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ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Égés* évre . . . 4 t r t . 
Félévre . . . . 2 f r t . 
Negyed évre . . . 1 f r t . 

M E Q J E L E N 
m i n d e n v a s á r n a p . 

E lao MsffllMni résrét illető 
kttrleményeK a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 

pedig a kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

11-ik szám. T i z e d i k é v f o l y a m . 

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

bősért fi kr. számíttatik. 

NYILTTÉK 
minden egyes sora 15 kr. 

BELYEGDIJ 
minden beiktatásnál 80 kr. 

Mementó! 
Mindszent községe aggodalommal néz jövője 

elé. A Tisza szabad árjának elgátolása által, 
az örök idők óta vízmentes mindszenti magas-
latokat, s vele Mindszent község bel telkét 76 
óta tavaszonként a vizvész ostromolja. Mind-
szentet ezen lételét fenyegető veszélybe a tisza-
szabályozás sodorta. S bár van rá törvény, 
melynek alapján a kormánynak kötelessége 
volna Mindszent közönségét felmenteni, ezen 
mások érdekéből fejére zúdított vizvész elhárí-
tásával járó, eddig önmaga által viselt terhétől, s 
bár a törvényre apellálva lépéseket tettünk 
eziránt, a kormány vajúdik, *) s e va udás 
könnyen azt eredményezheti, hogy egy nagyobb 
árviz bekövetkeztével a Tisza balpartjának e 
tájéka is hullámsírba temettetik; s a legmagya-
rabb vármegyének tekintélyes része, több szom-
szédos törvényhatóság területével együtt, s e 
szerint az ország legáldottabb vidéke, milliókra 
menő károsodást szenved, sőt teljesen tönkre 
tétetik? 

Ne adja az Isten, de ha bekövetkezik ezen 
lesújtó katastropha, a közvélemény és az örök-
biró ítélőszéke előtt egyiránt a hatalom keze-
lőit terheli a felelősség egész súlya. 

De lássuk és vizsgáljuk meg közelebbről 
az okokat, melyek ezen állitásnak támpontját 
képezik; hogy igy ezen létbiztossági szempont-
az egész megyét érdeklő, s eddig oly kevés 
figyelembe részesített nagyfontosságú ügyet a 
közönség kellőleg méltathassa. 

Midőn az 1876-iki árviz meghozta ama 
szomorú tapasztalatot, hogy Mindszent község 
határának a Tisza mentén elvonuló része, mely 
addÍ£ a két szomszédos ármentesítő társulat © 

védgátjának kötpontjául szolgáló vízmentes ma-
gaslat volt, ilyen lenni megszűnt, s igy mind-
két társulat védgátja megkerülhető lévén, ugy 
az ő mentesített árterük, mint Mindszent köz 
ség határa és az egész vidék az elárasztás ve-
szélynek van kitéve — Mindszent község röktön 
felfogván a helyzetet, nem késett megragadni 
az initiativát a baj orvoslására. Nevezetesen 
folyamodványt nyújtott be a közlekedési mi-
nisztériumhoz, a melyben tüzetesen kifejtvén 
a tényállást, azt kérte, hogy — tekintetbe 
véve, miszerint az 1871. évi XXXIX. t. c. 
I-ső §-a értelmében a vizszabályozó és árnien-
tesitő társulatok kötelezvék védgátjaikat víz-
mentes magaslatokhoz bekötni, az itt érdekelt 
két társulat pedig vétgátjának kötpontját el-
vesztette, s ilyent másutt mint egymás gátjá-
ban fel nem találhat — a társulatok vala-
melyike szoritassék reá az összekötő gát kié-
pítésére ; s amennyiben a társulati védmüvek-
nek ezen kiterjesztése által Mindszent határa 
ís ármentesittetik, a dolog természeténél fogva 
a községnek az 1830-iki vízállás alapján ár-
térbe vonható része az illető társulat kötelé-
kébe osztassék be. 

A miiiiszterium teljesen a község állás-
pontjára helyezkedvén, 10007./1877. sz. ren-

deletével az összekötő-gát kiépítésére a mind-
szent-apátfalvi társulatot, mint a mely mente-
sített ártérnek alantabb fekvésénél fogva a 
kötpont felkeresésére hivatva van — kötelezte; 

és 

• ) De hát önöknek nincsen országgyűlési képviselőjük, ki 
községük létérdekében lépéseket tenne a kormánynál, s ha kell, 
felemelni szavát az országgyűlésen? tízerk. 

meghagyván annak egyszersmind a terv 
költségvetés elkészítését. 

Itt tehát szó sem volt egy külön érdekelt-! 
ségről, a melynek feladata lett volna egy ön-
álló társulatba tömörülni; hanem csak arról, 
hogy a mindszent-apátfalvi társulat a maga 
védmüveit, melyek többé sem a társulat érde-
keinek, sem a törvény kívánalmainak meg 
nem felelnek — a helyzet és törvény állal 
igényelt mértékben terjessze ki, s ily módon 
védképes állapotba helyezze. 

Ily szempontból ítélve meg a kormány 
el kell ismerni, hogy a jelzett rendeletet a 
miniszter a maga törvényes hatáskörében, fela-
datának és jogainak keretében boesájtotta ki; 
eszerint teljes erélylyel kellett volna azt végre-
hajtani. 

Ámde a rabulistika mesterei találtak utat 
módot ezen annyira világos ügyet éveken át 
húzni, halasztani. Szegény Mindszent hasztalan 
menesztett küldöttséget küldöttség után. hasz 
talan nyújtott be sürgető kérvényeket, memo-
randumot; — a háttér homályában ott lap 
pangót az ellenérdekek Mephistó;a, s a senki 
által nem istápolt község minden erőfeszítését 
paralyzálta. 

A minisztérium Pató Pál urai pedig tábla-
bírói kedélyességgel kéjelegtek az „ej rá érünk 
arra még" elvének kényelmes vánkosain; majd 
a szakértői szobatudósság vesszőparipái ára ülve, 
kicsinyelve fitymálták ezen — úgynevezett 
partiális kérdést, s később, midőn 79-iki rvá-
ratlan szerencsétlenségek" a dolognak komolyabb 
jelleget kölcsönöztek, tanácstalanul kapkodtak 
a kérdés megoldására alkalmas expediens után, 
melyet gyarló szemeik sehol sem birtak fel-
fedezni. 

E közben a község 32,000 frtot költött el 
a gazdátlan vonal védelmezésére; s a miniszteri 
palotában ezen — a község minden erejét fel-
emésztő állapot feletti panaszokra cynikus ér-
zéketlenséggel azt felelték, hogy hiszen a köz-
ség sa át érdekeit is védelmezi, tehát nincs oka o ' 
följajdulni a súlyos áldozatok miatt. 

A mult év végefelé aztán végre valahára 
ismét megjelent egy miniszteri rendelet,? mely 
az összekötő-gát kiépítését és fenntartását, ille-
tőleg a mindszenti öblözetnek a saját körébe 
bevonását, újra a mindszent-apátfalvi társulat 
kötelességévé tette; egyszersmind elvileg ki-
mondotta, hogy az épitési költségekhez bizonyos 
aránylagos összeggel a bökény-mindszenti tár-
sulat is hozzájárulni tartozik. 

Minthogy azonban az idő ekkor már annyira 
előhaladt, hogy a tavaszi árviz előtt a kérdéses 
munkálatok teljesítése phizikzi képtelenséggé 
vált, s így nyilvánvaló lett, hogy az esetleges 
árviz ellen csupán az eddig fönntartott primi-
tív töltések nyújthatnak oltalmat: a község 
aziránt folyamodott a törvényhatósághoz, hogy 
addig ís, mig az uj gát elkészülhet, szorítsa a 
megye közönsége a mindszent-apátfalvi társu-
latot arra, hogy a most már az ő mentesített 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

árteréhez tartozó részen fennálló nyúlgátakat, 
védképes állapotba helyezze. A törvényhatóság 
ezen kérelemre azt határozta, hogy majdjmás-
kor határoz; nevezetesen bevárja azt, hogy minő 
álláspontot foglal el a társulat a jolzett minisz-
teri rendelettel szemben. Csakhamar közmondásu 
lett, hogy a társulat álláspontja negatív. 

Mindszent ekkor azon gondolatra jött, 
hogyha a „lares et poenatesa-hez hasztalan for-
dult, elmegy az Olympusra, s ott keres*magá-
nak igazságot. Adott hát be' egy kérvényt a 
minisztériumhoz. Kérte ebben, hogy amennyiben 
a miniszter a maga törvényes hatáskörében 
kimondotta, miszerint a mindszenti öblözet a 
mindszent-apátfalvi társulat kötelékébe tartozik, 
s amennyiben a társulat vonakodik a kötelé-
kébe tartozó ezen terület védelméről gondos-
kodni, a mi által mentesített ártere veszélyez-
tetve van: intézkedjék a miniszter, hogy a 
kérdéses területen a védelem a társulat terhére 
eszközöltessék, mert az 1871. évi XXXIX t. c 
24. §-a nem csak feljogosítja,de kötelezi is a 
minisztert, hogy akkor, midőn valamely ár-
sulat a maga gátjait védképes állapotba helyezni 
elmulasztja, vagy a védm(íveket a törvénynek 
megfelelőleg kiépíteni vonakodik, a szükséges 
munkálatokat az illető társulat terhére eszkö-
zöltesse. 

A miniszter ugy vélekedett, hogy „hall-
gatni arany ;u s — risum teneátis — máig sem 
tett semmit, hogy a saját rendeletének tiszte-
letet és érvényt szerezzen. No, persze, az ember 
nem azért magyar közlekedési miniszter, hogy 
intézkedéseiben lelkiismeretes következetességgel 
meg ne tartsa az „ex omnibus aliquid et toto 
nihil" hagyományos elvét. 

Még most sem esett kétségbe Mindszent; 
megcsalt reményeinek romjain újra feléledt a 
bizalom a törvényhatóság iránt; azért feszült 
várakozással tekintett annak további elhatá-
rozása elé. 

De a februári közgyűlésről ismét tört re-
ményekkel tértek haza a mindszentiek; mert a 
törvényhatóság kimondotta, miszerint a f. évi 
védekezésre Mindszent kényszeríttessék. 

Lesujtólag hatott Mindszentre ezen váratlan 
határozat; annyival is inkább, mivel attól a 
törvényhatóságtól, a mely a Pallavicini-félo 
gátak ügyében keletkezett törvényes miniszteri 
határozat-fenntartását és végrehajtását oly fér-
fias erélylyel és SZÍVÓS kitartással követeli, — 
méltán jelvárható volt, hogy ugyanazon logy-
kával ezen másik — szintén a törvényes ha-
táskörben kiadott miniszteri rendelet szellemé-
ben fog cselekedni. 

Joggal föltámadhatna bennünk az indig-
nátio ezen határozat miatt a törvényhatóság 
ellen, ha nem tudnánk, hogy az egész ügy a 
közgyűlésben csak ugy per tangentem tractál-
tatott, s igy a bizottsági tagoknak nem volt 
alkalmuk a tényállással behatóan megismerkedni. 

Minthogy azonban erről a mindszentiek a 
törvényhatóság irányadó tényezőivel fölmerült 
személyes érintkezés folytán meggyőződtek, el-
határozták, hogy ezen ügyet — ha lehet — 
még egyszer szinre hozzák a törvényhatóság 
előtt. 



jezettnek vélt ügye. a megye legnéphsebb községei létérdekeiknek ; 
rovására, — a helyett, hogy a hátrább belyeeést elrtndelő l , , w / u 7 j . 
számú közmunka és közlekedési miniszteri rendelet a kitűzött záros 
katáridő alatt a legnagyobb szigorral végrehajtatnék; — egész 
véletlenül, ujabbi tárgyalások sikamlós terére vezettetik viasza. 
Midőn tehát e feletti megütközéséoek kifejezést adna : egyszersmind 
eleve ís óvását jelenti ki minden oly törekvéssel szemben, melylyel 
netalán az 5«/,8

7
9. száma mejryei közgyűlési határozatban kifejtett. 

a
 m95/J%79# sz. alatt kelt közmunka és közlekedési miniszteri ren-

delettel egész terjedelemben jóváhagyott s az 1871. évi XXXIX. 
t. e. 14-ik § a szerint csak ujabban megejtendő törvényszerű tárgya-
lások utján módosítható megállapodások, — habár csak a leg-
kisebb mértékben is, — felforgattatui céloztatnának. 

Ennek előre bocsátása mellett, a felsőbb hatósági rendeletek 
irbnt tartozó tiszteletnél fogva, a m. kir. közműnké és közlekedési 
miniszteri 693/iS8o- ««niu intézvényben foglalt meghagyáskoz képest, 
Csongrá imegye érdekeinek a helyszíni vizsgálatnál leendő képvi-
selésére, Fekete t á r t o n in* főjegyző elnöklete mellett, Balogh Já-
nos, Sima Ferenc, AbatTy Zsigmond, Ónody Lajos, Wimmer Károly 
és líerkec Ferenc bizottsági tagok oly utasítással küldetnek ki, 
hogy Kiszely Károly orsz. középit. felügyelő urat a hármas-alsó-
ányási töltések hátrább helyezése ügyenak megvizsgálásánál a kellő 
támogatásban részesítvén és a megtartat !ó helyszíni vizsgálaton 
szintén résztvevén . a kifejlendőkről, illetve eljárásáról szóló jelen-
tésé', a megye közöcségéhez, a lehető legrövidebb idő alatt fceier-
j tszteni igyekezzék. 

Stammer Sándor kir. tanácsos alispán pedig megbizátik, 
hogy a küldöttség jelentésében kifejezett szükséghez képest egy 
rendkívüli közgyűlésnek azdnual való összehívása iránt a szokott 
intézkedéseket tegye meg. 

F e 1 h i v á s*) 
& Bánfaira vidéki móhcszegylot taps ihoz ! 

s a nagyérdemű közönséghez! 
Minden állam jólléte egyesek jóllététől függ. — 

Minél gazdagabb valamely álUm alattvalói 8 minél in-
kább képesítvék az állami adók fedezbetésére: annál 
inkább növekszik az állam ereje, annál biztosabb más 
áilaiuok közti fennállása. 

Midőu a Bánfalvavidéki méhészegylet megalakult : 
az egyesek vagyonosodásának előmozdítása lebegett 
az egyleti tagok szemei előtt. — Tagjai azért tömö 
riilteic, hogy leginkább az egyszerű nép részére nyit 
hassanak meliék jövedelmi forrást. — S nem csaló-
dott az egyesület, midőn a méhészetet, mint etuo ha-
zánkban még eddig fejletlen iparág művelését tette 
céljává, nem csalódott, mert a célszerűen űzött méhé-
szet épen a közuép között naponta nagyobb tért fog 
lal s naponta többeket nyer meg ezen iparág pár 
tolóiul. 

A 3 évvel ezelőtt elvetett mustármag erős fát 
hajtott, az egylet életképessé fejlődött, hogy megkez 

*) Fölkéretnek a hazai lapok e fölhívás közlésére. Szerk. 

dett munkáját folytatni, feladatát megoldani a jövőben 
még képesebb legyen. 

Hogy azonban az egylet célját érhesse, feladatát 
a közönség igényeiuek minden tekintetben megfelelően 
oldhassa meg: ugy a tagok, mint a művelt közönség 
általi egyesíi t támogatásra van^szüksége, annyival?{is 
inkább : mert kellő támogatás által célját könnyebben 
és biztosabban elérheti. 

Célja elérésénél nem kiméi áldozatot; időnkénti 
gyakor i ' t i előadások, vándor gyűlésekkel összekötött 
kiállítások ; újból pedig a Bántalván felállítandó minta 
méhészet által igyeksíik terjeszteni a haszonméhészeti 
ismereteket, hogy azután az ismereteket hasznot-hajtó 
tudássá fejlődjenek. 

Felhívom azért egyletünk tagjait, s á müveit kö-
zönséget, bopy ne tagadják mrg tőlük ezutánra sem 
anyagi és szellemi pártfogásukat. 

Minthogy pedig egyletünk ez év május hó 30—31 
napjain Szentesen tartaud kiállítással egybekötött köz-
gyűlést: első izben is anyagi támogatásra van szükség. 
— Felkérem azért az egylet tagjait, hogy hátralékban 
levő tagsági dijjuikat, az ez évi tagsági dijjakkal eg)ütt 
rnártius hó 15-ik napjáig egyleti pénztárnok Saalay 
József urho3 Bánfalvára póstai ut vlványnyal beküldeni 
ne késsenek, hogy mind a gyűlés költségei fedezdetők 
legyein k, mind a mintaméhészet kellő időben felálli-
t&thassék 

Mitdenek felett felkérem pedig azon tagtárs ura-
kat, kik az 1877-ik évben lettek egyietüuk tagjaivá, 
nyilatkozzanak a fent kitűzött határ ideig a felöl is, 
ha vaijon a következő 3 évro akaroak-e egyletünk 
tagjai maradni ? nehogy a hallgatást maradásnak le-
gyünk kénytelenek tekinteni, s a szerint számítsunk 
párfogásukra. 

Nem kételkedem, hogy siker koszorúzta 3 évi 
munkásságunk az eddigi tagok kebelében támogató 
'"észvétre ne találjon ; sőt hiszem, hogy azok közül is, 
kik eddig visszavonultak az egylet kebelébe lépéstől: 
többen leendenek egyletünk tagjaivá, azon meggyőző-
dés által vezéreltetve: hogy egyesek jóllétre emelése 
állal a közös haza jóllétét előmozdítani mindenkinek 
hoopolgári kötelessége, tudván, hogy: ki valakit vala-
mely hasznos foglalkozás megtanuihatásóra 6egit: több 
jót gyakorol, mint a ki éhezőket elégít ki. 

Felkérem egyúttal a tagtárs urakat, mint általá-
ban a méhészet minden barátait, hogy méhészeti kiál-
lításunkat minél több tárgygyal gazdagítani szíves-
kedjenek. 

Egyleti tagsági dijjak mint eddig: 
Alapítóké 25 frt. élethossziglan. 

Talán be fogja látni a törvényhatóság, 
hogy oly községtől, a melyben minden lélekre 
még a bölcsőben fekvő csecsemőre is évenként 
10 frt. 70 kr. közteher esik — további áldo-
zatokat kívánni nem lehet. Mert hiszen az ál-
dozatkészségnek is van bizonyos határa, melyen 
tul már az öngyilkosság kezdődik. Mindszent 
már eljutott ezen válpontra; s igy nem lehet 
csodálni, ha visszavonhatlanul eltökélte magát 
ezen ügyben a passiv ellenállás útjáról le nem 
térni, vagyis a védelmet Istenre bizni; annyival 
is inkább, mivel teljesen meg van győződve 
arról, hogy ezen álláspontja jogosult, s mivel 
a védekezéssel járó anyagi áldozatokra úgyis 
absolute képtelen. 

Itt, a nyilvánosság előtt kérve kérjük tehát 
a törvényhatósági bizottság igen tisztelt tag-
jait, hogy a kérdéses ügyet alkalmilag még 
egyszer komoly megfontolás tárgyává tegyék, 
s a fenntebbiekben kimutatott irányban hozza-
nak ujabbi határozatot 

Óhajtjuk ezt nemcsak az igazság érdekében, 
hanem azért is, hogyha minden erőfeszítés da-
cára netán bekövetkezik a szomorú katastrópha, 
legalább meg legyen az a vigasztalásunk, hogy 
sa át törvényhatóságunk nem lesz azok között, 
a kiknek fülébe fogjuk harsogtatni az átokterhes 
vádoló szót: m e m e n t ó ! 

Pintér Gyula. 

A Dili tor ügy ós a megye. 
Csongrádmegye közgyűlése f. hó 13-án tartott ülésében a 

töltés btlebbezés tárgyában miniszterileg elrendelt supervisira nézve 
következő határozatot hozta i 

A m. kir. közmunka és közlekedési minisztérium 1880. évi 
február 2-án 683. sz. alatt krlt rendeletében tudatja, hogy a hár-
mas-dilitori és alsó-ányázi védtöltések hátrább helyezése ügyében 
1879. évi oktober 23-án 12195. sz. alatt kibocsátott közmnnka és 
közlekedési miniszteri rendelet ellen a Pnllavicini uradalom részéről 
beadott két rendbeli folyamodvány következtében a helysziui vizs-
gálat megejtésére és véleményes jelentés tételre Kiszely Károly 
orsz középit. felügyelő kiküldetett; felhívja egyúttal a megye kö-
zönségét, hogy a helyszíni vizsgálathoz saját részéről is küldött-
séget rendeljen ki. 

Nem mulaszthatja el Csongrádmegye közönsége megütközését 
fejezni ki azon sajnos esemény felett, hogy a hérmas-alsó-ányási 
védj öltések belebbt-zésének oly régóta hnzűdó s már teljesen bele-

_ T Á E C A . 

j i J J E L , 

— B Ű B E A D O L F . — 
Mig jobbról a iáthatáron 
Alátünnek csillagok, 
Balról addig sziporkázva 
Ezer másik felragyog. 

Az életben is épp ugy van, 
A miként az égbolton : 
Csillagnak kell álátünni. 
Hogy csillag felragyogjon. 

Bogdánji Lajos. 

A cigány vajda leánya. 
— E L B E S Z É L É S . — 

Irta: S. F. 
— Szóljon gyermekem, kérdé Pálossy, hévvel 

ragadá meg Boriska kezét: bírna e szeretni engem? 
Boriska némáu vonta ki kezét Pálossy kezéből, s mi-
előtt ez vissza tarthathatta volna, lölnyitá az ajtót és 
eltűnt. 

Pálossy szivében a szerelem forrt, lelke hevült, 
esze zavart volt, állt a szoba közepén, s és az abla-
kon át némán nézett az eltüuő leány után, majd az 
ajtóhoz futott, föl szakitá ezt, s ment, hogy visszatartsa 
a leányt; de Boriska eltűnt, elment haza. 

Gazsiék boldogok voltak abban a tudatban, bogy 
a falu volt földesurát leányok ápolta föl betegségéből. 

Az egész faluban nem is beszéltek másról, mint 
Gazsi Boriskáról, kinek az a szerencse jutott, 
hogy Pálossy őnagyságát ápolta. Boriska pedig a nap-
tói kezdve, hogy a kastélyból haza került, nem az a 
magát mindenkivel kedveltetui szerető naiv leányka 
volt többé. — Almai zavartak voltak, s házi foglala 
tosságában hanyag. Sokszor órákig is állt egy hely-
ben és elmerengett, elábráudozott. — AByja többször 

mondta ueki, hogy de megváltoztatta a kástélyi élet 
a természetét. — De Boriska elzárta bensejét még 
anyjától is és nem mondá meg neki, hocy szivo he-
verőn dobog s lelkében a szerelem gondolatai forrnak. 

Az ifjú Gerendayt az idő alatt, mig Pálossy fe-
küdt, a szomszéd Tenk falvára elválasztották lelkészül. 

Gerenday Balázs, mint már láttuk, szerette Bo-
riskát, csak biztos állomás után várt, hogy megkérje 
kezét. — Két hét múlva, hogy Toukro lelkészül vá 
laaztották, két nap múlva azutáu, hogy Boriska Pálos 
sytól haza került, az ifjú lelkész be is kopogtatott 
Gazsi György házához, s megkérte tőle a talu legszebb 
leáuyának kezét. 

A cigány vajda és felesége igen nagy megtisz-
teltetésnek tartották e kérőt házukra nézve, Boha nem 
ia gondoltak rá, hogy leányuk még tiszteletes asszony 
legyen 

A falut ugyan nem lepte meg ez az eset; mert 
évvel elébb már hire terjedt annak, hogy a tiszteletes 
káplán ur szerelmes Gazsi Boriskába. 

Gazsiék örömmel Ígérték leányuk kezét oda a 
lelkésznek, oly föltétel mellett, ha ez a frigy Boriská-
nak is szive választása szerint való lesz. 

Megkérdezték hát Boriokát is és ő kijelenté, 
hogy: „a tiszteletes urat nem szereti és nem megy 
hozzá nőül.* Gerenday Balázsra elzuzó volt a leány 
e nyilatkozata. — A szülők e nem várt meglepctétés-
sel le voltuk sújtva. 

Boriska mint egy tündér állt a kérő és szülei 
között. 

— Kegyed tehát nem szeret engem, mondá le-
verten a lelkész. 

— O szeretni fogja, akarom, hogy szeresse! ki-
áltott hévvel az apa. 

— Tiszteletes u r ! ne kívánja kezem, én men 
biruám boldogítani, mondá Boriska. 

— Nem kívánom, mondá tompán a lelkész és 
elbagyá Gazsi Görgy házát. 

A falut villámként járta be az a hir, hogy Bo-
riska kikosarazta a lelkészt. 

Ez az eset ezer mende mondára adott alkal-
mat. Az öreg asszonyok, kik nem képzeltek oly nősze 

mélyt, ki egy lelkészhez hozzá ne menjen nőül, igen 
megbotránkoztak ez eset miatt és azt mondák, hogy, 
akármilyen szép is, csak egy jött ment cigány leány 
mások meg azt mondták, hogy gazdag ugyan az apja, 
de csak lókupec. A leányok meg arra voltak kíván-
csiak, hogy kit szerethet Boriska, hogy ily fényes ki-
tüntetést elutasít magától. 

De Gazsi György és feleségénél sem csinált ea 
az eset kevesebb háborúságot, mint egyébh elyt a fa-
luban. Gaz6i kitagadássul fenyegette lányát. Az anyja 
meg azt mondta, hogy megérdemelné, hogy elűzzék a 
háztól. Es Gazsi Boriska azért megmaradt elhatáro-
zása mellett. 

Ezen esetnek hire nem kerülte el Pálossy kas-
télyát sem. 

A lábadozó Pálossy éjjel nappal Boriskára gon-
dolt. E leány képe az első találkozás pillanatától 
kezdve emlékébe volt vésve, s ha nem Bzerette is 
mindjárt Boriskát, de bizonyos boldog eiőérzettel gon-
dolt mindig a remek női arcra és tündéri termetre. 
Az ápolás alatt ébredt föl a lappangó szerelem Pá-
lossyban és bár kérdésére Boriska nem felelt, elhatá-
rozta, hogy fölépülése után megkéri formálisán a 
leány kezét. 

Pálossy öreg gazdasszonya teljes méltatlanko-
dással beszélte el Pálossyaak, hogy: csak nézze nagy-
ságos uram, ez a Gazsi leány kosarat adott Gerenday 
tiszteletes urnák. 

— Melyik Gazsi leány? kérdé Pálossy? 
— Boriska, ki itt ápolta nagyságodat. — Hát 

ki gondolna már ilyent? — De van is neki érte mit 
szenvedni szüleitől. 

Boriska azonban nem szenvedett soká e szülei 
szemrehányás miatt, mert a község még le sem tette 
az eseményt a napi foglalkozás teréről, midőn az a hir 
járta ba a falut, hogy Pálossy megkérte Boriska kezét 
és Boriska meg is Ígérte, hogy hozzá megy nőül. 

(Folyt, köv.) 



Rendes tagoké 2 frt. 1 , , , . , , , , 
Pártoló tagoké 1 frt. | l , á r 0 m d V ' k ® t o « « " M g g e l . 
Mély tisztelettel vagyok 
Bántalván, 1880. febr. 20. 

N&&T Zsigmond, Kovács Imre, 
egyleti titkár. egyieti elnök. 

Világ folyása. 
Sándor cár ellen intézett merénylet mindennapi 

kérdést letol a világesemények teréről, — A nihilis-
ták ezen, a történelemben páratlan müve képezi a vi-
lág szó beszéd tárgyát még ma is. A lapok borzasztó 
részleteket közölnek a robbanásról. — Egy a légbe 
röpített katona beszéli, irják a lapok, hogy: „az őrség 
6 óra után már teljes szamban összegyűlt. Egyszerre 
rettenetes robaj és lökés következett s egyideüleg el-
aludt Ja gáz. Megingott minden. A dörej pillanataban 
az elbeszélő a padozattal együtt a levegőbe emelve 
érezte magát, s ezután pillanut múlva a mélyre sít 
lyedt. Jajgatásokfit segély kiáltásokat hallott körös körül. 
— Miután ijedtségéből íölocsudott, fényt vett észre és 
a romokon át a tényt követve egy szétzúzott ablakon 
át a palota udvarába mászott ki. az épületnek fölrob 
bántott részén a romhalmazból füst és por gomolygott 
föl, a romból vérbe fagyott emberek jöttek elő. A 
légberöpitettok száma 63 ra meg s ezekből több mint 
20 már meghalt 

A nihilisták ellen valóságos hadjáratot tart a 
rendőrség. Ez azonban korántsem lóhasztjá a nihilis 
ták tevékenységét — Egy nihilista lap a merénylet 
ntán az üldözésekre a következőképen telel. „Hogy a 
merénylet eredményre nem vezetett, ez ne ejtsen két-
ségbe benneteket, (t. i. a nihilistákat) Nikolajev Sán-
dor ezúttal megmenekül; de jövő alkalommal uem 
lesz oly szerencsés. O el fog esni, és pedig minél elébb 
8 elébb, hogy sem jubileumát megünnepelhetné. - A 
jubileum napja pedig márc. 2 án lesz, ha tehát a ni 
hilista lap jól jósol ugy Sándor cárnak még csak pár 
napj* volna hátra. En azt mondom, hogy még nem 
jó volua, ha meghalna, hagy foiyou még a muszkaor 
szági üldözöttek vére, hagy érje el az önkény H legalsó ! 
fokot, hogy a nép annál inkább megundorodjék tőlo. j 
Ma még attól lehet tartani, hogy ha elesik is Nikola j 
jev Sándor, az oroszok csak urat cserélnek és egy i 
másik cár követi. 

A merénylet után a lapok ugy írták, hogy Sándor • 
cár le akar mondani a trónról, hogy az uralmat fiá-
nak adja át kit a nép inkább szívelhet. — E hir 
azonban később megcáfoltatott s a cár ahelyt, hogy 
lemondana a nihilisták legerélyesebb üldözését ren-
delte el. Csudálatos, hogy a cári önkény bo nem látja, 
hogy itt aem emberekkel van dolga kiket meg lehet 
Ülni, hanem igével és eszmével, mely nem hal meg a 
hóhér bárdja alatt. 

Vilmos császár agyon rémült, midőn a merény 
Jetről értesült, ee eestet könyűzve beszélte el család 
jának. Vaiós/.inüleg Nobiling jutott eszébe, kiuek csak 
az az egy hibája •alt , hogy meg nem mérgezte azo 
kat a eréteket, melyeket őfelsége fejébe lőtt. O most ! 
már nem siratuá a közös sors keserűségében uralkodó 
társát. 

Nálunk az uralkodó békén alhatik, itt csak a 
minisztereknek jut ki az infumis sorsból. — Azonban 
ezeket sem lövöldözik, csak nyelvel csapkodják. Most 
folyik a vita az országházban a költségvetés felett. Ez 
évre 28 millió lesz a deficit. Van is érte mit hallgatni j 
a pénzügy miniszternek, pedig már hozzá szokhattak ) 
volna ehez a honatyák, mikor 10 év óta folytonosan 
deficit mellett kölcsön pénzből kormányoznak, fianem 
hogy ennek az örökös deficitnek mi lesz majd és nem 
lesz e egy állami csőd a vége azt nem mondja meg a 
pénzügyminiszter se, pedig egyéb nem lehet vége. 

Semper Idem 

Helyi és vegyes hirek. 
— Van elég. 16 pályamű érkezett be a megye-

ház épitési tervéül e 16-ból azonban mint értesültünk, 
7 mű miután igen kezdetleges, nem fog pályázat alá 
bocsáttatni. 

Hutiray Lajoa halálával megüresedett nyilván 
tartói állasra szótöbbséggel Juhász János ur váíueztft-
tott meg, ki különben már évek óta működik teljes 
elismeréssel e hivatalnál. 

— A vasatügyi bizottság mult vasárnap 
ülést tartott. A bizottság az építendő vasút irányára 
nézve a Szentes szajoli vonalban állapodott meg. — 
E/en vonal kiépítésére nézve szükséges forgalmi és 
egyébb adatoknak összegyűjtésére egy szűkebb körű 
bizottság alakíttatott. — E bizottság tagjai B*logh 
János polgármester elnöklete alatt Kiss Zsigmond, 
Abaffy Zsigmond, Bányai Jóasef, urak. — Megbízatott 
egyszersmind ezen szűkebb körű bizzttság, hogy ezen 
vasútvonal kiépítésének föltételei kitudása végett tegyo 
magát érintkezésbe a tiszavidéki vaspálya tarsasággal, 
mely társaság leginkább érdekelve van ezen vasúti 
csatlakozás által; tegye továbbá magát érintkezésbe a 
Dombegyháza-makói vonal kiépítését tervező bízott 
sággal, hogy ez a Szöreg felé tervelt csatlakozási irány 
helyett, a hód-mező vásárhelyit fogadja el és Makó, 
Hód-Me»ő Vásárhely, Szentes. Kun-Szent Márton vá 
rosai a többi érdekéitekkel együtt álljanak össsze egy 
már régebben tervelt Makó, Hód Mező Vásárhely, 
Szentes szajoli vonal kiépítése iránt. 

— A mindszenti révtöltóit hiába rendelte 
el széthányatni a miuiszter, hiába utasíttatott erre az 
uradalom s az ellenőrzésre felelőség terhe mellett a ' 

szolgabíró. — A révtöltés tetejéből egy lábnyit elhord-! 
tak s azután abba hagyták és a töltés áll mint a sión,! 
várja szépen az árvizet. Mégis szégyen a megyére 
nézve, hogy Pallavicni őrgrót igazgatóságával szemben 
nem bír érvényt szerezni miniszteriig santionált ren 
deletének. — Fölhívjuk e körülményre megyei alispá 
nunk figyelmét, neki áll első sorban is érdekében, 
hogy a megyei rendeletek erélyes végrehajtása által, 
megvédje a megye tekintélyét ezen már türhetlenné 
vált őrgrófi önkénykedéssel szem bem. 

— Figyelmeztetik a lakobság, hogy az al3Ó és 
felső csordajarásra a tehén legeltetési dijak befizetésé-
nek határideje f. év april 1 ig van kitűzve. Egy tehén 
után a legeltetési dij 12 frt, mely összeg a föntirt határidő 
alatt a városi közpénztárnál fizetendő. 

— A d o m á n y o k . Gymn. tanfolyammal egybe-
kötött polgári iskolánk muzeumának számára, a leg-
utóbbi közlés óta következő ajándékok küldi ttek b e : | 
Balog János polgármester úrtól egy tábla „vízi vatta44, 
N. N. tői egy bosnyák lőszer táska, Sima Fereuc ur j 
tói 2 db. ezüst érem, Kiáhl György úrtól l db. ezüst í 
érem és egy ó csöves tengeri szár, Nagy Imre úrtól 1 
db. ezüst érem, Ringvalu József úrtól 4 db. réz és 4 1 

db. ezüst érem, M. Török Sándor úrtól egy igen ér- ' 
tékes ős szarvas koponya agancsokkal, Rambovsky j 
Józsefné úrhölgytől egy kitömött vadruca; Győry Béla 
úrtól 1 db. réz érem, Tö.iök V. úrtól 1 db réz érem, 
DAci László úrtól egy „libertás" és egy bronz ékszer. 
Lakatos Ferencné asszonytól, egy középkori réz l.'szü 
let. Midőn a tisztelt ajándékozóknak ezennel köszö 
netet mondok: legyen szabad egyszersmint a t. kö-
zönséget kérnem, hogy, már is szép gyarapodásnak 
indult muzeumunkat, becses ajándékaival ezentúl is 
gyarapítani kegyeskedjék. Szentes, 1880. febr. 21. 
Síivós Béla tanár. 

— Nem hagyta magát lefőzetni, már tud 
niilik Mindszent Községe az őrgróti uradalom által, 
Midőn ugyanis a megye meghagyta az uradalomnak, 
h >gy a révtöltést záros határidő elatt széthányja, (még 
ugyan a záros határidő dacára ott van a gát) az ura 
dalom olyképen akart a gát széthányás költségeitől 
szabadulni, hogy ajánlatot tett Miudszent községének, 
mely szerint megengedi neki, hogy sáros utcainak föl 
töltése végett o gátban levő földet községi költségen 
elhordathassa. — Az uradalomnak jó árendak által 
nevelt keze hosszú és igen természetes, hogy voltak 
kik a mindszenti közggyűlésen egész lelkesültséggel 
beszéltek az uradalom e nagylelkű ajánlatáról, mely 
nek nem volt egyéb célja, minthogy az uradalomnak 
kötelességét a község teljesítse. — Megjegyzendő, hogy 
ezen gát elhordatása 6000 frtba kerülne. — Tehát ez 
aa uradalmi nagylelkűség 6000 írtjába került volna 
Mindszentnek, ha elóg eazo nincs belátni, benne a 
cselt. Igun is, ha az uradalom nagylelkűsködni akar, 
miután a gátat úgyis el kell hordatnia, töltse föl belőle 
saját igáján Mindszent utcáit. Az ut jósága neki érdeke 
leginkább; mert neki jár rajta legtöbb szekere. 

— Migtcrholt kösség. Mindszenten minden 
lélekre 10 frt. 70 kr. közteher esik. Van ugyanis e 
községnek 9845 lélek álló lakosa s fizet az államuak 
35041 frt adót, 23294 Irt. 56 kr. házi pénztári kiro-
vást (minden adó Irt után 661* krt.) gátvédelmi és 
egyéb állami illetékek fejében 23 ezer frtot. — S ezen 
községnek nincs több csak 13229 katasztrális hold 
földje. Mindszentnek ez a nagy közterhe ered onnan, 
mert a Pallavicini uradalom annak idejében, mikor; 
ily dolgok még jobban sike. illtek, a megye és minisz j 
terium utján kivitte, hogy Mindszent határában levő 
földjének legnagyobb része az ő földjén levő bérlök 
bői alakult Sövényháza félő községbe kebeleztessék. 
Természetesen csak azért, hogy ezen földek kivonassa-
nak Miudszent község közterhe alól. Az egé*z dolog 
ban az a bántó, hogy a Mindszentet sújtó ezen cselek 
mény, már az alkotmányos megye műve. 

— Pallavicini Sándor őrgrófnak megyénk 
ben 89 ezer 961 (1200 nsz. öles) hold földje van s 
ebből a kérdéses dilitori töltés által védett ártér 35 
ezer hold körül tesz ki. 

— Valahára. A Bökény Mindszent tiszasza 
szabályozási társulat a mentesített területekről a fakadó 
vizek levezetésére — mint az lapunkban évek óta ja 
vasolva volt — a Kurca torokba két vas csövet fog 
beépíteni. A két öntött vascső szállítással együtt 3460 
frtba került, a beépítés mintegy 10,000 frtba* kerül. — 
Ezen viztresztő készülék tehát legfölebb 15;000 frtba 
kerül és segítségével a víznek lecsapolása után azonnal 
meg lehet kezdeni a fakadó vizek leeresztését, B mind 
addig nem kell elzárni, mig a viz a cső nyílásáig föl 
nem áradt. Mint szakértők mondják o csövek 10—15 
évig kiállják. Mennyivel olcsóbb tehát a viz leereszté 
sének e módja, mint a kurcatorokuak évenkénti kinyi 
tása. — Ez évben p. u. a kurcatorok kinyitáía és be-
temetése 13,000 frtba került. Megjegyzendő még az is, 
hogy e csővek segítségével jobban le lehet ereszteni 
a vizet, mint a kinyitás által. 

— A körgát ügyben holnap városi közgyűlés 
lesz. Tárgyaltatni fog a jog- és gazdászati szakosztály-
nak ez Ügybon beterjesztett javaslata, A körgát a mi-
niszter által elrendelt épitési terv saerint 85,745 53 krba 
kerül. Ebből, a földadónak elvonásával fönnmaradó 
többi adónem után 1 — 1 frtra 1 frt 48 kr. kirovási 
teher esik. Ha pedig a földadó is hozzájárul a teher-
viseléshez 1 frt állami adó után esik 58 kr. 

— Ö n g y i l k o s s á g . Az utóbbi időben valóságos 
mániává kezd lenui az öngyilkosság. — Az elmúlt héten 
két ily eset adta elő magát. Horváth Mária alig 14 
éves leány, állítólag azért, m^rt kedve ellenére anyja 
cselédnek állította el megmérgezto magát s meg is 
halt. F. hó 27 én pedig Cakó Imrének Ádám Julianna 
nevű saolgálója akasztá iöl magát állítólag azon okból, 

mert gazdája csempészkedésben találta és ezért meg-
piszkolta. 

A későn érkezett kedves. Csongrádról irják 
nekünk, hogy ott Balog Viktória nevű fiatal asszony 
esküvője napján gyufaoMattal megmérgezte magát és 
pedig azért, mert régi kedvese épen az esküvő napján 
érkezett haza a katonaságtól s ez hűtlenségét szem- re 
hányta. A «zerencsétlen nő három napi kínos szenvedés 
után meghalt. 

— I r o d a l o m . AZ ARANY BIBLIÁNAK első fü-
zete megjelent. — E mű mint előre jeleztük, valóban 
egy irodalmi é* művészeti kincs és rméltán illik rá az 
„arany" jelző. Ez a fuz*t „Kain és Ábel" és „Salamon 
ítélete" cimű képeket hozza. Az első kép a t-st vérét 
meggyilkolta Kain kétségbeesését ábrázolja, midőn az 
ur őt gyilkossága miatt megátkozza. E iiK'grendilő eset 
egy soha el nem feledi e'ő képpé van öntve. Valóban 
művészi munka. A másik kép Salamonnak, az élő 
gyermek falett perlekedő szülőknek mondott ítéletet 
illetve ennek eseményét ábrázolja. — E két képpel 
van a magyarázó szöveg. E művet vslóban méltán 
lehet a világirodalom és művészet remekének mon-
dáin. — Ára egy egy füzetnek 1 frt 20 kr. A művészi 
kivitelhez képest felette olcsóságnak mondható. Nem-
csak lelki, do művészi kincset vesz, ki ezt megszerzi. 
Eiő lehet rá fizetni Bpesten Mehner Vilmosnál. 

~ A „Vasárnapi újság" febr. 22 ik száma 
következő tartalommal jelent meg: K. Papp Miklós. 
— Az utolsó ut. Költemény, lncédy Liszlótól. — A 
két ördöd vára Történeti heszély. Irta Eötvös Károly. 
— Csizmadia műhely. — Az angol parlament megnyi-
— A nagymama. Költemény. Szabó Jánostól. — Je-
lenről és jövőről. (Kortörténelmi elmélkedés.) Vajda 
Jánostól. — Az albánok. — Egyveleg. — A téli pa-
lota. — Vasárnapi levél. Szomszédok. Porzótól. — 
Egy régi magyar nyomtatvány. — irodalom és művé-
szet közintézetek, egyletek, mi újság? stb. rendes heti 
rovatok. Képek: K. Papp Miklós. — Csizmadia-mű-
hely. Bicó Géza rajza. — Av, utolsó ut. (Gróf Sándor 
Móric temetése.) Herceg Odelsculeh Viktor rajza. — 
Az angol királyuő a parlament megnyitására megy. — 
Képek Albániából: Skutári-vidéki keresztény albánok. 
Prizrend, az albán liga székhelye. — A téli palola 
Szentpéterváron. A „Világkrónika" 8-ik száma követ-
kező tartalommal jelent meg: Aranyásók. (Képpel) — 
Gr Széchenyi Béla Sz^chuanban. — Hógörgeteg a 
svájci Alpokon. (Képpel) — Bem apóról. — A szoci-
alizmus előkora. — Az égés és a láng. (Két Képpel.) 
A „Vasárnapi újság" előfizetési ára negyedévre 2 frt. 
a „Politikai Ujgonságok" kai együtt 3 trt — Ugyan-
csak a Franklin Társulat kiadó hivatalában (Budapest, 
egyetem utca 4 ik sz.) megrendelhető a „Képes Néplap" 
legolcsóbb újság h magyar nép számára, félévre l frt. 
— E három hetilap melléklapja a „Világkrónika" ké-
pes hetiközlöny megrendelési ára a Vasárnapi újság, 
Politikai újdonságok vagy a Képes néplap előfizető 
részére negyedévre 50 kr. félévre 1 frt. • 

— Üzlet i értesités Az elmúlt héten Bpestcn 
a buza métermázsa ja kelt 14 trt. 50 — 60 kr. — Árpa 
középszerű 8 frt. 35 krtól 9 frtig, finom árpa 9 írt. 
25 tői 11 frtig. Kukorica: 8 frt. 4 0 - 5 0 kr. Zab. 7 
frt. 65—75 kr. 

— Ü z l e t i é r t e s i t é s Heti vásárunk a hét foly-
tán a beállott rosszuuk miatt igen szűk korlátok közt 
mozgott, t* piacon ugy s/ó.ván gabna nem volt kap-
ható. Buza mtr mázsánként. 12. — 13. —20. Árpa 7 
írt. Kukorica 7. — 7 —50 mtr.-mázsa. Árpa köböléi 
5.—30. — Kukorica 6. - 5 0 . 

— É r t e s í t é s e k Ringvald Józsefné örökösei 111. 
tized 42 számú házuk, felső réti földjük, és bökényi 
árterük eladó. — A nagygőzinalomban tűzifa (agác) 
van öl számra eladó. — Bánfy Ferecenek 1. tized 
160 számú házánál egy szoba, konyha, és kamra Szt. 
György naptól kezdve kiadó. — Varga Imrénél 1. t. 
21 sz. a. egy külön lakás, u. m. két szoba, konyha, 
kamra, padlás és tűzre valós hely, Szt. György naptól 
kezdve haszonbérbe kiadó. — Pap Fereucnó I. t. 436 
sz. háznál két külön lakás árendába kiadó. — A kik 
a munkások közül jó péuzt keresni kubik munkára 
akarnak vállalkozni jelentkezzenek Szánthó János 
kurcaparti 10 ik számú házánál. Újhelyi Lipót kispiaci 
Vinte félo háza, Tőkén 70 hold földje. Egy valakinek 
Dónáton 61 hold jó minőségű tanya földje. Egy má-
siknak ecseren 180 hold földje, melyből 80 h. szántó 
a többi kaszáló legelő. Tőkén 18 hold föld. Szolnokon 
felül a Tisza mentén 700 hold jóminőségű föld, mely-
ből 540 hold vízmentes szántó 160 hold pedig igen 
jó nád gyékényt termő 6 vagy 10 egymásutánt évre 
előnyfis feltételek mellett. 1880 Szt. Mihály naptól ha 
szonbérbo lesz kiadó — Mindezekről értesítés ad 
Szánthó János közvetítő. — Özvegy Csongrádi János-
nénak háza eladó. — Jószai András kiséri háza eladó 
vagy korcsmának btfrbeadandó. — Özv. Dobször Gusz-
távnénak vekerzugi 60 hold földje legelőnek haszon-
bérbe kiásó. — Szabó Zsigmond nagynyomási I. oszt. 
házi földje kedvező feltételek mellet eladó. — Mind-
szenti Varga Ferenc házánál 10 kocsi gyepszénája 
eladó, éa az alsó réten 5 hold tÖ!dje dinnye aiá kiadó. 
— Felsenburg Mirtliának 3 db. segélyegyleti részvénye 
van eladó. — Farkas Sándor háza eladó. — Piti István 
háza eladó. — Simon Mihálynak háza, a közép.ső rako-
dóba kukorica szár és haja eladó. — Özv. Pólya Mihályné 
1. t, 194 számú házánál oszlopnak való akácfák vannak 
eladók, — Iladzsi Szabó Idának háza elad. — Haris Zsó-
fia háza eladó, vagy egy lakás és egy külön szoba is ki-
iidó. — O/.v. Ki*s Pálné asszony házánál több rendbeli 
lakás kiadó. — Molnár Bálint házánál egy külön lakás 
kiadó. — Pokomándi Ferenc háza eladó. — Sebesi Fe-
renc háza eladó. — Sranc Györgynek házánál egy kü-
lön lakás kiadó. 

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



H I R D E T É S E K . 
c f c ^ ^ 

Férfi-, nő-, és gyermek lábbelik. 
A hosszú téli idény és munka szünet idő-

ben a legjobb munkás segédekkel dolgoztattam 
és összehalmozott munkáimból nagy választék 
kai szolgálhatok Szentes és vidéke tisztelt kö-
zönségének ; anyag és munka jóságáért kezeske-
dem s a lehető legjutányosabb áron kaphatók 

Más kereskedésekben netán hibásan vásá-
rolt lábbelieket illő ráfizetéssel becserélek. 

A rendeléseket kívánat szerint azonnal tel-
jesítem. 

Üzlet helyiségem a régi helyen van az 
evangélikus templommal átellenben. 

A tisztelt közönség eddig is irántam tanú-
sított bizalmát nagyra becsülve 

ajánlom magamat 
T Ó É T J Ó Z S E F , 

csizmadia mester. 

y v i E G H I V Á S . 

A szentesi takarékpénztár mm 
f . évi mártius 4-én d. e. 0 órakor 

saját üzleti helyiségében 
évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek tiszteletiül meg-

hivatnak. 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város közvagyonaihoz tartozó, a 

Széchényi kertben levő g ő z f ü r d ő h e l y i s é g , 
a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt 1880. 
tnaj. 1-től számítandó 3 egymást követő évre, 
tehát 1883. maj. l-ig, f. év marc. 15-én déle-
lőtt 9 órakor a városi tanácsteremben tartandó 
nyilvános árverésen haszonbérbe fog kiadatni. 

Az évi haszonbéri kikiáltási ár 300 írtban 
állapíttatván meg, bérelni kivánó az árverés al-
kalmával ezen összegnek 10°/,,-át, tehát 30 frtot 
tartozik letenni. 

Az árverési föltételek az árverési határna-
pig alólirtnál bármikor megtekinthetők. 

Szentes, 1880. február 24-én. 
Sima Ferencz, 

tanácsnok. 

V é g e l a d á s ! 
Van szerencsém a t. közönség becses^tudo-

mására adni, hogy az eddigi itt ienálló 
rőfös, kelme fiök-üzletemet 

végképen feloszlatom, és ennélfogva mai naptól itt 

végeladást rendeztem! 
Minden e szakmában vágó czikkeket, u. m.: 
Vászon, kanavász, karton, kékfestő divatkelme, 

selyem, posztó és selyemkendőket g y á r i á r a k o n 
aílll véglegesen elárusítok. 

Szentes, február hó 10-én 1880. 
Tisztelettel 

L é d e r e r I z r a e l . 
Üzlethelyiség: Fekete Márton-féle házban. 

Az evangelikus templom átellenében. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság évi 

jelentése. 
2. Ügyészi jelentés a peres ügyekről. 
3.A mérleg beterjesztése, a nyereség felosz-

tása iránti határozat hozatal, — a felmentvény 
megadásával és az átmeneti kamatláb kérdése. 

4. A tisztviselők százalék szerinti jutal-
mazásának javaslatkészitésére kiküldött bizott-
ság jelentése, — a tisztelet dijak és jótékony-
czélu adományok megállapítása. 

5. A kisbirtokosok orsz. földhitel intézeté-
veli szövetkezés tárgyában igazgatósági jelen-
tés, és tanácskozás a szövetségbe lépés iránt. 

6 Az alapszabályok módosítása végett — 
a bizottságok együttes munkálataival beter-
jfsztett javaslatok feletti határozat hozatal. 

7. Kérvények-, és indítványok elintézése, 
ugy az igazgatóság létszámának választás utjáni 
kiegészítése. 

Szentesen, 1880. évi február 12-én. 
A s igazgatóság. 

E l t T E S I T E S 
a h.-m.-vásárlielyi (első) takarékpénztártól. 
Alólirott igazgatóság ezennel közhírré teszi, miszerint: a tár-

saság kölcsönzési üzlet ágai között az eddig leginkább gyakorlatban volt 
váltó leszámítolásul kívül, a Jelzálog és Kézizálogüzleteket is kiszéle-
síteni határozta. 

S ennél lógva: Csongrád és a szomszéd megyék területén fekvő 
t e l ekkonyvvezet t birtokokra 1000 Irton felüli összegekben 8°j0-ék ka-
mat mellett előnyös kölcsönöket nyújt. 

S a budapeaii éa bécsi tőzsdén jegyzet t jóhitelű papírokra, s 
H-M-vásárhelyen és Csongrádmegyében levő pénzintézeti részvény társulatok 
alapszabályiéig befizetett részvényeire, előnyős iöltételek mellett előlegez. 

A váltó leszámítolási kamat láb pedig 1000 forinton felüli össze-
gekre nézve 8 ° 0 é k ; 1000 frton aluli összegekre nézve 9%-ék. 

A h.-m.-vásárhelyi Takarékpénztár igazgatósága. 
H i v a t a l o s h e l y i s é g : a piactéren, a városházával átellenben. 

Kivonat: az alapszabályok 22. §-ából. 
A közgyűlésen csak oly részvényes vehet részt, ki részvé-

nyeinek, vagy az erről szóllő zálog jegyeinek az intézet hivatalá-
báni letétele mellett igazolványát, és szavazati jegyeit három 
napp.il a közgyűlés elíítt már megszerezte; s részvényeit a rend-
kiviili kö ágy üt és előtt legalább 15 nappal, — a rendes közgyűlés 
előtt pe<iig az évi zárlatkor már a saját nevére jegyzette nátiratta. 

J e g y z e t : Az igazgató- és felügyelő bizottság évi ielentése 
S nappal a közgyfílés előtt az intézet helyiségében kitéve — a 
részvényesek által megtekinthető. 

Szestesen. Betlehem utca Dr. Pollák ur házával szemben 

NA SMGEE BABOT. CÖEP. NEWYÖRK 
A világ legnagyobb varrógépgyára. 

Van szerenesém a nagyérdemű közönség 
becses tudomására hozni, miszerint helyben 

S i n g e r V i l m o s ur 
házánál, Betlehem ntcza, Dr. Pollák nr házá-
val szemben egy teljesen felszerelt v a l ó d i ame-
rikai S i n g o r - t e l e varrógépekből álló raktárt 
tartok, melyeket gyári árakon elárusittatok. 

Az eredet i Sing-er-féle var rógé-
p e k í ö l ü l m u l h & t l a n o l r . ! A legutóbb közzé-
tett hivatalos tudósítások szerint az érem kiosz-
tásánál a philadelfíai világkiállításon a C i n a j e r 
M & n u f a c t u r l a g C o . családi- és gomblyuk-
varró gépei a legnagyobb kitüntetést, k é t é r -
met ós ké t oklevelet nyer tek s vala-
mennyi kiállított varrógép köziil egyedül az 
eretiatt &ing87-£;cpek lettek mint a leg-

Minden egyes eredet Singer-gép az itt látható gyári védjegyet viseli, t. i. az S. betJ egy csolnokot, két töt ós 
gombolyag cérnát foglal magában. Azonkívül minden géphez agy igazolvány adatik, mely a gép gyári számát iga-

zolvány, egyszersmind Neidlinger G. vezérügynök aláírásával ellátva ott évi jótállást biztosit, ezek hiányával a gép 
nem eredeti. 

Az eredeti Sinn^r-varrógépek gyári áron és minden árfolemelés nélkül kis részletek kívánatra h o t o & l l l n t i 1 f r t 
5 0 k r l e f i z e t é s m e l l e t t iz adatnak el és pedig helyben egyedül és kizárólag Singer Vilmos ur által, kinek házá-
nál a gépek megszemlélhetők és kipróbálhatók. 

N E I D L I N G E R G. 
a The Singer Manufactur Comp. New-York vezérfigynöke. 

Szentesen, Betlehem utca Dr. Fóliák ur házával fissssbön-

jobb családi varrógépek elismerve, mint az itt 
feljegyzettből látható: 

Philadelphiai nemzetközi kiállítás 1876. 
Az egyesült államok bíráló bizottsága ezennel 
közzéteszi, hogy a Sicger Mancfáotnriag 
Co. N e w - i T o r k , kitüntetésben részesült, a 
következő okoknál fogva: 

Egy kiváló jóminőségfi családi varrógép 
a melyben a legtöbb czélirányos gépészeti ta-
lálmány összpontosítva van, szerkezeti egysze-
rűség, kiviteli szilárdság s a munkák kitűnősége, 
sokoldalú alkalmazhatása eredetisége és az egész 
együttes tökéletessége. 

Ezen kitüntetés fényesen tanúskodik ar-
ról, hogy az eredeti Singer-féle varrógépek régi 
jó hírnevüket nem cnak, hogy megőrizték, ha-
nem a biráló bizottság kijelentése szerint a leg-
jobb családi varrógépek a világon. 

I I 
n 
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varrógépek nagy raktára. 

Tisztelettel alólirottnak már 8 éve fenálló óra-üzletem ben 
n é g y é v i g volt szerencsém a l e g j o b b és 

e r e d e t i „SINGER," „HOWE," „ANGER," .WHELER- és „WILSON" varrógépekkel szolgálhatni a n. é. közönség 
teljes kielégítésére, amiért is bátorkodom a múltra s a n. é. közönség eddig bennem 
helyzeti bizalmára hivatkozni, amidőn jelenleg a nálam nagy választékban raktáron 
levő eredeti nagy varrógépeket, valamint kis kézi-varrógépeket illő 
áron méltányos feltételek és havi részletfizetések mellett tisztelettel a n. é. közönség 
becses figyelmébe ajánl.,m; ugy a varrógépekhez való legjobb minőségű 
tű, cérna, olaj, valamint minden a géphez megkívántató rész, mely hasz-
nálat folytán megromlott, k é s z e n és a z o n n a l ka p h a t <5. 

Nagyobb javításokat 
is gyorsan és pontosan teljéitek. 

Midőn a n. é, közönség becses támogatásáért esedezem, mély tisztelettel érte-
sítem még, hogy m i n d e n n e m íí v a r r ó g é p e k e t ház i h a s z n á l a t r a cse-

l k é l y h a v i d í j m e l l e t t k ö l c s ö n z ő k . 
Az evang. templom épületében. 

Előnyős foltételek és legcsekélyebb részletfizetések mellett. 

E L S S í I B U B G 
órás és varrógép-raktár tulajdoDOS. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880 




