
szorgalmas látogatására ezennel iélkén tuek. A
rajztanítás az I8«si-ik évi jan. hóban veszi
kezdetét.
Szentes, 1880. dec. N.

Az elnökség.

dozta az utolsó pillanatig. Nem egyszer siratta meg
még halála előtt is a szegény tiut, ki m ki e hideg világban egyetlen őszinte, igaz s tán utolsó jó barátja
volt. Mikor azt hitte, hogv betege elszenderedett, eifakadt sirva ott a durva faszéken, neui tagadhatta meg
tovább igaz, jó szivét.
— iílanka! hörgé a beteg csillámló szemekkel.
Most hallóm-látóm, hogv sir. Ezelőtt is sírt. Méri ta
gadta előttem V / Ne sírjon! O vissza fog jönni, ö megmondta, hogy eljön kegyedért.
— Edes Puskás ur, ne izgassa magát! Tudja,
hogy az orvos megtiltotta a sok beszédet.
— Tudom, tudom . . . Mit bánom én már, ha
életembe kerül is. ! gyis le fogom nemsokára dobni az
élet nyomorát, szenvedését. Beszéinem kell; beszélnem
kell Önnel, elmondanom mindent, a mit í) év óla Itt
titkoltam, szenvedtem. Oh Bianka édes Blanka . .
Az égre Puskás ur. Egy szót se többet! könyörgök. . . .
— Jól van kisasszony. Ön kívánja legyen meg ;
s elaludt. Nem is ébresztette föl már más, csak az
utó!só, a haláltusa. Akkor még egyszer összeszedte
minden erejét: felkönyökölt vánkosára, lázas, meredt
szemeivel ránézett Blanka halovány arcára s kieserepesedett ajkain tolvaj szökevények gyanánt, félöntudatlamd illantak el szivébe! a szavak:
— Bianka! én : . . . szerettelek . . !
Meghalt. Nem volt senkije. Koldus--holmiját ugv
kótyavetyélték el. Könyveit egy handlé vette meg.
Attól kerültek egy antirjuáriushoz, kinek poros polcain
én Puskás «r írott naplóját is megtaláltam. A ki kíváncsi rá, megnézheti nálaui. Ebbói mondtam el az
egész történetet.
Hogy Plezákné él-e m é g : nem tudom, Blankáról
sem hallottam soha semmit. Bizonyosan még most is
varr a Másvil íghv Absolou doktor és nagyságos ú r r a :
s bizonyosan még most is várja az orvost, aki el fog
jönni érte.
Csakhogy ez az orvos kaszával szokott jönni. . . .

Helyi és vegyes hirek.
— A papválasztás megerősítése tárgyában
Szabó János esperes urnái járt küldöttség megérkezett. I
Esperes ur kijelenté, hogy neki "s óhaja már, hogy a i
szentesi ref. egyház nyugalma a pap választ ás megerősítése által véglegesen helyreállittassék és mindenben
megnyugtatva bocsátá el i küldöttséget. Ezen hírrel
kapcsolatban jelezhetjük, hogy a választás ellen a törvényes ido alatt óvás nem lett beadva.
— S a s o n a papválasztás egyházi előkészületlenségek miatt mult vasárnap megtartható nem volt és igy
bizonytalan időre elhalasztatott.

— A z ártér f e j l e s z t é s kérdésében vélemény
adásra kiküldött bizottság (Lásd 11-ik cikkünket, szerk.)
f. hó 8-án négy órai alapos eszme csere után a következő vélemény beadását határozá el: „Mintán az
1879-ik évi vízmagassággal, a halásztelki, kákafoki,
bábockai, kun-szení-mártoni, Bokény-jaksori, Bökénymindszenti és mindszent-apátfalvi társulatos gátjai között elválasztóul szolgált központok elenyésztek és ma
a halásztelki társulut végpontjától a Mindszent-apátfalvi társulat végpontjáig a Körös, Tisza és Maros közé
esö területek együtt képeznek egy nagy öblözetet; ennélfogva az egymásra utaló közös veszélynél fogva az
a ma 6—7 társulatra szakgatott érdekeltség egy társulattá alakittassék és a halásztelki társulattól a Mindszent-apátfalvi társulat védpontjáig esö területekre az
1879-ik évi vizszin alapján eszközöltessék az ártér fejlesztés. — Es ezen ártér fejlesztést a kormány közigazgatási végrehajtás utján hajtsa végre. Jelentse ki
egyszersmind Szentes városa, hogv ö mint a bökényjaksori gátok fenntartója azon gátok fenntartási jogáról
csak az esetben ment le és ezen gátnak háta megett
esó területekre leendő ártér fejlesztésbe csak az esetijén nyugszik heh', ha a kormány az említett társulatokat egy társulattá alakítja.^ Ezen javaslat a szombati
közgyűlésen volt tárgyalva.

A csongrádi szolgabíró választás tárgyában
az elmúlt héten a város minden tizeiében értekezlet
tartott. Ezen értekezleteken Aradi Kálmán ur jelöltségében állapodtak meg egyhangúlag. A választás f. hó
16-án lesz.
— Városi Írnokká f. hó 6-án tartott közgyű-

megszavazni a kölesönt. — No uraim! hát azt tuuj i
mindenki, hogy ez nem igaz és a társulat érdekéből
épen a kormánybiztosnak kellene bizonyságot tenni,
arról, hogy biz az a társulat teljes kézséggel szavazta
meg mindig a kölcsönt és igy a társulat nem sulytható
a közigazgatási végrehajtásból származó méltatlan teherrel : de kormánybiztosunk, hogy saját muladékosságát a társulat vonakodásával takargathassa oda fönn :
hallgat és igy csinálnak a társálatnak legkevesebb 200
ezer frt. kárt. Ezen összeg azt hisszük elégjszéditó
nagy arra, hogy némely emberek érdemeivel leszámolhassunk.
— A városi virilisek névjegyzéke f. hó 13-án
délután 3 órakor lesz újból összeállítva a városi tanács
teremben. Akik föl akarnak szólalni ezen időben fölszölalási jogukkal élhetnek.
— Arany lakodalom* F . hó 8-ára ülte Varga
Ádám tis/ites idős polgártársunk 50 évi egybekelést
évfordulóját nejével Soós Juliánnával. Még pedig ünnepélyesen, a helv. hitv. templomban, mely alkalommal
Nt. Filó János ur emelkedett szellemű beszéde után
uj hálaadó fogadalmat tettek egymásnak az Ur színe
előtt. Megható volt látni az öreg könnyező „uj" párt,
körülvéve gyermekei és számos unokáitól, mint élő koszorúval. Éljenek sokáig.
— Szeri Pista érdemes ember volt Szegváron
községi képviselő és iskolaszéki tag is volt mint
m o n d j á k ; de nem ezen tisztességek voltak az ő érdemei, hamun azon tudomány, hogy ő sem nem szántott stm nein vetett; de azért mégis aratott az az évtizedek óta takarított egyik másik becsületes ember
szorgalmának gyümölcséből és igy élegetik sőt nemcsak megélt : de mindig volt egy kis buzúcskája, árpácskája és kukorieácskája eladó is. No de hát addig
hordják a korsót a kútra még egyszer eltörik. Így
járt Szeri Pista is.. 5-énéjjel az éjjeli őr tnegfogá amint
emelt haza egy teli zsákot. Sz. 50 frtot ígért az éjjelt
őrnek esak bocsássa szabadon, de az nem bocsátotta
ugv mond : régen lesek kendre és azzal bekísérte a
községházához, és a börtönbe csuka; hogy azonban
ott meg ne fagyjon egy subáért küldtek h a z a : de mikorra a subát előhozák és beakarták Sz. P. » . .-nak
adni már az akkor felakasztá magát és meg volt halva.
A rajta levő ruha egyik zsebében egy csomó tolvaj
kulcsot és egy olvasót találtak.

lésen szavazat többséggel Brazarottó János volt városi
— K i v o n a t Szentes városának 1880-ik évi deírnok választatott meg.
— 2&ind?zest mult vasárnap tartott közgyűlé- cember 12-iki híresztelő könyvéből. Borbély Lajos szürsében 100 ezer frtot szavazott meg a vasútra, ha az szabónak a Griinwald József-féle kispiaci házába, lakSzentestől IIód-Mező-\ ásárhely-felé aképeu irányittatik, hely van újévtől kezdve Szent-György napig kiadó, a
hogy a vonal Mindszent határát szelje. Ezen elhatáro- felső rakodó kertben pedig gyepszénája van eladó. 30
zás komoly tanúbizonysága annak, hogy Mindszent krral. Vass Sándor II. tized 200 sz. a. lakosnak a
akarja, hogy vasútja legyen. Ezen határozat után va- bogarasi IV2 hold földje, egy boglya árpa szalmája, és
gyékénye vau eladó 30 krral Kalpagos Szabó Ferenc
lóban méltán eipudeálhatja magát H.-M.-Vásárhely.
— A f ü g g e t l e n s é g i párt Mindszent f. hó 5-én I. tized 288 sz. a. házéinál, egy kazal rőzse, 16 öl fa,
megalakult. Ideiglenes elnökéül Bozó Lukács, jegyzőéül és saját termésű borai vannak eladók. Szépe Lajos I.
Pintér (íyula urak választattik meg, ugyanők kiküldet- tized 200 szám alatt lévő háza eladó; ugyanott bogtek, hogy a mindszenti függetlenségi pártot a Buda- nár mesterséghez való szerszám eladó.
pesten 1S81 jan. 23-án tartandó országos értekezleten
képviseljék.
— A z s i l i p , melyet a Kurca torkolatánál a BöA „Vasárnapi Újság 4 december 5-ki száma kővetkező tarkény-mindszenti társulat, illetve ennek kormánybiztosa
talommal jelent nie0':
épített, a holthajtásnál ketté repedt és most újra kell
„Pestalozzi a gyermekek közt. - — „Boldog az , .
Költeépíteni. — Mint mondják az újra építés 8 ezer frtba mény. Sipos Somától. — „A f« cskékrfil. - Költemény. Bessenyey
fog kerttlni. A legközelebbi társulati gyűlésen Sima Ferenctől. — „A k« reszt. - Elbeszélés. — „Szerb iró Petőfiről.a —
4
Ferenc felszólalt amiatt, hogy ilyen fontos müvet tél *Á gőzház.*- Verne Gynla legénye u — „Az elitéit nihilisták. —
„Egyveleg. — „Szerelem vámlorai, Petőfi költeménye. — „A
viz idején építtet a kormánybiztos. A kormánybistos
zágrábi földrengés." Adorján Sándortól. — „Portyázás a tengeren. azt mondá, hogy ön nem szik értő és ugy mond : - „Az udvar társalgási nyelve vegyes királyaink alatt.44 II. KeU
^miiofóf hii;<:.kr.sr,Jc!HtÍ f<><jjt h^j^ZHí t'Z <l ZsÍh'f).
Akkor
rékgyártó Bélától. — Irodalom és művészet, közintézetek, egyletek,
S. F. azt mondá, hogy igaz ő nem szakértő ; de any- egyházi és iskola, mi újság? stb. rendes heti rovatok.
Képeli: Pestalozzi a gyermekek közt. Grób K. festménye
e.vit tud, hogv minden okos ember nyáron szokott építután. — Az albán patakról. Portyázás a tengeren. — Mise a szakezni. Es íme az idő megmutatta, hogy a kor-nánvbad ég alatt a zágrábi .Masics-téren, 18N0. nov. 19-én. — A földhiztos ur nagyon rosz szakérté', hogy nincs oka valami rengés pusztításai Zágrábban (í) kép). — A gőzház. — Elitélt ninagy büszkén hivatkozni e müvére, mely ép oly sze- hilisták: Nathasson Olga, Grjasznova Mária, Figner Eugénia, Ivarencsétlenség a társulatra, mint az amit a kormánvhiz- ri ov,i Zsófin, dr. Weimar, Papov Mihály, Sirjajev István, Kvjáttosnak tenni kellett volua és nem tett. Mert hát föl- kovszkij Sándor areképe.
A „ V a s á r n a p i Ú j s á g - előfizetési ára negyedévre 2 frt
téve, hogy nem a kormánybiztos az oka e közbejött
a „Politika, Újdonságok--kai együtt 3 frt. — Ugyancsak a Frankszt rencsét!ertségn< k, hanem talán a hibás technikai
i in-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, egyetemutea 4-ik sz.)
tervezet, vagy a tervezetnek hibásan lett keresztülvi- nu'gren lelhető a „Képes Néplap - legolosóbb ,uj.ság a magyar nép
tele: azonban h i a kormánybiztostól viz Mejérenem hagvja számára, felévre 1 frt. — E három hetilap melléklapja a „Világa dolgot, méga tavaszszal bekövetkezhető vizáradás előtt krónika- képes hetiközlöny megrendelési ára a Vasárnapi Újság,
lett volna idő újra építeni; de most már nincs. Es mi Politikai Újdonságok vagy a Képes Néplap előfizetői részére nelesz most már ha viz fölárad, e ponton, hogyan véde- gyedévre 50 kr., félévre 1 frt,
„A v i l á g i r o d a l o m t ö r t e n e t e Dr. Scherr János és mákeznek és nem lehet-e igen könnyen a kormánybiztos sok után átdolgozva* cimfí szép vállalat indul meg T e t t e y
a büszkesége, kapuja a viz katasztrófának? Szomorú N á n d o r é s t á r s a kiadásában, melynek 1. és 2. tüzetét ma vetdolgok ezek és némely emberek mégis büszkeségről tük. A magyar kiadással egyidejűleg jelenik meg az eredeti hatodik kiadása, s igy a inti eléggo ismeri tes. A magyar kiadása habeszélnek.
tározattaa hiánypótló irodwlmnnkbau annál is inkább, mert az
A város gátjain is nagyban folyik a munka eredeti fölött azon előnyei vannak kiváló termékeiből szemelvénye— mert bár a gátak védképes állapotban vannak — ket közöl első rangú műfordítóink, Vörösmarty Fetőíi, Arany
a folyam mérnökség a jelentéktelenebb nyúl gátok meg- >zász, Győiy stb. tolláböl » minden füzeihez egy költők arckép
erősítését sürgeti s kijelenté, hogy ha ezt a város el- csoportját ábrázoló fa metszetű tábla van mellékelve. A kiállítás
mulasztaná, az esetben közigazgatási végrehajtás utján mintaszerű, Egy-egy füzet ára 80 kr. Az első két fűzet, ( hina,
hajtja végre a kívánt munkálatot. A város ezen köv< - India, Egviptom, a zsidók, Assyrui és IV.zs;a irodalmát tartalma/.za, utalványokat közölne, többek kö*i a Si-kungből, Sakuntatelesnek eleget kívánván tenni, hogv a közigazgatási Iából stb. Vörö-marty, Szilády stb fordításában. A mft 25—30 füvégrahajtás terhét kikerülje, csináltatja az állítólag ja- zetben lesz teljes. E mű megrendelhető Dezső Sándor ur könyvvítást igénylő nyúl gátakat és hordják a föld kubik kereskedésében
ölét 1 frt. II krtól kezdve 2 frt. frt) krig, úgv hogv
egyre másra 1 frt. 35 krba kerül kubik ölének be hordása. A társulatnál 9 frtba kerül. Természetes : mert
A ^Riunione- biztosító társulatnak, a ki Sonncnfehl
rövid idő alatt keil a nagy munkát végezni és ez nem
Sihmtd által mint itteni képviselőjével tűzkáromat gyormegy különben, hacsak gőzgéppel nem csimálják. Azjl frt.
san felvétette és a biztosított öszveget megelégedé.'Sf)kr.és'.M't. közti különbségmost már meggyőzhetakárkit,
semre teljesen kifizettette.
hogy mily borzasztó kárt okozott a kormánybiztos iiiuSzentesen, 1880. december 5-én.
ladékossága. Es ami ebben a legbántóbb és legjellemAr. Nagtf S< htdoi\
zőbb az az, hogy a kormány azzal indokolja a köz-
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"" Ű2LET HEMTYITÁS! "
Tisztelettel értesíteni a t. c. közönséget, hogy Dósa Béla gyógyszerész ur házában,

fűszer, festék, noriabergi s rövidáru
üzletet nyitottam, legfőbb törekvésem
leend, hogy a t. c. közönség igényeit
legkitűnőbb áruk, kedvező árelőnyök s
pontos kiszolgáltatás nyújtása által
mindenkor kielégítsem
Tisztelettel
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S

könyvi bekeblezésre azon esetben nyer engedélyt, t. i. azon esetben kérvényezheti a tulajdonjognak bekebeleztetését a telekkönyvnél,
ha az itt kitett feltételeknek általa lett teljesítését kellőképpen igazolta.
Egyébiránt kijelentetik, hogy amennyiben
a mérnöki bizonyítvány szerint gátba elfoglalandó téren épületek vannak, azon épületek is
a vevő tulajdonává válnak, ki ís azokban levő
anyagokat a maga javára értékesítheti s felhasználhatja.
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.

E

K.
Hirdetmény.

Felhívatnak mindazon polgárok, — kiknél hadmentességi díjfizetésre köteles egyének,
akár mint segédek, — akár pedig mint cselédek szolgálnak — segédeik és cselédeikre
18 /9-ik évre kirótt hadmentességi adót a hadmentességi díj kis könyvecske kézbesítésétől
számítandó két nap alatt e városi adópénztárnál befizettessék, — mert be nem fizetés esetére a munka adón fog beszedetni.
Szentes, 1880. évi nov. 20.

Babós

Bálint,

adóügyi tanácsnok.
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G Ila a legtöbbet igérő vevő ezen feltételeknek pontosan meg nem felelne, az esetben
Hirdetmény.
az árvereztető tulajdonosok fenn tartják abbeli
Robicsek Gábor.
jogukat, hogy az ő segélyére és költségére uj
| árverést kérhetnek s az érdekbeni fekvőséget
••XXXOOÖC 1*
' becsáron alul is eladathatják s a netaláni véBiharmegyében, az Érmeilékén egy matelári különbséget, kamatok és kölségestől gyar községben egy ház nagy kerttel, továbbá
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
ejryiitt bármely általuk szabadon választandó
hold szántóföld, két szőlő, erdő és legelő
A szentesi kir. járásbíróság mint telek- bíróság sommás eljárása utján bárhol található
vagyonából
megvehessék,
vagy
megvétethessék.
illetékkel
eladó.
könyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy
Werner Mátyás, Jusztina, Katalin és Antónia
Értekezhetni Bánfalván Szauer Alajos rom.
Kelt Szentesen, 1880 nov. 22.
tulajdonát képező, a szentesi 13757. sz. tjkben
kath plébános tulajdonossal.
1780 hir. sz a. foglalt, 3 darabba elkülönített
Ónodi Károly,
ház, jelesen az ,TS0 / a - 1- rfrtra becsült
bir. v é g r e h a j t ó .
ház 226 njrvsz.
ül udvartelkével, az 1 7 8 u /b. 1.
CJ
r. sz. 5000 frtra becsült ház 273. ngysz. ül
nd vartel kével, és az 17ís0/c. 1. r. sz. 2000 frtra
becsült ház 166. ngysz, ül udvartelkével, vala•^.t
—»
•
mint ugyanazon tjkben 4726. r. sz. a 13 470 / 1(;(l0
Ot é v i j ó t á l l á s
mellett!!
hold 2000 frtra becsült alsó réti nádas, az 1880.
évi december 27-ik napján d. e. í> órakor mint
H I R D E T É S első és 1X81. évi jan. 27-ik napján d. e. °
ó r a k o r mint másod határidőben, a szentesi k i r .
Alólirottnak v.iti szerencséje a nngvérdenifl helybeli t''sí vidéki közönséggel, és mindenféle a varrójárásbíróság hív. helyiségében, következő telszakban való iparosokkal, u m. szabó, cipész, szij
tételek mellett önkénytes árverésen el fognak
gyárt<» stb tudni. hogy a legjobb hírben álló cégnett
adatni.
1. Kikiáltási ár a becsár.
2. Árverezni kivánók tartoznak a becsall,
udvari vani'»gép szállítsunk Budapestről
nak 10°/,, készpénzben, bánatpénzképen a bírósági kiküldött kezéhez az árverés kezdete
• f » *
JSJ
varrógép
fiók raktárát a legnagyobb választékban 'oerende/.tein, annálfogva nálam
lül a valódi
előtt lefizetni.
í
. • v •• :
3. Vevő köteles a vételárt három egyenlő
részletben és pedig az első ' .,-dát az árverés
befejezése és jóváhagyása után 15 nap alatt,
tul is mindt-nm mii fé.fi öltönyük elkészítését . Iválla— a második V;i-át ugyanazon naptól számílok, ugy szinte nálam minta szerint a kelme kiválaszttandó 4 hónap alatt, — az utolsó 1... át pedig
ható és leggyorsabban elkészíthető.
ugyanazon naptól számítandó G hónap alatt,
Hátor vagyok ezen hirdetésemet figyelembe
ajánlani, vagyok alázatai
minden egyes vételári részlet után a jóváhaÖEOSZMAN ADOLF,
gyás v.'ipjától járó ÍJ0/,, kamatokkal együtt a
férfi szabó.
kiküldött végrehajtó kezéhez lefizetni.
Raktára a Marozai féle házban, az evaguelikns
templom átrllen.
A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni.
4 A bélyeg százalék s ezen árveréssel
BSinflen fai varrógép e%Ygye3
részel
o:ai stb
összekötött költségek (értetvén itt a kincstári
illeték és a kiküldött dijai és költségei) kizárólag a vevő által fedeztetnek, a ki a telek-
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bírtok eladás
Csanádmegye F ö l d e á k
községében
fekvő X A v a y Z o 11 á n tula jdonát tevő
U37
/nort holdas tagositott legjobb minőségű
szántóföldből álló gazdasági épületekkel és
fundus-instructussal felszerelt nemesi bírtok
r
szabadkézből eladandó.
— Értekezhetni Návav
•»
Dezső urnái O-Földeákon
Makón, 1880. dec. 1.

Fűzesséry Kálmán.

Brogle 3. és Mül
g é p - és rnsta-liMiiez <xváni

Budapesten

Hirdetés.
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kiadó-tulaídonos: Cherrier Jánosnál 1880.

