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ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egésr évre . . . 4 frt. 
Félévre . . . . 2 frt. 
Negyed évre . . . 1 frt. 

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

E laD szellemi résr.ét illető 
közlemények a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 

pedig a kiadó hivatalhoz 
küldendők. 

VEGYES TARTALMÚ HETIKOZLÖNY. 

HIRDETESI 4RAK: 
3 hasábos petitsorért egy-
szeri hirdetésnél 18 kr., 2 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. 8zámittatik. 

N Y I L T T É B 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
minden beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

Hangok a szomszédból a vasut-
ügyhöz. 

Szentes város már évek óta elismerésre 
méltó ügybuzgalommal fáradozik azon, hogy 
árva vidékünk valami uton módon vasúthoz jus-
son. Kalaplevéve és őszinte tisztelettel hajlunk 
meg Szentes város ezen nemes törekvése előtt; 
mert zálogául és kétségtelen tanujeléül tekint-
jük ezt azon szellemi fölénynek, mely Szen-
test a vármegyében méltán a haladás előhar-
cosává, a korszerű eszmék apostolává, s igy 
a megye közönségének hivatott vezérévé avatja. 

Annálinkább tudjuk méltatni Szentes vá-
ros életrevaló törekvéseit, mivel — szomorú 
ellentétül — nekünk itt a falusi élet apró 
mozgalmaiban mindig harcra kell szállnunk a 
tudatlanság, balga elöitélet, botor csökönösség 
i£s bárgyúság százfejü nemeivel. 

Sok időn keresztül igy voltunk a vasút 
íígygyel is. Évek kellettek hozzá, mig az el-
vetett mag termékeny talajra talált; s a capa-
citátio minden tisztességes fegyverét föl kellett 
használnunk, az érvek tárházát végkép kikel-
lett merítenünk, mig a minden uj dolog irá-
nyában félénk tartózkodással, sőt rideg zárko-
zottsággal viseltető kedélyeket az üdvös eszme 
iránt fogékonyakká tehettük. 

Valahára azonban elérkezett az idő, midőn 
a közvéleményt már oly előkészitettnek véltük, 
hogy kockáztatás félelme nélkül fölmertük 
vetni az indítványt a közgyűlésben. Várakozá-
sunkban nem is csalatkozánk; mert a f. é. 
máj. 6-án tartott képv. test. közgyűlésünk egy-
hangúlag elfogadta azt az indítványt, hogy a 
vasutügyi mozgalomhoz tettleges beavatkozás-
sal Mindszent is hozzájáruljon. 

E célból egy vasutügyi bizottságot alakí-
tottunk, a melynek feladatává tétetett, hogy a 
szükséges forgalmi adatokat egybegyűjtse, a 
terv kivitele iránt a többi érdektársakkal érint-
kezésbe lépjen, s egyátalában mind azt megte-
gye, a mit az áldásos eszme megtestesitése cél-
jából szükségesnek és hasznosnak vél. 

A bizottság az adatok gyűjtését immár 
meg is kezdette, s mihelyt azok teljesen együtt 
lessznek, egy emlékiratot készit, melyben hi-
teles adatokra támaszkodva, kimutatja, hogy 
magának a vasúti vállalatnak mily mértékben 
fekszik érdekében Mindszentet az érdekeltségi 
körbe bevonni, s hogy ehez képest Mindszent-
nek minő igényei vannak? 

Erre vonatkozólag már most jelezhetem, 
hogy valamint nem táplálunk vérmes remé-
nyeket, ugy nem is támasztunk tulcsigázott 
igényeket, sőt azokat a legszerényebb korlátok 
közé szorítjuk. Nevezetesen: eszünk ágában 
sincs azt kivánni, hosry a mi kedvünkért a 
sokat pengetett hmvásárhely szajoli szárnyvo-
nal Mindszent alá bekanyarittassék; ily ked-
vezménynyei szemben nem vagyunk elég erősek 
megfelelő anyagi áldozatokat hozni Szivesen 
megelégednénk tehát, ha a határunk szélén 
fekvő téglási csárdánál részünkre egy állomás 
létesíttetnék. Mi aztán községi közmunkával és 
közköltségen egy kavicsolt utat készíttetnénk 
odáig; sőt a válalkozási szellem egy lóvonatu 
pálya eszméjét is rebesgeti. Hasonlót tehetne 
Szegvár község is; s igy mindketten elég kö-
zel °1 ennénk a vasúthoz Másrészről ezen terve-
zet a derekegyházi uradalom érdekeivel is tel-
jes összhangban áll; mert az ördöngösi major 
közvetlen szomszédságában fekszik a téglási 
csárdának. Végezetre pedig maga a vállalat 
jól felfogott érdeke is a téglási irány mellett 
szól; mert egy tekintet a megye térképére 
mindenkit meggyőzhet arról, hogy a H-M.-Vá-
sárhelyről Szentes felé vezetendő szárnyvonal 
legegyenesebben a téglási csárda mellett ve-
zethető. . , , 

Ennyit a mi igényeinkről; — most még 
csak pár szót a kiviteli módozatokról 

E tekintetben már mind eddigi tevékeny-
ségénél, mind anyagi érdekeltségénél mind in-
tellectualis erejénél fogva Szentest illeti meg, 
hoí?y megragadja az initiativát, illetőleg átve-
gye a vezérszerepet. Hívja fel tahát Szentes 

Lapunk 

város hatósága a többi érdektársakat, hogy a 
mi példánkra forgalmi adataikat mielőbb egy-
begyüjtsék, s ezeket — támasztandó igényeik-
kel kapcsolatban — egy-egy emlékiratban föl-
dolgozva, egy e végre összehívandó érdekelt-
ségi közgyűlésre küldöttségek által terjesszék 
elő. Ezen érdekeltségi küz£vűlésnek lenne az-ö O %/ 

tán feladata a további teendők iránt intézkedni. 
Vasutügyi bizottságunknak nézetei ezek-

ben összpontosulnak; engem tisztelt meg a 
megbízással, hogy azokat e laphasábjain tol-
mácsoljam. 

íme én megfeleltem a reám ruházott fela-
datnak. Vajha gyönge szavam ne lenne kiáltó 
szó a pusztában! 

Mindszent, 1680. május 17-én. 
Pintér Gyula. 

Az árvízkárosultak javára begyült 
könyöradományok kiosztásáról. 

(Folytatás). 

Indokok. 
A nevezett közaégek ví/károsult jaink a fentebbiek 

szerinti osztályozását, s a begyült könyöradomáyoknak 
ezen osztályozás és kiosztási tervezet szerint eszköz-
landő {elosztását a megyei bizottság igazságosnak, mél-
tányosnak s az adózók száudékával megegyezőnek ta-
lálja s ezen tervezetnek az osztályozás és kiosztáa he 
lyessége iránt netán kételyeket támasztó egyes pont-
jait következőkben indokol ja : 

Az általános határozatokra nézve. 
Az általános határozatok 1 aő pontja alatt ki van 

mondva, hogy a községek mint erkölcsi testületek és 
a 6000 frtnál magasabb értékű vagyonnal biró, — 
valamint a 60 frtnál több iiereaeti- vagy tőkekamat-
adót fizető vizkároauluk a könyöradományokból nem 
részesiteudők. Ezen határozat, a bizottság véleménye 
szerint, mig egyrészt igazsagos, másrészt az ad ikozok 
célzatának is megfelel; mert azon kérdés megoldásá-
nál, vájjon a könyöradományokra kik tarthatnak igéuyt: 
a károsultak vagyoni állapota figyelembe veendő; a 
segélyösszegek kiosztásához csupán ez adhat ja meg a 
helyes irányt. Ha pedig a károsultak vagyoni állapota 
tekintetbe vétetik, akao r a helyesen itélőnek be kell 
ismernie, hogy az erkölcsi testületek, valamint a 6000 
frtnál nagyobb értékű vagyonnal biró egyesek is ösz-
szeomlott, vagy megrongált házaikak, vagyoni állapo-
taiknál fogva önerejnkből felépíthetik, vagy kijavíthat-
ják, tehát nincsenek köny öradoináoyokra szorulva, 
és igy azok a csekélyebb vagyona! biró, vagy telje-
sen vagyontalan kár isultak érdekeinek meg értése s 
az adakozók intentiójának félreismerése nélkül, a szó-
banforgó könyöradoniányokban nem részesíthetők. 

A 2 ik pont szerint azon tisztviselők, kikuek 1000 
frt vagy ezt meghaladó biztosított évi fizetésök van ; 
ingóságokban szenvedett káraikra nézve könyörado-
mányra igényt nem tarthatnak Ezen pont azért véte-
tett löl az általános határozatok közé, mivel az 1000 
frt. vagy több évi fizetéssel ellátott tisztviselők vagy 
hivatalnokok könyöradományokra utalva nincsennek, 
s nyomornak kitéve nem lesznek akkor sem, ha in-
góságokban szenvedett káraikat önerejökből pótolják 
helyre. 

A 3 ik pont alatt foglalt azon intézkedés, mely-
szerint a károsultak részére megállapítandó segély-
összeg nem lehet nagyobb, mint amennyivel azok va-
gyona 6000 írtra kiegészíthető, — ugyanazon szem-
pontból hirálandó meg, mint az általános szabályok 
1 ső pon t j a ; erre nézve tehát bővebb indoklás szük-
sége feun nem forog. 

A 4 ik pont értelmében, a vizkárosultak vagyo-
nának értékesítésénél, az elpusztult házak telkeinek és 
a megmaradt épületanyagoknak értéke nem számitható 
be. Ennek kimondása szükséges, mert a könyörado-
mányokban való részesítés lőcéija az, sogy ez által a 
károsultaknak alkalom nyujtassék rombadőlt házaik 
újra leépí tésére . Már pedig ha a házak telkeinek és 
ix megmaradt anyagoknak értéke a vagyon értékbe 
beszámít tatnék: ez, a s-gélyezéa mérvének megállapí-
t á s n á l , sok esetben nagy különbséget tenne, s ezen 
különbözet épen a segélyezésre legtöbb igényt tartó 
osztályrn lenue hátrányos. 

Az 5 ik pont szerint, az árvizkárosultak részére 
eső pénzösszegek, épületekbe leendő beruházás előtt 
bíróilag le nem foglalhatók, és pedig a^.ért, mert ez 
által a segélyezések főcélja, az építkezések előmozdí-
tása sok esetben meghiusittatnék. 

Az osztályozásra nézve. 
Az osztályozást illetőleg általánosságban megje-

gyeztetik, hogy a könyöradományok méltányos felosz 
tása csak ugy eszközölhető, ha a károsultak vagyoni 
állapota tekintetbe vétetik; inert a vagyoni viszonyok 
mutat ják meg azt, vájjon egyik vagy másik vizkáro 
sult mily mérvű segélyezésre tarthat igényt, s céltévesz-
tett eljárás lenne e tekintetben a szenvedett károk 
mennyiségét venni alapul. 

A bizottság véleménye szerint különösen, azok 
lennének leginkább segélyezendők, a kik károsodásuk 
folylán ínségnek éa nyomornak vannak kitéve. Ilye-
neknek tekinthetők azon vizkárosultak, kiket a bizott-
ság áz I ső és ll-ik osztályba sorozott. Az I ső osz-
tálybeli vagyontalan károsultak ingóságai, az összeírá-
sok tanúsítása szerint többnyire a háztartáshoz szüksé-
ges bútorok és eszközökből, nem különben az élet 
tentartásra kellő éielelmi cikkekből állottak. Az ily sze-
rencsétlenek, a legszükségesebb bútorok, házi eszközök 
és élelmi szerek, gyakran a legnélkülözhetlenebb ru-
hanemüek hiányában szánalomra méltó helyzetbe ju-
tottak. — A Il-ik osztályba sorozott károsultak in 
csaknem ily kedvezőtlen helyzetbeu vannak, azon kü-
lönbséggel, hogy a háztulajdonosnak az összeomlott 
ház csekély értékű telke megmaradt ugyan, de semmi 
jövedf lmet sem haj t ; némelyok 600 lorintig ter jedő 
csekély értékű vagyonnal bírnak ugyan, de az ily ér-
tékű vagyon még csekélyebb jövedelme nem elégsé-
ges arra, hogy abból a károsultak házaikat félépithea-
sék, másrészről az ily károsultak előnyös kölcsönt 
aem remélhetnek, mert megfelelő értékű jelzálogot ki-
mutatni nem képesek. Ezek előtt tehát az önsegélye-
zés minden ut ja elzárva levén; kétségtelenül könyör-
adományokra utalvák a arra legtöbb igénynyel bírnak* 
— A 111 ik és IV ik osztályba sorolt károsultak már 
csekélyebb mérvű segélyezéssel is megelégedhetnek, a 
mennyiben a nyerendő segélyösszeget kölcsöu utján, 
vagy saját jövedelmekből kipótolt at ják annyira, hogy 
abból házaikat felépíthetik, vagy kijavíthatják. 

A 60U0 írtnál nagyobb értékű vagyonnal biró 
károsultak könyöradományokra szorulva nincsennek 
ugyau, ámde az árviz által okozott károk ezek va-
gyoni állapotát is annyira megrendítették, miszerint a 
m e g h ö k k e n t adófizetési képesség helyreállítása tekin-
tetéből ia kívánatos, hogy azok előnyös kölcsönben, 
vagy az állami erdőkből való építkezési faanyagokban 
kedvezményi árak mellett részesittesseuek,, Ezért lettek 
az ily károsultak az V-ik osztályba sorozva. 

Ami azon kérdést illeti, hogy a károsultak miért 
nem lettek ingóságokbau szenvedett káraikra nézve 
külön, — b ingatlanokban szenvedett káraikra nézve 
szintén külön osztályozva; erre a választ az illető 
községek sajátságos viszonyai adják meg. Ugyanis 
az ingóságokban szenvedett károk értéke a rányban 
áll az illető károsultak vagyoni állapotával, s erre való 
tekintetből nem tartotta szükségesnek a bizotaság a 
külön osztályozást. 

A segélyösszegek kiosztásának tervezetére nézve. 
A aegélyösszegek mikénti kioaztására vonatkozó 

tervezet 2-ik pontja szerint, az illető közaégek elöljá-
rói, a károsultak személy ugyanazonosságának igazolása 
végett, a segélyösszegek kiosztása alkalmával jelen 
lenni tar toznak. Ez azé^t szükséges, mert fordulhatná-
nak elő esetek, hogy a károsultak helyett illetéktelen 
egyének jelentkeznének a segélyösszegek felvételére, 
mi által kéaőbb jóvá nera tehető visszaélésekre lenne 
alkalom szolgáltatva; holott az elöljárók jelenléte ál-
tal ez elkerülhető leend. 

Ugyancsak a kiosztási tervezet 3-ik pontja értel-
mében az egyes károsultak részére eso segélyösszegek 
azoknak készpénzben és egy summában osztandók ki. 
A segélyösszegeknek eképen való kiosztáaa azért kí-
vánatos, mert igy a károsul taknak alkalom adatik 
arra, hogy % nyerendő segélyösszeget saját céljaikra a 
legelőnyösebben felhasználhassák, különben is nyitva 
áll ut arra. bogy ha előnyös feltételek mellett, céljaik-
nak megfelelő épületíákat nem k a p n á n a k ; az állami 
erdőkből való épületfákban kedvezményi-árak melletti 
réazeltoíésöket a szegedi kir. biztosságnál kérelmez-
hessék. Kókay Pál. 

(Fo ly t köv.) 

Megyei határozat a dilitori töltés 
ügyében. 

73. sz. Olvastatott a m. kir. közm. és közi. mi-
nisteriumnak a hármas-alaóányáai töltések hátrább he-
lyezése ügyében 1880 évi május hó i én 3903. az. a. 
kibocsátott rendelete, melyben 1880 évi oktober bó 
23-án kelt 12195. számú rendeletét őrgróf Palluvicini 
bándor felfoiyamodása következtében oda tuódositjs, 
hogy a már engedélyezett 500 öl belső ártér-szélesség 
helyett a 800 méternyi legkisebb ártér szélesség alkal-
maztassak, egyúttal pedig a töltés hátrábbhelyezés rész-
leteit megállapítja. 

Ezzel kapcsolatban tárgyalás alá vétetett a 
683/1880 számú közm. és közi. miniszteri rendelet foly-
tán a helyszíni vizsgálat megtartására 32/k .gy . 1880. 
sz. alatt kirendelve volt megyei küldöttségnek a hely-
színi vizsgálat eredményén kivül a 3903/1880. számú 
közm. és közi. ministeri rendeletben foglalt intézkedé-
sekre is kiterjeszkedő jelentése, melyben indítványoz-
tátik, hogy „kéressék fel az országgyűlés képviaelő há-
za iránt, miszerint Ordódy Pál m. kir. közm. és közi. 
minister urat azon ok miatt, mert a hármas alsóányási 
tiszaszabályozási töltések hátrábbhelyezése ügyében 
1880. évi május hó 4 ik napján kibocsátott 3903 számú 
rendeletével az 1871 évi X X X t X . t. c. rendelkezését, 
de egyúttal Csongrád megye iétérd.-kiL is — a megye 
tiltakozása ellenére — m e g s é r t s e , vád alá helyezni, 
őt ezen rendelet kibocsátásából (Jsoagrádmegyére nézve 

mai számához negyed iv melléklet van csatolva. 



• 
keletkezhető, egyelőre még beláthatlan mérvű károso-
dásokért felelősségre vonni, — ezen kivül pedig oda 
liHtni méltózt i8»ék, hogy a neheztelt 3903/1880. számú 
rendelet hatályon kivül helyeztetvén, a törvényes for-
mák közt megtartott tárgyalások alapján az 1879. évi 
október hó 23 án 12195. sz. alatt Péchy Tamás m kir. 
közin. és közi. volt miniatűr ur által kibocsátott ren-
deletnek haladék nélkül érvény szereztessék és pedig 
oly módon, hogy a hátrább helyezendő hármas alsó 
áuyúsi töltéseknek még a jelen év folyamában leendő 
kiépittetésük okvetlenül biztosíttassák.tf 

Mely küldöttségi javaslattal szemben Stammer 
Sándor alispán részéről azon elleninditvány tétetett, 
bogy: nyugodjék meg a megye közönsége a küldöttség 
által neheztelt 3903/1880. számú közm. és közi. minis 
teri rendelet intézkedésében s. a. felfolyamodás helyett 
ii.kább a hivatkozott rendelet gyors és pontos végre-
hajtására fektessen fő súlyt, annál is inkább, mert 
könnyen megtörténhet, hogy mig az e részbeni tár-
gyalások bevégeztetnének, az idő annyira előre fóg 
haladni, miszerint a jövő évi árviz a megye tiszamenti 
községeit ismét a legnagyobb veszélybe sodorhatja. 

Végre a küldöttségi javaslattal szemben Csemegi 
Antal bizottsági tag részéről is ellen inditvány tétetett 
t. i. hogy a megv« közönsége a 3903/1880. számú 
reudelettel szen\edett rendkívüli sérelmének orvoslása 
céljából, magához a közmunka és közi. ministerhez 
még egyszer feliratot intézzen. Mely elleuinditvány 
később oda módosíttatván, hogy a megye létérdekei 
megsértéseért a nagyméltóságú ministertanácsnál ké-
ressék orvoslás, a képviselőházhoz intézendő felirat pe 
dig ezúttal mellőztessék; s rzeu elleninditvány 28 sza-
vazattal a küldöttségi javaslatra esett 24 szavazat el-
lenében elfogadtatván, a hármas-alsó áuyási töltések 
hátrább helyezése ügyében következő határozat hozatott. 

Végzés: 
Midőn egyrészről aggodalommal és indokolt bi 

zalmatlansággal tekint e megye közönsége az őt oly 
rendkívüli mértékben érdeklő vízszabályozási ügyek 
legfelsőbb műszaki intézőjének, a m. kir. közm. és 
közi. ministeriumuak azon példa nélküli határozatlan -
ságárs, bogy a mig 12195 számú rendeletében „saük 
ségesnek találja, miszerint a hármas alsó Ányási v id-
töltések mentén 500 ölnyi belső ártér hagyassék, hogy 
az árviz lefolyása biztosittassék," addig 3903/188. sz. a. 
Kibocsátott rendeletébon, ugyanazon adott viszonyok 
közt, ugyanazon cél elérését 800 méternyi tn nimális 
belső ártér kihagyásával biztosítottnak nyilvánítja, — 
látszólag csupán azon kicsinyes indokból, mert küiöu^ 
ben az emiitett töltések u figyelmet alig érdemlő 
„Naszta" lapost szelnék keresztül, — más részről méltó 
megütközését sőt elkeseredettségét kénytelen kifejezni 
ama igen sajnos esemény felett, hogy a m. kir. köz-
munka és közi. niinisterium, nem véve figyelembe a 
megye közönségének 32/kgy. 1880. szám alatt kifejezett 
tiltakozását, a helyett, hogy hivatásához képest őrt 
állna az érvényben levő törvények megtartása felett s 
azoknak megsértőivel hatalmának vas szigorát éreztetné: 
maga sérti meg szándékosan az 1871. évi X X X I X t. 
c. 12 és 14 dik §§ ainak világos és félremagyarázhat 
lan rendelkezését. 

Es minthogy Csongrádmegye közönsége, a most 
hivatkozott törvény megsértésének tartja azt, hogy a 
m. kir. közmunka és közi. minister az ezen törvény 
12 ik £-ában előirt formák megtartása mellett jogérvé 
nyesen hozott 12195/1879. szánul rendeletét visszavonta 
b a helyett — egy magán fél egyoldalú kérelmére, a 
törvényes formák közti tárgyalások mellőzésével — 

ujabb törvényellenes rendeletet bocsátott ki ; mint-
hogy továbbá a megye törvényhatósága fajdalommal 
érzi hogy a kérdéses rendelet, a törvényes alaphiá-
nyon felül még Csongrádmegye létérdekeit is a légér 
zékenyebb módon támadja meg, a mennyiben annak 
legnépesebb és legvirágzóbb községei az elhibázott 
vízszabályozási rendszertelenség és kapkodás kiszemelt 
áldozatául továbbra is, sőt előre láthatólag véglegesen 
meghagyni célozza, annálfogva kimeritő és indokolt 
feliratban, s az összes ügyiratok felterjesztése mellett 
felkéretni batároztatik a m. kir. nagyméltóságú minis 
teri tanács, hogy ezen, a megyére nézve oly rendkívüli 

T Á R C A . 

— B E S Z É L Y . — 

Irta: 8. F. 
Midőn a szövetkezésre nézve teljes megállapo-

dásra jutottak, Kadvincky János szivarra gyújtott, — 
s valószínűleg az egyesség felett gondolkozva — sé-
tált a szobában föl s alá. Bodoki Kuti Emil egy fau-
teuillébe dőlt és szintén a szövetkezés felett gondol-
kozott. Tettével meg volt elégedve, s a szövetkezésnek 
anyagi hasznát lutolgatá elméjében; midőn hirteleu egy 
gondolata támadt, melynek hatása alatt fölszökött helyé-
ről és megragadá vállat az előtte gondolataiba elme 
rüive sétáló lelkésznek. 

Az ifju e mozdulata hasonlított ahoz, midőn a 
meglopott, a rajta kapott tolvajt csipi el. 

A lelkész ijedten fordult vissza s kérdőleg nézett 
az ifjúra, ki mintha tettét megbánta volna, hírtelen el-
vette kezét az öreg úrról és látható zi.varrai nézett rá. 

— Mi lelte önt? kérdé a lelkész: talán megbáuta 
tettét? 

Emil hallgatott és fejét lehorgasztvi állt. 
— Erre számítottam, szólt szemrehányó hangon 

a lelkész, gondoltam, hogy ön meg fegja bánni tettét, 
s én elég balga valék önnek titkommai együtt maga-
mat eLdi i 

— Téved ön un.m, én nem bántam meg tettem, 
szólt uz i f ju ; azoitban egy gondolat botlott agyamba. 

fontossággal biró ügynek beható megvizsgálása mellett 
oda hatni méltóztassék, miszerint az Ordódy Pál m. 
kir. közm. és közi. minister ur által 1880. évi május 
hó 4 dik napján 3903. szám alatt kibocsátott rendelet 
hatályon kivül helyeztetvén, — a törvényes formák 
közt megtartott tárgyalások alapján, a megye közön-
ségének határozatáh >z, illetőleg kérelméhez képest és 
annak teljes megnyugvására 1879. évi október hó 23 áu 
12195. sz. alatt Péchy Tamás oi. kir. közm. és közi. 
volt minister ur által kibocsátott rendeletnek haladék 
nélkül érvény szereztessék és pedig oly módon, hogy 
a hátrább helyezendő hármas-alsó ányási töltéseknek 
még a jelen év folyamán leendő kiépittetésük okvet 
lenül biztosittassék. 

Egyszersmind a ra. kir, ministertanácshoz inté-
zett felíratnak Tisza Kálmán m kir. minister elnök ur 
ő nagyméltósága résszére leendő kézbesítésével és ott 
a megye határozatának, illetőleg kérelmének tolmácso 
lásávaí, Fekete Márton megyei főjegyző elnöklete mel 
lett. Balogh János. Csemegi Antal. Sima Ferencz és 
Abaffy Zsigmond bizottsági tagok a megyei házipénz-
tár terhére oly felhívással küldetnek ki, hogy ezen 
megbízatásuknak minélelőbb megfelelvén, eljárásuk 
eredményéről! jeleutéöüket a megyei alispáni hivatalhoz 
terjeszszék be. 

Ezzel kapcsolatban felhivat'k Stammer Sándor 
kir. tanácsos alispán, hogy a köldöttségi jelentésben 
netalán jelzendő szükséghez képest, egy rendkívüli 
közgyűlésnek, a jeleutés vétele után haladéktalanul 
leendő összehívása iránt a szokott módon intézkedjék. 

Csongrádmegye közgyűléséből, 
(Folytatás és vége.) 

A mindszenti szorulatot képező Pallavicini-
féle töltések hátrább helyezése tárgyában tett 
intézkedésen kivül több általános érdekű ügy 
intéztetett el e máj. 12, 13., 14, 15-ik napjain 
tartott megyei közgyűlésen. Fölemlitendő ha-
tározatok : 

A megyei árvaszéki szabályrendelet oda 
módosíttatott hogy a jelzálogi biztosítékra ki-
nem vitt árvapénzek gyümölcsözés végett a 
ni. kir. adóhivatalba helyeztessenek el jövőre. 

Alispáni jelentés folytán elhatároztatott 
feliratikig fölkéretni a közlekedési miniszter, 
hogy miután Hód-Mező-Vásárhely különben 
űzetni nem akar, 10,296 frt 70 kr közmunka-
váltsági tartozása behajtása iránt a közigazgatási 
végrehajtást rendelje el. 

Fölvétetett az árvaszék jelentése az árva-
széknél alkalmazandó bizottsági ta^ok mejrvá-rí o © 
lasztása iránt. — Miután a lefolyt két év alatt 
az ily bizottsági tagok közül soha senki nem 
jelent meg az árvaszéki ülésén, s miután a tör-
vény nem is rendeli, csak megengedi ily bi-
zottsági tagok választását, ennélfogva a megye-
gyűlés kimondta, hogy jövőre ily igazlátó ár-
vaszéki tagokat nem fog választani. Helyes. 

Szeged városának a harmadik egyetem 
feláliitása iránti kérelmét pártolni elhatározta a 
közgyűlés. 

Gorzsa községnek Hód-Mező Vásárhelyhez 
való csatlása ügyében, miután a megyei bizott-
ság és Hód-Mező-Vásárhely kiküldöttei barát-
ságos egyességre nem bírtak jutni. Ezen ügy 
törvényes elintézés végett a belügyminiszterhez 
fölterjesztetni határoztatott 

Hosszas vitára adott alkalmat Csongrád 
városának azíránti kérelme, hogy az árvapénz-
tárnak átvételét függessze föl a megye közön-
sége addig, mig Csongrádnak külön gyámható-

A lelkész lürkészőleg nézett az ifjúra s pár pil 
lanat alatt kiderült arca, és mosolyogni kezdett. Ah 
mondá: tudom, hogy mi lelte Önt — megcsalatva érzi 
magát az egyesség által. 

Az ifju bámulva nézett az öreg úrra, ki eltalálta, 
hogy őt mi zavarta föl székéről. 

— Igaza van önnek, folytatá az Öreg, én ezt be 
látom és épen a felett gondolkoztam. — Önnek én 
minden szövetkezés nélkül 1000 írt jó pénzért 10,000 
frt hamis pénzt adok és a szövetkezéssel kikötöm ma-
gamnak a beváltott Összeg két harmadát. Ez oly kü 
lönbség, melynek elgondolása után öu méltán gondol-
hat inegcsalattatásra. 

Emil bámuiva nézett c reudkivüli emberre, ki 
lelkébe látott. 

— Ön azonban egyet nem vesz figyelembe, foly 
taté az Öreg: s ez az, hogy én azon ajánlatomnak, 
hogy önnek 1000 frtért 10000 forintot adjak, akkor 
szakíthatom végét, mikor akarom, mig e szövetkezés 
által ön a velem, való üzleti összeköttetésre nézve biz-
tosítva van, s ön százezrekre tehet szert, mig amúgy 
taláu a most átadott 15 ezer frtnál megszakad köztünk 
a viszony. 

Az ifju pillanatra megzavart nyugalmát ez a ma 
gyarázat kezdé helyre hozni. Belátta, hogy az öregnek 
igaza van. 

— Legyen nyugodt fiatal ember, folytatá komolyan 
az Öreg: én önt nem fogom megcsaloi. Mondtam ön-
nek, hogy engem egy céljában üdvös, de különben 
szerencsétlen rögeszme 6odort a hamis bankócsinálás 
bűnébe, melybe csak addig akarok merülni, ameddig 
a jezsuiták tana szerint a cél szentesíti az tszközt. — 
Ért öu engem? 

ság kinyerése iránti kérelme el nem intéztetik. 
A pénztár átvétele Csongrád város kérelme 
értelmében fölfüggesztetett, s amennyiben a 
csongrádiak aziránt folyamodtak, hogy az árva-
pénzek kezelése hagyassék meg nálok. — Ezen 
kérelmével a város a megyei közigazgatási bi-
zottsághoz, mint ezen ügyben intézkedni egyedül 
illetékes hatósághoz utasíttatott. 

Dorozsma városa anélkül, hogy szabály-
rendeletét eziránt módosította volna, az adó-
végrehajtó fizetését 600 frtról 400 frtra szállí-
totta le. — Ezen határozat ellen Tamásfy Árpád 
föllebbezett és a megye a fellebbezésnek helyt 
adván, a határozatot hatályon kivül helyezé. 

Fölvétetett a közmunka közlekedési minister 
rendelete, melylyel a böldi ártéri hid épitési 
vállalatának Németh József és társának lett 
kiadása jóváhagyatik. — Az épités azonnal 
leendő megkezdése iránti intézkedés megtételé-
vel az alispán bízatott meg. s. a. 

Az igazság érdekében. 
Ily cim alatt látta jónak a „Szentes és Vidélce* 

lap t. szerkesztője megemlékezni a hódmezővásárhelyi 
sajtóviszonyokrói, s egyúttal különösen az én szemé-
lyemre vonatkozólag igen súlyos elítélő nyilatkozatot 
tett közzé. Azt mondja, jól ismeri a h.-m.-vásárhelyi 
viszonyokat s csudálatos dolog, hogy mégis az én sze-
mélyem rovására közöl egy oly mutatványt, melyhez 
uekem sem mint írónak, sem mint szerkesztőnek semmi 
közöm. Mikor a „Közlöny* a „Hód Mező Vásárhelyu 

lappal azon sajnálatra méltó polémiát folytatta, nőni 
én voltam a „Közlöny* szerkesztője, én a „Közlöny Hí-
radó* egyesült lapoknak vagyok szerkesztője. S hogy 
az általam szerkesztett lapok mennyiben érdemelhet-
nek elitéltetést, közlöm a szerkesztői működésem alatt 
közé tett összes hírlapi eikkek statistikáját. Ugyanis : 
az általam szerkesztett lapokban megjelent összesen 
479 önálló közlemény, ezekből: 42 társadalmi, kultu-
rális irányú, 78 közigazgatási, melyből 10 vélemény-
külörubaégből származoltau polemikus irányú, 40 
gazdasági, 37 ipari; 27 tanügyi, 23 kereskedelmi, 212 
vegyes tartalmú melyből csak 17 a polemikus i ránya, 
ebből én írtam 7-t mindig támadásokra, 10 t sértett 
felek adtak be. Az apró közlemények száma az ujdou-
sági rovatbau 1278, ebből polemikus 31, melyekből én 
irtam 20 t, más sértett feíek 11-t. Tehát 452 önálló 
komoly tartalmú cikkel szemben csak 27 polemikus cikket 
közöltem, 1247 közérdekű kissebb köz'eménynyel szem-
ben pedig 2 hosszú év alatt még a mi szomorú társadalmi 
viszonyaink mellett is csak 31 rövid felszóllalásnak ad-
tam helyet az ujdonsági rovatban. A mi tehát a tár-
gyilagosságot illeti, nem hiszem hogy létezzék hazánk-
ban vidéki lapszerkesztő, ki jogosabban elmondhatné, 
bogy azt minden körülmények közt iobban megtudta 
volna őrizni. Ep azért csudálatos dolognak tetszik, 
hogy Hód mező-vásárhely lapszerkesztői között épen 
én, ki legkevésbé vádolható személyeskedésekkel, let-
tem elsőnek kiszemelve a lapszerkesztéstőli eltiltásra. 
Egészen más indokok működnek erre közre, miut a 
melyek a nyilvánosság előtt szerepeltetnek. Ennek 
megértésére azouban szükséges volna a helyi viszonyok 
teljes ismerete, hogy azonban az olvasó téjékozhassa 
magát, ide iktatok szerkesztői letiltatásom alkalmából 
a „Hod-Mező Vásárhely" szerkesztője, tehát ellenfelem 
által irt nyilatkozatból egy pár sort, ugyanis a „Hód* 
Mező Vásárhely* igy ir: „Szándékosan hallgattunk mult 
Bzámuukbau a községi iskolaszéknek f. hó 5 én hozott 
azon határozatáról, melyuél fogva a „Vás. Közl.M szer-
kesztője Nagy Tamás ur, a lapszerkesztéstől eltiltatott. 
LI illgatrunk pedig nem azért, mintha az ilyen eljárás 
bennünket is uem sértett volna, nem is azért, mintha 
az ellentelünket ért igaztalanul sújtó csapás nekünk jól esett 
volna, mert szent meggyőződésünk, hogy igaztalanul az el-
lenséget sem szabad bántani" stb. — Tovább pedig ugy ír: 

„Voltaképen a dolog ugy áll, hogy a kiváló gondoskodás 
— — » 

Az iíju bólintott fejével, ugy tett, mintha igent 
akarna mondani az öreg ur kérdésére, pedig nem érté, 
hogy ez mit akar mondani. 

— Nekem 200 ezer frtra van szükségem, folytatá 
a lelkész, b mint mondám már 100 ezer frtom megvan, 
tehát még 100 ezer frt kell, s ha ez meg lesz, akkor 
imádkozni fogok bűnömért és ha önnek kell, átadom 
a bankóprést és ezt használja mig ukarja. — Megelég-
szik ön ezen ajánlat tal? 

— Meg, szólt az ifju. 
— Másnap az öreg ur elhagya Pestet s Emil 

hozzá fogott a beváltáshoz. Néhány napig volt Pesten 
s innen Pozsonyba, onnan Győrbe s Győrből Székes-
fehérvárra ment, apró vásárlásokat tett mindenütt s 
fizetett hamis százasokkal s ilyenekkel elárasztá a vi-
déket merre járt. 

Egy hónap múlva mint a méh megrakodtan tért 
meg Feketeházára, hol hosszas távolléte ezerféle mende-
mondára adott alkalmat. 

Mig Emil Pesten járt egy ismeretlen embert fogtak 
ki a Dunából. Feketehézán széltében hosszában beszél-
ték, hogy ez az iíju szerencsétlen nem máö miut Bo* 
doki Kuti Emil. A kaszinóbrn már oly ember is volt, 
aki azt is tudta, hogy ez az öngyilkosság mint történt. 

Arról Feketeházán senki nem kételkedett, hogy 
Emil kártyázni jár föl, s ez a fatalis szenvedély képezi 
jövedelmi forrását, szerencséjét vagy szeiencsétlenségét. 
Gödrös ur a kaszinó hir hordója beszélte a kaszinóban 
és amerre járt, hogy az az ismeretlen ifju, kit a Du-
nából kifogtak nem más, mint Kuti Emil, — Öngyil-
kosságának oka, hogy mindenét elvesztette. 

„liiezen ugy is lehetett azt tudui, hogy ennek as 



csak engem (a „H,-M.-'Vásárhely" szerkesztője) illetett, s a 
kolléga (üin) csak azért kapott osztályrészt, hogy az-
után az apait — anyait annál biztosabban és annál 
nyugodtabb lélekkel nekem is k iadhassák!" Ismét to 
vább igy i r : „A ki viszonyainkat csak távolról is is-
meri, tudni fogja, hogy legkisebb okom sincs a „Vás. 
Közl. t t szerkesztőjének érdekében szólni, de azt ki kell 
mondanom, hogy kár volt az illetőknek az egyenesen 
hozám vezető utat nem választani!" íme, igy ir rólam 
azon iap, melylyel szemben a ^Szentes és Vidóke t f 

engem teljesen alaptalanul vádol. Reméuylem, a „Szentes 
és Vidéke" t. szerkesztője is be fogja látui, hogy félre 
ismerte a hód mezö-vásárhelyi viszonyokat, s ezután 
igazságosabb fog lenni i rányomban. Mások hibájáért 
nem érdemlek oly szigorú bírálatokat, legalább az 
igazsággal 'az ilyen dolog összeférhetlen. Ennyit a fel 
merült kérdésben általános vonásokban 

Hód-Mező Vásárhely, 1880. máj 16. 

Nagy Tamás, 
a „Közlöny Híradó" szerkesztője. 

Nyilvános köszönet. 
A m b á r j a szentesi iparos-ifjak képző és segélyző 

egyletének választmánya még csak az egyleti működés 
irányelveinek s módozatainak megállapításával foglal 
kőzik, tehát csak előkészületeket tesz azon eszközök 
megszerzésére, melyek segélyével a kitűzött cél elérése 
lehetőve tétetik, már is egyletünk irányában oly meleg 
érdeklődés mutatkozik, mintha az már valami ertxl-
ménynyel dicsekedhetnék s ezen érdeklődést az által 
kiérdemelte voln*. Nevezetesen egyletünk könyvtára 
számára, mely, mivel az egylet csak most alakult, 8"in 
könyvvel, sem szekrény nyel, de még helyiséggel sem 
bir, következő tisztelt polgártársak voltak Bzivosek 
egyes művek*, t a tándékozui : 

Id. Bajcer József „Az orosz interventio Magyar-
országon;" Bodnár Lajos „A cár-gyilkos;" I lanka J 
La jos „A haramiák hercege;" Vízi Antal nA kétszarvú 
ember ; " Lénárd La jos „Két gyű rű ; " Bajcer Lajos „A 
Karthausi" 2 köt . ; „A lengyel nemzet tör ténete;" 
„Török mozgalmak 1730 ban ; " „Numa Pompilius, Róma 
második k i rá lya ;" „Morus Tamás és korszaka ;" „Nem 
zeti L a n t ; " Balázsovits Norbert „A legújabb műipar 
muzeuma, a londoni és párisi világkiállítási kiválóbb 
iparcikkek miutagyűj teménye miuden szakhoz twrtozó 
iparosok számára, 13 füzet ;" Gyurica Istváu „Tréfás 
versek." 

Epen ugy hálára kötelez bennünket a helybeli 
csizmadia-ipartársulat, mely tisztelt elnöke Biró Ferenc 
ur toltál értesité a választmányt, hogy egyletünk költ 
ségeinek fedezéséhez ezen évben 10, azaz tiz o. é. frttal 
j á ru l s jövőre is szándékozik egyletüuket segiteni, h.i 
látni fogja, hogy az a kitűzött cél felé iparkodólag és 
sikeresen halad. 

Továbbá „SzenteB és Vidéke" nyomdája oly szives 
volt, az egyleti rendes tagok részére szükséges egyleti 
könyvecskéket ingyen kinyomni, Dezső Sándor könyv-
kötő s egyl. könyvtárnok pedig azokat ingyen bekötni, 
mi által az első nehézségekkel küzdő egylet költségeit 
ez által is kevesbítették. 

F o g a d j á k a fent elősorolt művek tisztelt adomá 
nyozói, Szentes és vidéke könyvnyomdája , valamint 
Dezső Sándor könyvkötő ur, de nem kevésbbé a ne-
mesen gondolkozó helybeli csizmadia ipartársulat is a 
választmány legforróbb köszönetét nemcsak azért, hogy 
egyletünket célja elérésében támogatni sziveskedn-'k, 
hanem azon őszinte bizalomért is, melylyel ezen egylet 
iránt viseltetnek, mielőtt az működését megkezdette 
volna. De épen ezen már előlegesen tanúsított jóakarat 
aálogul szolgál nekünk arra nézve, hogy a helybeli 
iparos társak nem közönyösséggel és idegenkedéssel, 
hanem a legjobb indulattal viseltetnek egyletünk irá-
nyában, és ezen nemes gondolkozást s pártfogást egy 
létünk tagjai azzal szándékoznak viszonozni, hogy annak 
idejéu a keiiő siker felmutatása által magukat arra 
é rdemesekké fogják tenni. 

Szentes, 1880. máj . 20. 
Balázsovits Norbert, 

egyl. elnök. 

é le tmódnak más vége nem lesz," volt az általános vé-
lemény. 

A szülők és irigy kis lyányok is megnyugodtak 
e hirben, nera háborította őket Sugáry Ilka szerencséje. 

Sugáry Lkát Emil egy nagyuénjéhez vitte Fekete-
házán, hogy ne álljon teljesen védtelenül. Iluska mo 
aolyogta Emil halálára yonatkozó m e n d e m o n d á k a t ; 
mert minden nap kapott Emiltől levelet. — E s meg 
volt lepve egész Feketeháza, midőu Emil haza jött, s 
hire jár t , ter jedt mint a széltől hajtott tűz, hogy Bokát 
nyert . 

Az ifju kedvese apja házába szállt, s innen csakis 
I luska nagynénjéhez ment ki. — E félrevonultsága a 
legnagyobb teret nyitotta szeiencséjének képtelenebbnél 
képte lenebb módon való festésére, variálására. 

Emilt azonban nem bántották a róla keringő hi-
rek, BŐt örült annak, hogy a kíváncsiság az ő titkos 
jövedelmi forrásához kulcsot csinált. — Az a hir, hogy 
ő kár tyázni jár Pestre, s itt felette szerencsés já tékokat 
csiuál, leginkább képes volt Emillel szemben minden 
más gyanút eltávolítani. Es ha ugy jött , maga is bi-
zonyitgatá, hogy Pesten nagy szerencsével játszott . 

A feketeházi közönség egyik i n p Öngyilkosnak 
hitte az ifjút, s megnyugodva állitá, hogy ennek az 
éle tmódnak nem is lehet más vége, másik nap már nem 
is beszélt másról, mint Bodoki Kuti Emil dicső játé-
káról és nagy szerencséjéről . Minden körben erről be 
azéltek. Ő volt a nap hőse, valóságos csoda embernek 
tar tot ták, s örült aki találkozott vele, és szavát halihatá. 

Egy hónapig volt Emil Feke teházáu , midőn a 
lelkésztől táviratot kap, hogy siessen Kántor Szegre, ha 
még életben aka r j a találni. (Folyt , köv.) 

Tárgysorrendje 
a bánfalva vidéki méhész-egylet által május hó 
80 és 31 én tartandó méhészeti kiállitás- és 

közgyűlésnek. 
1. Május 30-án, azaz vasárnap d. e. 10 

órakor gyülekezés a városháznál, onnét kivo-
nulás a „Széchényi ligetbe" hol a kiállitás 11 
órakor helyi bizottsági elnök. Sima Ferenc ur 
által megnyittatik. 

2. Május 30-án d. u. 5 órakor Nagy Zsig-
mond egyl. titkár gyakorlati előadást tart, a 
kiállítási helyiségen. 

3. Este 7 órakor a Rambovszki szállodá-
ban ismerkedési találkozás, ugyanott 9 órakor 
táncestély. 

4 Május 31-én azaz hétfőn reggel 8 óra-
kor választmányi ülés, 9 órakor közgyűlés fog 
tartatni az arénában — Értekezés a viaszról 
Nagy Zsigmond által. — Tisztújítás. 

5. Május 31-én d. u. 1 órakor társasebéd 
a Rambovszki szállodában. 

6. Május 31-én d. u. 4 órakor a gyűlés 
folytattatik, ajutalmak — 11 db arany és 12 
db. ezüst frt., s oklevelek — kiosztatnak 

Jegyzet: Tagok a pénztárnál befizethetik 
tagsági dijaikat. 

Bánfalva, 1880. május 19. 
N A G Y ZSIGMOND, KOVÁCS IMRE, 

egyl. titkár. elnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Ünnepök iesz a méhészet barátainak holnap. 

Délelőtt 1 1 órakor fog megnyittatni a méhészeti kiál-
lítás, melyen vidékről és helyből is szép számmal fog-
r.ak kiállítani iné!,kaptárokat, mézet éa mindenféle mé-
hészeti eszközt. Kiállítási tárgyakat küldtek bo eddig : 
Göndöcs Benedek, gyulai apát lelkész, Kovács Imre 
kasznár Szénásról, N.igy Zsigmond, Szauor Alajos, Mi 
hályi Gusztáv, Réry István urak Bánfalvárói, helyből 
mint kiállítók jelentkeztek : Vecseri Imre, Babós József, 
Polgár Sámuel, Joó Károly, Berényi Mihály urak. Kü-
lönösen méhkaptárak lesznek nagy számmal kiál-
lítva. A kiállitás megtekintésére a szomszéd vidékekről 
igen nagy számban ígérkeztek látogatók. Jőjenok, öröm-
mel látjuk őket és mindenek felett legyenek szívből 
üd vözölve azon derék méhbarátok, kik mint kiállí-
tók lehetővé teszik, hogy a méhészet terén eddig ki-
fejtett szorgalom méltóképen megünnepelhető legyen. 

— A dilitori töltések hátrább helyezése tár 
gyában a megye részéről kiküldött bizottság (Csemegi 
Antal urat kivéve, ki nera vett részt a kiküldetésben) 
megyénk főispánjának buzgó közben járása folytán, f. 
hó 25 én fogadtatott Tisza Kálmán miniszter elnök ál-
tal. Feke te Márton küldöttségi elnök röviden, de ala 
posan fejté ki az okokat, melyek Csongrádmegyo kö 
zönségét a minisztertanácshoz való folyamodásra kény 
8zeriték, kéré n miniszter elnök pártfogását, s á tadá a 
megye fölterjesztését. Tisza Kálmán Fekete Márton be 
szédére következőket mondá : átvesz m önöktől a megye 

fölterjesztését; mindenek előtt azonban kijelentem, hogy a 
minisztertanács az egyes szakminisiter rendeleteivel szem 
ben nem képez fölebb viteti forumot; mindazon által ma 
gam részéről i s megígértem, hogy az ügyet alapos tanul 
mány tárgyává teszem és beszélek a közlekedési miniszter 
úrral is; azonban kijelentem, hogy amint hiszem, az önök ál-
tal sérelmesnek talált közlekedés ügyi miniszteri rendeletnek 
meghozatalánál a szakértők véleménye szolgált alapul, ugy 
a minisztertanács valamint előttem is a h >zaif de leg főként a 
külföldi szakértők által a viz lefolyási ártér meghatározására 
nézve kifejezett vélemény fog döntetni. Ennyi a miniszterei 
nök válasza. Elég diplomatikusan hangzik, sok biztatás 
nincs benne, s csak abban lehetnet bízni, hogy a küllő di 
szakértők véleménye szerint 500 öl ártér hagyandó ki viz 
lefolyásra az egész Tiszamentén, s ezen ártér kihagyása 
sokszorosan indokolva van a kérdéses mindszenti szo 
rulatnál. Mind ennek dacára, Bemmi reményünk nincs, 
hogy a sérelmes miniszteri rendelet megvrtltoztassék; 
mert Hód Mező Vásárhely és Szeged küldöttségei a 
mienkkel egy időben jártak a miniszterelnöknél aziránti 
kérelmökkol, hogy mindaddig, mig a Szegedi éa algyői 
szorulat el nem távolittatik: Pallavicini töltései hagyas-
sanak meg a jelenlegi ál lapotukban. 

— Kristó Nagy Antaltól ellopott tárgyak 
Beke Kálmán csendbiztosunk erélyes utánjárása folytán 
megkerültek. Beke Kálmán oda van a tárgyakért Sze 
geden. 

— Ismét egy áldozata a szabadban való 
fürdésnek, l t ideg György 20 éves ifju f. hó 28-án a 
Kurcában fürdött és b-le fult. A kurcai fürdéssel minden 
évben 2—3 emberélet vész el. Jó lenne rendőrségünk-
nek valamely módot találni ki, ezen valóban elszomo-
rító állapot megszüntetése céljából. 

— Algyő községének a községek sorából 
leendő kitörlését, mint biztos forrásból értesülünk, a 
belügyminiszter nem fo^'ja megengedni, s aképen fog 
intézkedni, hogy a régi Algyű és Sándorfal Va külön 
önálló községek legyenek. 

— Hód-Mező-Vásárhely közönsége megke 
reste Csongrádmegyét, hogy az arad szajoli vasútvonal 
kiépi ése iránt vegye föl a még a mult években meg-
indított tárgyalás fonalat. A megyegyűlés Ilód-Mező-
Vásárhelynek eziránti megkeresését örömmel fogadá és 
kiküldte a vasutügyi megyei bizottságot, hogy tegye 
magát érintkezésbe a hód mező vásárhelyi küldöttséggel. 

— A legnagyobb magyar, grói Széchényi 
István emlékének anlozott a magyar nemzet mult va 
sárnap, amikor a halhatatlan emlékű grót emlék szobra 
lepleztctett le Budapesten a koronázási téren. Az or 
szág minden tájáról összeseregleltek ezrek és ezrekre 
menő szama vett részt a nemzeti kegyelet e valóban 
fényes, nagyszerű ünnepén. 

— Ismét egy véres párbaj eset foglalkoztatja 
az országot. Gróf Karolyi Pista és Zichy Ferraris Viktor 
gróf vívtak párbaj t f hó 24-én Rákospalotán, mely 

párba jnak eredménye az lett, hogy Károlyi Pista ke-
resztül lőtte Zichyt, kinek halálát most minden percen 
vár ják. „Oly kevesen vagyuuk, mondá Széchényi, hogy 
még az apagyi lkomak is meg kellene kegyelmezni," 
s íme ezek az urak oktalanul fecsérlik éltöket, mely 
nemcsak az övéké, de egyszersmind a nemzeté is. 

— Iskolai értesitás. A hód-mező vásárhelyi 
reform. főgymnásiumbao az 1879/80 adik tanévre szóló 
írásbeli érettségi vizsgálatok jun. 7., 8 , 9 ik, a szóbe-
liek ugyanazon hó 19 , 20 , 21 ik napjain fognak meg-
tartatni. A magántanulók a fölvételre jelentkezhetnek 
jun . l-ig bezárólag. Az évzáró közvizsgálatok junius 
23., 24., 25., 20 ik napjain tartatnék meg. Az évzáró 
ünnepély junius 27 én leend. — Hód Mező-Vásárhely, 
1880. máj, 18-án. Az igazgatóság. 

Assicuracioni Generáli. — Az előttünk 
fekvő 1879 ki zárszámadások üzleti jelentéséből a kö-
vetkező adatokat l á t juk : a tűzkárbiztositási ágazat 
291,402 frt 62 kr. nyereséggel záródik, h tengeri szág 
litraány biztosítási ágazat a 73912 frt 27 krral, mii-
ellenben a jégkárbiztositási á^azatuál 80 958 frt 48 kr. 
vesz t e ség mutatkozik. Az életbiztosítás csakis 2239 frt 
21 kr. szerény hasznot tüntet fel, ellenben a „tőke-
jövedelmek" számlája a különbféle tartalékok b a nyug-
díjpénztár kamatainak levonás* után 83,639 frt 29 kr. 
felesleget, vagyis 43.436 frt 5 krral többet tüntet fel, 
mint a mult évben. A tartalékok az 1879 ik évben 978, 
657 frt 21 kr. jelentékeny összeggel szaporodtak, ugy, 
hogy az Assicuracioni Generáli biztositéka alapja 
24 165,612 frt 65 krt tett ki. Kiemelendő, miszerint a 
tűzbiztositási osztály dí j tar talékja az évi díjbevételeknek 
mintegy 50% liját teszi ki. mig ellenben az életbiztosí-
tási díjtartalék a biztosított tőkének mintegy 23%%-át 
toszi ki. Ezen számokból örömmel tapasztaljuk a ked-
vező vagyonállapotot s ezen honi intézet gyarapodó 
fejlődését, mely már közel öt évtizedeu át működik 
hazánkban. 

— Értesitések. Borbás Józseí I. t. 396. sz. a. 
lakosnak, alsó tiszti 22 hold ártere feles munkálatra 
kiadó. — Sallai Anna II. t. 654. számú háza szabad 
kézb ol eladó, ért'*kezhetai II. 187. sz. a. Hortonyi Nagy 
Istvánnak ecseri 26 hold földje tanyaépülettel s kistőkei 
20 hold földje eladó, lakik IV. t. 662. sz. a. — Hankiss 
Károlyné 166 sz. házinál lévő magtár azonnal kiadó, és 
ugyanott levő háza Szent-Mihály naptól kiadó. — Özv. 
Mecs Balogh Mihálynénak I. t. 626. sz. háza örök áron 
szabadkézből e ladó.— Derekas Andrásnak III. t. lévő 
háza kedvező feltételűk mellett eladó, vagy kisebbért 
elcserélendő; ugyanott mindennemű asz'alos munkák 
és szerszámok jutányos áron eladók. 

Felelős sze rkesz tő : S i m a F e r e n c . 

ÍOOOÖQODOOOOOOooooa 
HIRDETÉS. 

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek tudtára adni, hogy én 
alulírott IV. tized Kisér Pleaznik 
Antal ur házában, volt Novák-féle 
ház a Velner-féle régi postaháznak 
átellenében, 

mH-kífaragási és sirem-o 

lék raktáramat 
megnyitottam. 

Hol is mindennemű gránit, — 
syeait , — márvány és termés-
kövekből készített müvek kaphatók. 

Továbbá minden e szakmához 
tartozó műtét eszközöltetik. 

Ki is a nagyérdemű közönség 
kegyes pártfogását kérve maradtam, 

Szentes, 1880. május 29-én. 

Gárgyán Márton, 
mű-kőfaragó mester. 
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Hirdetés. 
Van szerencsém a n. 6. közönség 

tudomására juttatni, hogy lakásomat 
Caalió Jözssí-félr, jelenleg 

Héjjá Ignátc III t.9.sz.a. 
házába tettem át, a hol is a nagyér-
demű közönségnek minden a cukrá-
szat körébe tartozó megrendeléseit fel-
vállalok és izlésteljesen pontosan elké-
szítek ; egyszersmind ugyanott f. évi 
pünkösd napjától kezdve minden va-
sár- és ünnep napokon f a g y l a l t , j e -
g e s k á v á , finom friss siitemény-
nyel, vagy anélkül is, házhoz kihordva 
folyvást kapható. 

Midó'n a n. é. közönség eddigi 
tapasztalt szíves pártfogásáért köszö-
netemet nyilvánítom azt továbbra is 
kérve, mély tisztelettel vagyok 

Pap, L a j o s , 
cukrász. 
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Árverési hirdetmény. 
A szentesi kir. jhiróság, mint telekk. hatóság részéről köz-

hirré tétetik, hogy S v á b J a k a b csongrádi lakos végrehajtónak 
Bihari János és neje Berezvai Juliánná, Gödri Magyar 
István, Gila Márton és Berkec István szegvári lakosok 
végrehajtást szenvedők ellen 40,420 frt. 47 kr. tőke 9 jár. iránti 
végrehajtási ügyben 15M/,jsft' 8Z- végzés folytán. 

I. Bihari János tulajdonát képező, s a szegvári nyomáson 
a kiskeresztnél levő 688. sz. szélmalomhói és melléképületeiből lii-
bari Jánost illető 833 frt. 40 krra becsült 4/6 rész, 

a szegvári réten levő szélmalomból és tartozékaiból Bihari 
Jánost illető, 625 frtra becsült */4 rész, 

a szegvári 194. sz. tjkben 1787 hrsz. a. foglalt, 55 ft, 60 
krra becsült l1058/i«„o hold legelő, 

a szegvári 1489. sz. tjkben 1144 hrsz. a. 1437 frtra becsült 
640,V1W0 hold kórógyi tanyaföld, 

a szegvári 1491. sz. tjkben 1144. hrsz. a. 1287 frtra becsült 
&4(7i«oo hold kórógyi föld, 

a szegvári 1587. sz. tjkben 1145 hrsz. a. 2706 frtra becsült 
V4 telek tanyai öld és tartozékai. 

a szegvári 1615. sz. tjkben 1567 hrsz. a, 337 frtra becsült 
10mft/i«oo hold legelő, 

a szegvári 1624. sz. tjkben 1786. hrsz. a. 58 frt 50 krra 
becsült 11,,94/J600 hold sápi legelő, 

a szegvári 1627. sz. tjkben 1789, hrsz. a 105 írt. 50 krra 
becsfiit 3588/,6no hold legelő, 

a szegvári 1732. sz. tjkben 1586. hrsz. a- 169 frtra becsült 
68"/i«oo legelő, 

II. Bihari János és neje Berezvai Juliánná közös tulajdonát 
képező a szegvári 1719. s>. tjkben 1571. hrsz. a. 25 frtra becsüli 
1273 nsz. öl legelő. 

III. Gödri Magyar István tulajdonát képező: 
a) a szegvári 459. sz. tjkben 474 b. hrsz. a. 500 frtra becsült 

ház és tartozékai, 
b) a szegvári 595. sz. tjkben 730. hrsz. 2185 frtra becsült 

1°300/i6üo tanyafold és tartozékai, 
c) a szegvári 695. sz. tjkben 730 hrsz. a. 310. nsz. öl szől-

lonek 25 frt. 75 krra becsült fele része és tartozékai, 
d) a szegvári 595. sz. tjkben 744. hrsz. 358 nsz öl azőllo-

nek 15 frt 50 krra becsült fele része, 
e) a szegvári 1113. sz. tjkben 2173 hrsz. a. l995/i8o® hold 

nádasnak 100 frt 41 krra becsült 5/6 része. 
f) a szegvári 1113. sz. tjkben 2S99 hrsz. a. 702 nsz. öl ká-

posztásnak 11 frt. 66 krra becsült V6 része, 
g) a szegvári 1827. sz. tjkben 976. hrsz. a. 10I(>0/1600 hold 

tanya földnek 1611 frt. 37 krra becsült % része. 
IV Gila Márton tulajdonát képező: 
a) a szegvári 118. sz. tjkben 121. hrsz. 700 frtra becsült 

ház és tartozékai, 
b) Ugyanazon tjkben 995 hrsz. 5323 frt 50 krra becsült % 

telek tanya föld a rajta lévő szélmalom és tartozékai. 
c) Ugyanazon tjkben 1915 hrsz. 811 frt 50 krra becsült 

6784/ieon berki legelő. 
V. Berkec István tulajdonát képező: 
a) a szegvári 2035 sz. tjkben 281 hrsz. a. 400 frtra becsült 

ház és tartozékai, 
b) a szegvári 403. sz. tjkben 898 hrsz. a. 2406 frt 60 krra 

becsült % telek tanyaföld, 
c) ugyanazon tjkben 2234 b. hrsz. a. 79 frt 50 krra becsült 

ll34/,6oc h°l<l nádas, 
d) ugyanazon tjkben 2001/a. hrsz. 406 frt 60 krra becsült 

33M/i6oo hold nádas. 
e) ugyanazon tjkben 2778 ,b hsz. a. 9 frt 50 krra becsült 400 

nsz- öl káposztás, az 1880. évi julius hó 30-ik napján délelőtt 9 
órakor mint első, és 1880-ik évi augusztus hó 31-ik napján délelőtt 
9 órakor mint másod határidőben Szegváron, a községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen következő feltételek mellett fog-
nak eladatni: 

1) Kikiáltási ár a becsár, melyen alól az első árveréskor az 
árverésre kitűzött birtok nem log eladatni. 

2) Az árverezni kivánók tartoznak a becsárnak 10% kész. 
pénzben vagy ovadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni-

3) Vevő, — ha maga a felperes lenne is — tartozik a vé-
telárnak % ad részét az árverés napjától számított 30 nap alatt, a 
második Va'dát ugyanazon naptól számított 90 nap a^itt, az utolsó 
y3-dát pedig ugyanazon naptól számítandó 180 nap alatt miuden 
egyes vételári részlet után, az árverés napjától számított 6% ka-
matokkal együtt a kiküldött végrehajtó kezéhez lefizetni. 

A bánatpénz az első részletbe fog beszámíttatni. 
4) Vevő a megvett ingatlannak azonnal birtokába és hasz-

nálatába lép, annak haszna és terhei ez időtől öt illetik, azonban 
a tulajdonjog bekebelezése csak a vételár és kamatainak teljes le-
fizetése után fog vevő javára hivatalból eszközöltetni. 

6) Vevő köteles az épületeket a birtokba lépés napjával 
tűzkár ellen biztosítani. 

Az átruházási költségek vevőt terhelik. 
6) A mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének 

eleget nem t< nne, a megvett ingatlan, az érdekelt felek bármelyi-
kének kérelmére, vevő veszélyére és költségére a befizetett összeg 
elvesztése mellett ujabb árverés alá bocsáttatni és csupán egy ha-
táridő kitűzése mellett az előbbi becsáron aiól is el fog adatni 

Végül felszóllitatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen 
kir jbíjóság székhelyén, vagy annak közelében laknak, hogy a 
vételár felosztásakor leendő képviseltetésök végett helyben megbí-
zottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék 
be, ellenkező esetben Szalay Miklós ügyvéd mint hivatalból kine-
vezett ügygondnok által fognak képviseltetni. 

Kelt Szentesen, 1880. május 18. 

Önody Károly, 
bir. végrehajtó. 

Birtok eladás. 
A „szentesi takarékpénztár" összes 

ingatlanaira a í. hó 17-ére kitűzött önkéntes 
árverés az idő elŐhaladottságánál fogva megtart-
ható nem lévén, a még eladás tárgyát képező, 
következő, u. m. 

1 -ör. Az eperjesi . . 4 320/i200 
2-or. A királysági (tanya-

épülettel) fölmérve . . , 57 1 2 3 / n o o „ 
3 or. AKozma L-félealsó réti 1320 nsz. öl. 
4 er. . , kis tőkei l , ü 4 0 /1 6 0o , i o l c L 

5-ör. s „ a teési 
(épülettel) 10í375/ieoo » 
ingatlanok f. évi junius 6-án délelőtt 10 órakor 
az intézet helyiségében, ujabbi ö n k é n t e s ár-
v e r é s e n el fognak adatni. 

A már hirdetett vételár fizetés kedvező föl-
tételei ezekre is kiterjeí/tetnek. 

Venni szándékozók az árverés inegkezdé-
seig zárt ajánlatokat is tehetnek, kik szinte az 
árverezni szándékozókkal együtt az árverési föl-
tételek értelmében a becsérték 5%-át bánatpén-
zül előre letenni tartoznak. 

Az igazgatóság. 
Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cheriier Jánosnál 1880. 

K D E T E S E K . 
9OÜOGOOCOC3OQ0CÜOOq 

Dr. Czukermann Soma ö 

orvos, sebész, szülész 
lakását Szent-György naptól saját I. t. 
307. sz. házába helyezte át, eddigi la-
kásával szemközt, a kisdedovoda volt 
helyiségébe, Dósa Béla ur gyógyszertára 
lábjában. 

HIRDETÉS. 

• A i 

A Friedman-féle — azelőtt Saj~ 
ftfe-féle — emeletes házban az egész 
emeleti lakás jövő Szent Mihály nap-
jára bérbe kiadó. Értekezhetni a tu-
lajdonossal helyben. 

Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

M f ^ Ezüst érem Páris 1878. 

IX 
>v< 

Triesti Azienda assicuratrice 
legrégibb biztosító-intézet, fenáll 1822-ik év óta 

12 millió frt biztosítási alappal. 
Értesités a t. biztositó közönséghez. 

B u d a p e s t , 1880. áril havában. 
Miután a jégbiztosítást ezen 1880-ik évre megnyitót 

tuk, van szerencsénk a t. biztositó gazdaközönség figyel-
mét kiválólag azon okból intézetünkre felhívni és termé-
nyeinek jég elleni biztosítására ajánlkozni, mivel ez idén 
különösen a repce termelő gazdaközönség részére fontos 
uj kedvezményt nyujtunk: miután a repce és más olaj-
növények levágatásuk után is jégkárositásnak vannak ki-
téve, a biztosítást minden dij pótlék nélkül a repcevága-
tás kezdetétől számított 8 napra kiterjesztjük, holott min-
den más intézetnél a biztosítás az aratással megszűnik; 
ezen kedvezmény azon feltételhez kapcsolván, hogy a 
vágás kezdete az első aratási napon nálunk bejelentes-
sék, továbbá, hogy a repcével egyidejűleg vagy a repce-
vágás napjáig gabnatermései is nálunk biztosíttassanak. 

Intézetünk több év óta minden versenyintézet közt 
a legolcsóbb jégbiztositási dijakat számítja és az idén 
külön díjengedményt nyújt a gabnanemiiektől, a biztosí-
tási dijakat pedig szeptember hó l-ig váltó mellett hite-
lezni hajlandó. 

Az illető vidékekre kiszabott dijtételeinek és díjen-
gedményeinek közöltetnek, bevallási ivek kaphatók min-
den jelentékenyebb helységben szervezett kerületi ügy-
nökségeinknél és az ország nagyobb városaiban létező 
kötvény kiállítási joggal felruházott fŐügynökségeinknél. 

A trieszti Azienda assicuratrice 
magyarországi képviselősége Budapesten. 

Lichtenberger. Thaly. 

Peiidre de Serail. 
B l a h á n é L u i z a művésznő kedvenc 

arcpora. 
Ezen arcpor vegytanilag tökéletesítve, minden ártal-

mas szerektől mentes és oly kitűnő tulajdonságokat egyesit, 
hogy minden eddig a kül- és belföldön kiszitett porokat sok-
szorosan felülmúlja; nagymérvű federeje az arcot az időjá-
rás kellemetlen befolyásától megóvja az arcnak és a test-
szinnek ifju és természetes színezetet kölcsönöz, ugy, hogy 
a legélesebb szem sem képes a port rajta észrevenni, mely 
itfinő hatásáért B l a h á n é L o u i z a asszonyság következő 
korokkal tünttette ki: 
Tiszt. Müller J. L. ezelőtt Vadász Ferenc 

özv. utóda, 
itlat&z<)rész urnák Budapesten. 

A Poudre de Serail, melyet ön feltalált, való-
ban kitünö és nemében paratlan, mert nemcsak az 
arcon láthatatlan és tartós, de egyszersmind rendes haszná-
tatnál ártalmatlansága által az arca olykülöuös jótékonv ha 
lást gyakorol, a minőt még eddig semmiféle arepornál nem 
tapasztaltam, mely kiváló tulajdonságáért jövőben mint ked 
venc arcporomat kizárólag fogom használni és meg vagyok 
győződve, hogy felmulhatatlan jóságáért általános elismerés-
nek örvendeui. 

Tisztelettel 

Blaha Louiza. 
Creme Pompadour. 

Az illatászat terén jelentékeny párisi 
kitűnőségekkel való összeköttetéseim foly-

tán sikerült a világhírű fölötte hatásos „Creme P o m p a -
duort egész eredeti tisztaságában és erejében előllitanom. 
Ez azon szer, melylyel a hírneves asszony egész agg koráig 
fí'nn tudta tartani csodaszépségét anélkül, hogy az egészsé-
gének ártott volna; azért nem mulaszthatom el a t. hölgy-
világnak azt a leghathatósabhan ajánlani. 

E kitűnő szer jóval felülmúl minden eddigi e nemű 
gyártmányt. Egy tégely ára használati utasítással 1 frt tíO kr. 

Csak azon készítmény valódiságáért kezeskedem, mely 
védjegyemmel cl van elátva — Legnagyobb választék va-
lódi iraucia és angol illatszerekben. 

Minden doboz POUDRE DE SERAIL a mellékelt 
bejegyzett védjegygyei van ellátva, 60 kr. és 1 frt dobozok-
ban ; valódi minőségben csupán a feltalálónál M ü l l e r J. 
L. ezelőtt IVadász Ferenc özv. utóda, illatszcrósz a 
„Virág-kiráyiióu-hoz Budapest, koronaherceg-utca 
2• szám kapható. 

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

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

Budapesten 
a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z í t 

Tr i euröke t (konkoly választó) 6 külön-
féle nagyságban. 

Trieur h e n g e r e k e t malmok számára. 
Koptatókat, 
Szelelő rostákat, 
S z i t á k a t és r o s t á k a t cséplőgépekszámára. 

Q O O O O < o o o o o o o o o o 

ötörzsorvos dr. Schmidt 

i F Ü L - O L A J 
megjavitva dr. Deutsch által 

minden süketséget meggyógyít, hanem veleszületett baj, azon-
nal megszünteti a nehéz hallást és a fülzugást. 

Bizonyítvány: Ezer és ezerszeres köszönetet mondok 
a küldött fül-olajért, melynek többszöri használása után Is-
ten segítségével teljesen elveszített hallásomat ismét vissza-
nyertem. Oly süket voltam, hogy a templom harangjait sem 
hallottam, dacára annak, hogy lakásom az egyház mögött 
van, holott most már a zsebórám ketyegéseit is hallom, 
mintha süket se lettem volna. Ezer szívélyes üdvözleteim 
kapcsában maradtam a tek. uraságod. 

Steiner Dávid, oki. főtanitó Babócsa 2 frt 40 kr. pos-
tai utalvány melletti heküldésö után a fülolaj bérmentesen 
küldetik a használati utasítással együtt a központi főraktárból 

Graetz Gyula, 
Bécs, II. Praterstrasse 49. 

• O O O O O O O O O O 

p Temesváry Mór 
^ eipögyári raktára 
Q Budapesten, 

király-uteza 2. szám, b. Orcy-féle ház, 

^ nagyban és kicsinyben. 

^ Hölgyek számára: 
K o m o d - c i p ö k eberlasztinből bőrből . 1 frt 20 kr. 
S é t a c ipok , divatos félcipők, finomak 

w és díszesek . . . . . 
R e g a t t a c i p ő k csatokkal, finom eber-

lasztinbői vagy bőrből 
R e g a t t a - c i p ö k fénymázos orral, rca-

C j gas sarokkal legújabb szabás . . 
Q R e g a t t a - c i p ő k sagrénből vagy zerge-

bőrből, szögezett kettős talppal, ma-
gas sarokkal, legújabb szabás . 

Q Eberlaszting-topánok finomak, dí-
szesek fénymázorral , 

Eberlaszting topánok ruganyhuzó-
val, magas kivágással, fénymázosorral, 
rokokó sarokkal, legújabb szabású 

E b e r l a s z t i n g cúgos topánok, szivalaku 
metszéssel, siina talppal, rokokó sarok-
kal elegáns szabás 

BŐrcugOS t o p á n o k sagrénből, szögelt 
talppal, magas kivágással, legfinomabb 
kiállitás , 

2 frt 20 kr. 

2 frt 70 kr. 

2 frt 80 kr. 

2 irt 50 kr. 

2 frt 70 kr. 

3 frt 20 kr. 

3 frt 40 kr. 

3 frt 20 kr. 

Urak számára: 
Házi cipők finom bőrből . . . 1 frt 20 kr. 
T o p á n o k erős sagrénből, erős talppal. 3 frt 80 kr. 
T o p á n o k sagrénből, fénymázos orral 

és talppal 3 frt 90 kr. 
Borjubör topánok vikszosak, erős 

duplatalppal, a legjobb minőségűek , 4 frt 20 kr. 
Borjubör topánok keztyübörből, a 

lehető legjobb minőség . . . 4 frt 20 kr. 
R e g a t t a f é l c i p ő nyári idényre, leg-

jobb sagrénből, erős talppal . . 3 frt 60 kr. 
R e g a t t a f é l c i p ő fénymázos dísszel, 

legújabb szabás . . , . 4 frt — kr. 
C s i z m á k erős vikszos vagy vagy sag-

rénből, magas szár srófolt talppal . 9 frt — kr. 
G y e r m e k c i p ő k sagrénből . 2 frt 40 kr. 
L e á n y c i p ö k cberlaszting és bőrből 

1 frt 80 kr.—2 frt 40 kr. 
Gyermekcipők . 60 kr —1 frt 20 kr. 

Megrendelések postán utánvét mellett vagy az 
előleg beküldése után gyorsan s pontosan teljesíttet-
nek. Nem alkalmas lábbeli a legkészségesebben ki-
cseréltetik. Részletes árjegyzékek kívánatra bérmentve 
küldetnek meg. 
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Melléklet a „Szentesi Lap" 22-ik számához. 

Hirdetmény. 
A böldi révben elboatott rév épületből ki-

került, s Szentes város tulajdonát tevő 45 ezer 
db. faltégla f. év junius 6-án délelőtt 10 órakor 
a helyszínén tartandó árverés utján, azonnal 
leendő fizetés mellett, részletekben el fog adatni. 

Szentes, 1880. májiur 18-án. 
Sima Ferenc, 

tanácsnok. 

Hirdetés. 

Egy 8 ló erejű Sutlevort 
gép cséplővel együtt alaposan ki-
javítva szabadkézből jutányos árért 
eladó. 

Megtekinthetni és értekezni le-
het a tulajdonosokkal K.-Szt.-Már-
tonban. 

Horváth Sándor és fiainál. 

Csongrádon, 
a főtéren egy jólberendezett 2 7 é v e s 
főszer rövidára és norinbergi 
üzlet, lottó-gyüjtödével és do-
h á n y t ő z s d é v e l , más vállalat végett 
szabadkézből eladó. 

Bővebben értekezhetni Márs i t s 
Ignáo, tulajdonosnál. 

« 
$ 
$ 
I 
I 

Fontos a gyapjntermelőb és gyapSakeresbedobnek. 
Körlevele az első magyar gyapjamosó és bizományi rész vény társulatnak Budapesten. 

Berendezéseinknek a bel és külföld csaknem valamennyi gyári piacain meghonosult és közkedveltté vált mosott gyapjúja feljogosít, önhöz 
azon tiszteletteljes felhívást intézni a zsírosan mosott gyapjút, vagy a uem sikerűit bundamosást, valamint mindennemű bőr é« timárgyapjut szíveskedjék 
mosás és bizomány utoni eladás végett hozzánk beküldeni. — Ügynökeinknek valamennyi gyári pi&COn való fáradhatlan buzgalma által mi 
az eladást a leggyorsabb módon eszközöljük, oly árak mellett, a mily előnyöseket csak az utolsó kéz, illetőleg csak maga 
a. cvárofl kénes ajánlani. Egyidejűleg figyelmeztetjük, miszerint mi gyakran mindenuemű bundamosásokra is, melyeket szinte készpénzen, jó 
á rak mellett gyorsan eladhatunk, kapunk megbízásokat. Eunélfogva tehát saját érdekében v.»lna nekünk ezt is bizományi eladás végett beküldeni, a 
mely célra mi gyap jú rak tá runkban egy másik raktár t is alapítottunk a gyapjuforgalom központ ján. Ha azonban ön előnyösbnek tar taná a gyapjút 
saját r ak tá rába tartani, az esetben fe lkér jük nekünk mindenesetre nagyobb mustra vagy próbabálokat küldeni be, lajstrommal együtt, hogy igy alkal-
munk legyen önnek ez uton előnyös eladás által hasznára lehetni. — Mindennemű hozzánk beküldött gyapjúra ugy a mosásra szánt, mint a buuda-
mosásra is az ér téknek megfelelő előlegeket nyuj tunk évi 5Va% li kamat mellett. 

Kívánat ra készek vagyunk igen tisztelt megbízóinknak a mosásra szánt gyapjúnak az üres zsákokat mérsékelt kölcsönzés dij mellett meg-
küldeni 8 fe lkér jük, o szükséges darabszámot velünk mielőbb tudatni, hogy a zsákokat a nyíráshoz önnek annak idejében megküldhessük. Azon t. c. 
feleknek kiknek saját zsákjaik vannak, azok e befejezett mosás után visszaküldetnek, miután mi a mosott gyapjú számára szükséges zsákokat a leg-

ju tányosab^n ^ z e r e z z ü ^ . ^ ^ ^ ^ gyapjútól 5 frt. o. é. — tímár gyapjútól 6 ftt. o. c. — bundamosástól 7 frt o. é. 100 kilokint — Eladási juta-
lékdij ugy a gyárilag mosott gyapjútól, mint a nálunk raktáron elhelyezett bundamosástól Í% ék s esetleg ügynök használata mellett még Va% ék alkuszdij is a 
.zámtouug u tán. ^ ég b i z t 0 8 Í t á g i n g y e n . 

Bizton remél jük bekuldéeeit , s ké r jük a gyapjú t egyenesen h o n i n k , éa pedig ,E1»Ő magyar gyapjumosi-gyir" citn alatt küldeni. 

Mély tisitelettel VÍSOIltaÍ Kovách László, elnök. 

Áttekintések kívánatra ingyen megküldetnek. V&rosi iroda Neugebauer Gyula urnái, Károly-körut 3. ez. 
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