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I 

Rovás, i 
A bökény-mindszent tiszaszabályozási tár-

sulati érdekeltség* gróf Károlyi Sándor elnök-
lete alatt megtartá a f. hó 14-re összehitt érte-
kezletét. 

Soha ilyen*számban még a társulati tagok 
nem gyűltek össze, hogy hajaik fölött tanács-
kozzanak, hogy a közigazgatási végrehajtás el-
rémítő terhe hozta-e ily számban össze az em-
bereket, vagyJ]az, hogy a társulat leghatalma-
sabb embere, gróf Károlyi mit fog mondani ? 
— ez képezi ma a beszéd tárgyát. — Mi azt 
hisszük, hogy gróf Károlyi személyes megje-
lenése költhet kíváncsiságot, fokozhatja az ér-
dekeltséget : de a nagyszámú részvétel oka © nj 
mégis a társulati érdekeltséget teljes tönkre-
juttatással fenyegeti bajokban keresendő. 

A közigazgatási végrehajtásból minden hold 
ártérre 18 frt. esik, ha ezt a törvény értelmé-
ben azonnal behajtják az ártér birtokosokon, 
akkor legnagyobb része az exekueio erő-
szakával fog kihajtatni birtokából, mely már 
76 óta viz alatt fekszik és kenyér helyett ká-
kát és gazt terem tulajdonossainak. És e káka 
és gaz jövedelméből nem képes a társulati tag 
ft társulat rendszeres terhét sem viselni és ha 
megütik a dobot a közigazgatási végrehaj tus-
ból származó összeg behajtására: ki biztosítja 
azt a réti birtokost, hogy viz alatt fekvő, az 
óriási társulat terhek miatt értéktelenné vált 
földjének holdját, a dobszót leső'élelmesség meg-
veszi-e 18 írtjával ? 

Igy állnak a réti birtokosok, tehát van 
okuk összegyűlni, jajt kiáltani, vádat emelni, 
folyamodásokat, fölterjesztéseket megindítani. 

Az értekezlet mind a mellett mind véu'ijr ~ o 
megőrizte a tanácskozás kellő nyugalmát A han-
gulat csak akkor ment át a felháborodás kitö-
résébe, midőn Horváth Ferenc réti birtokos di-
csérni kezdte a muladékossággal vádolt kor-
mánybiztost és egy buzgó uszály hordozó hü 
szolga boldog (!J lelkesedésével kiállott föl, hogy : 
„én (már mint Horváth Ferenc) nem vagyok 
méltó, hogy annak a méltatlanul vádolt kor-
mánybiztosnak saruját megoldjam. „ Ugyan ezt 
mondá Keresztelő János Jézusnak , midőn 
Jézus — kérte, hogy őt keresztelné meg. A 
bibliai dicső lelkesedés szavaival kiált íöl, má-
sok érdemeinek méltatásán, az az ember, ki azt 
mondá, hogy: rő alva is többet tesz mint Szen-
tes város közönsége." Mily mértéke kell a pél-
dás és áldásosán buzgó munkásságnak ahoz, 
hogv e csoda munkásságnak ily példátlan je-
lenségei leborulva imádkozzanak és a hatalmas o 
zsidó próféta szavaival kiáltsanak föl Jézussal 
szemben 

Az önérzetes ember valóban elpirul a szol-
gai hűség e példátlan szeirérmetlensége eló'tt. 

Hát oda jutottunk inár, hogy midőn 
Catilinát vádolják Horváth Ferenc ur, önkép-
telenségével védelmezi őt Szomorú és még 
szomorúbb volna, ha Horváth ur ezen arcpi-
rit/) szerepét a megundorodás elutasító zaja nem 
nyeli el. 

Azt mondja II ur, hogy ugy látja, li- gy: 
,most az a tetszetős, ha a kormánybiztost vá-
doljuk.* De hát ki meri vádolni a kormány 
biztost, ha ő nem hibás és oly mértékre sii-
lyedt volna-e alá né» ilnk igazságszerte, hogy 
nem némitaná-e el tiltakozásával a jogtalan vá-
dolót ? De hát kell-e itt vádolni, midőn ma i ol-
nap dobra kerül az ártér birtokos földje, egy 
épen a kormánybiztos semmii tevéséből eredő 
közigazgatási végrehajtás elrémítő terhe miatt? 

midőn már Károlyi is följajdul; pedig, pedig 
Károlyi is tartozik annyival a kormánybiztos-
nak mint a megyében akárki és Károlyi gróf-
nak is van érzéke méltányolni és szokta is 
méltányolni az elismerésre méltó szolgálatokat. 

Ne beszéljünk hát itt vádakodásról; nem 
az tetszik a mi népünknek, hanem faj neki, 
hogy azok; kiket a bizalom legnagyobb meg-
tiszteltetésével emelt föl: hűtlenül szolgálják 
érdekeit és jövője feletti aggodalmában siet 
Stammer ur, oly nagy mértékben karosnak bi-
zonyult, kormánybiztosságától megmenteni a mi 
még megmenthető, hiszen hanem volt még elég, a 
kormánybiztosi semmittevés: a jövő vagy az-
után következő évben egy ujabb közigazgatás 
terhét hozhatja a társulat nyakába és ugy min-
den réti birtokost kiköltözködtethet birtokából 
Hát ki iíélheti el azokat a tönkrejuttatás szé 
léhez vitt réti birtokosokat, ha kákát termő 
földjök jövedelméből nem futhat el lelkiisme-
retök annyira, hogy Keresztelő János csodá-
latával álljanak meg Stammer ur messiásága 
előtt. 

Es legyünk őszinték: Horváth Ferenc ur-
nák nincs joga hálátlansággal vádolni azt a 
népet, mely őt árvasz ki elnökké és Stammer 
urat alispánná tette; mert ha szemére lehet 
valamit lobbantani azon népnek, mely f. hó 
14-én lezugta II. urat, ez nem lehet egyéb, 
minthogy oly alispánja van, ki a közigazgatási 
végrehajtás terhét a társulat nyakába zúdította 
és oly megyei árvaszéki elnöke, ki ezek után, 
azon elpirító szerepre vetemedik, hogy: a kor-
mánybiztost védje. © 

A társulati értekezletből. 
Gróf Károlyi elnöklete alatt f. hó 14-én tartott 

társulati értekezlet, a társulatnál eddig solia nem tapasz-
talt érdeklődés mellett Balogh János Szentes város pol-
gármestere indítványára elhatározá, hogy fölterjesztés-
sel él a miniszter elnök, pénzügyminiszter és közleke-
dési miniszterekhez, hogy a kormány a társulat rová-
sára elrendelt közigazgatási végrehajtásból származó 
egész összeg terhe alól mentse, föl a társulatot és viselje 
ezen összeget az állam kincstár. 

Ezen kérelem indokául szolgálnak, hogy a tár-
sulat nem oka annak, bogy a társulati gátaknak köz-
igazgatási végrehajtás utján igényelt j óka rba helyezése 
vált szükségessé; mert a társulat 4 év éta nem maga 
kormányozza ügyeit, hanem a magas kormány megbí-
zottja, tehát a társulat nem felelős azért, hogv a kor-
mánybiztos és ennek revén a kormány: elmulasztotta 
az ő felelősségére Iázott gátaknak annak idejében való 
jókarba helyezését; mert a törvény értelmében olv 
társulat ellen, mely kormánybiztosi gyámság alatt van : 
közigazgatási végrehajtás nem eszközölhető; mert ha 
a közigazgatási végrehajtás összege behajtatnék a tár-
sulaton, ezzel a rétbirtokosság egy része teljesen tönkre 
tétetnék; mert a kormány az országban öbb társulatt 
nak több száz ezer írtra menő gátépítést eszközöl-
államköltségen. Tehát a társulat, mely 20 ezer hold 
föld után fenntartott ezer folyó öl hosszú gátjával 
itt az egész tiszavölgyet védelmezi, tehát ezen gátak 
létele közvetve az államnak is nagy ni értékben é rdeke ; 
mert általa a legnagyobb adóval terhelt vidék védel-
meztetik és elszakadása esetén az állani kincstár egv 
évben több adót veszítene el mint ezen gátak jókarba 
helyezése igényel. 

Elhatároztatott továbbá, hogy felirat menesztetik 
a közlekedési miniszterhez, hogy a halásztelki társulat 
végpontjától a mindszent-apátfalvi társulat végpontjáig 
terjedő vonalon levő halásztelki, kákafoki, báboekai, 
kun-szent-mártoni, bökény-jaksoni, bökénv-mindszenti 
és mindszent-apátfalvi társulatok egy társulattá alakít-
tassanak és ma szétszakgatva külön társulatok alatt 
levő gátak közös teherviseléssel egységes műszaki vé-
delem alá helyeztessenek; mert a jelzett társulatok kö-
zött a Tisza, Ivorös, Maros folyók normális á:l. potá-
ban a törvény értelmében vett elválasztóul szolgálha-
tott központok az 187G, de főként az 1879-ik évi rend-
kívüli vízmagasság folytán végképen elenyésztek, ugyan-

annyira, hogy az elsorolt társulatok gátjai által védett 
területek egységes védelemre utalt egy öblözetbe esnek! 
miért is a Kőrös, Tisza és Maros vize közé eső a már 
jelzett társulatok gátjai által védett területek e mai 
szétszakgatott társulati kormányzat mellett meg nem 
védelmezhetek, hogy tehát az ország legvagyonosabb 
vidéke, a gazdag tisza-völgy, jövőre biztosan niegvé-
delmeztessék, erre nézve mulhatlan szükséges a jelzett 
társulatoknak egyesítése. 

Ezen fölterjesztések kidolgozására egy bizottsá-
got választott az értekezlet, mely bizottság az értekez-Vy^ 
let szétoszlása után azonnal összeült és megbeszélte a 
felterjesztések indokait, a közigazgatási végrehajtásra vo-
natkozó felterjesztés elkészítésére Balogh János, a tár-
sulatok egyesítését kérelmező felterjesztés elkészítésére 
Sima Ferenc vállalkozott. 

Ezen felterjesztések 15-re elkészíttetvén az nap a 
küldöttség által alá írattak. E fölterjesztéseknek a mi-
nisztereknél leendő személyes átadására Gróf Károlyi 
Sándor elnöklete alatt, Szentesről Balogh János, Sima 
Ferenc , Abbaffy Zsigmond Farkas Gedeon, Onody 
Majos, Mindszentről, Szobotka Gusztáv és Wimmer 
Károly, Szegvárról, Berkec Ferenc, Teésről, Nagy 
Imre, Mágocsról, Mikolai István uradalmi ügyész kül-
dettek ki. Szerencsével já r janak . 

A helybeli iparügy barátok, iparo-
sok és iparossegédek figyelmébe! 

Orvos. 
13. 

Az egylet orvosa a választmány által neveztetik 
ki s évi tiszteletdija a közgyűlésben határoztatik meg. 
Tiszte leend: 

a.) Minden megbetegedett egyleti rendes tagot 
megvizsgálni és ha a beteg állapota igényli, havi nyug-
tának kimutatása után az elnök utalványa mellett a 
kórházba fölvetetni. 

b.) llőgtöni megl ) e tegedés esetében a beteget meg 
kell látogatni és korházba leendő fölvételéig a szüksé-
ges orvosi segélyben részesíteni. 

e.) Oly tagokat, kik magán háznál ápoltatnak, 
köteles mindaddig meglátogatni, még csak orvosi se-
gélyre szükségük leend. 

d.) A betegségből fölüdült tagok munkaképtelen-
ségéről bizonyítványt állit ki. 

e.) Általában minden egyleti rendes .tagot^köteles 
a kitűzött rendelési órákban elfogadni és orvosi segély-
ben részesíteni. 

Az egylet, vagyonának kezelése. 
14. §. 

Az egylet pénzvagyona, valamely helybeli biztos 
bankba vagv takarékpénztárba tétetik be ; a pénztár-
ban a napi kiadások fedezésére csak 20 frt lehet kész-
letben, s mihelyt a napi pénztár ez összeget megha-
ladja, azonnal kamatozóvá tétetik. A takarékpénztár-
ból vagy bankból pénzt kivenni csak az elnök és pénz-
tárnok s ÍIZ e végre megválasztott két választmányi 
tag van jogosítva, miről utólagosan a választmánynál 
jelentést tesznek. Az elnök köteles a pénztárt minden 
hóban egyszer két választmányi tag jelenlétében meg-
vizsgálni. Az évi zárszámadások az egyleti helyiségben 
nyil vállasságra k it é to t n e k. 

Az egylet feloszlása. 
15. §. 

Az egv let mindaddig fennáll, mig annak felosz-
lása a tagok két harmadának irásbani kívánatára e 
célra külön egybehívandó rendkívüli közgyűlés által ki 
nem mondatik. Ezen közgyűlés csak akkor Iwr hatá-
rozatképességgel, ha az összes tagok számának legalább 
fele megjelent. 

Az egyleti vagyon feloszlás esetében szintén ezen 
ülésben általános szótöbbséggel valamely helybeli ipart 
előmozdító egylet vagy ipartanoda részére adatik át. 
A feloszlási határozat jóváhagyás végett a in. kir. bel-
ügyminisztériumhoz felterjesztendő. 

16. §. 
Az egylet az esetben, ha az alapszabályokban 

meghatározott célt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg 
nem tartja, a kir. kormány által, amennyiben további 
működésének folytatása által az állam vagy az egvleti 
tagak vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul 

j fölfüggesztetik s a felfüggesztés után elrendelendő sza-
I bályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fid is osz-



^ M M ^ M ^ M R ^ R * * M I M U I J H I J I U I L ÍMGPIWIWÜUW 

ni e l tar tására különbeni feloszlatás terhe alatt köteleztetik. 
Védnökség. 

17. §. 
Az egylet magát Szentes város hatósága alá he-

lyezi. 
Kelt az 1880 évi mártius 20-én tartott közgyű-

lésből. 
Balazsovits Norbert, 

i<l. egyl. elnök. 
n040.j sz. Látta a magyar kir. belügyminiszter, 
Budapesten, 1880 évi november hó 10-án, 

a miniszter he lye t t : 
(P . 11.) Prónny Sándor, 

államtitkár. 
(Vége.) 

Világ; folyása. 
A keleti kérdés iránt a hírlapi érdeklődés 

kezd lanyhulni. Anglia indítványára tervbe 
vett hadi hajó tüntetés végképen elmúlt, a 
hadi hajók a török partokról fölszedték f hó 
5 én horgonyaikat és vissza vitorláztak; hiába 
erőltette Gladston ur, hogy a tüntetésnek meg 
kell történni és kényszeríteni kell a törököt 
a görögöknek itélt tartományok átadására. A 
nagy hatalmak beérték egyelőre Montenegró 
kívánságának teljesítésével. Dulcignó átadatott 
és ezzel egyelőre kielégítette Törökország Eu-
rópa kívánságát; a török-görög határkérdésből 
azonban ugy látszik a nagy hatalmak nem 
akarnak Törökország ellen pürt csinálni; mert 
a sröröíTök követelése már távolról sem oly jo-
gos mint a montenegróiake volt. Montenegró-
nak ugyanis Dulcignó birtokához való jogo-
sultságát Törökország maga beismerte; dc a 
török görög határkérdésnek a berlini osztozkodó 
politika elve szerint történt megoldása ellen 
mindig tiltakozott Törökország 

A görögök azonban ugy látszik nem akar-
ják hagyni a magok igazát; mert mint a la-
pok írják a görögök nagy mennyiségíí lőszert 
vásároltak be és a hangulat Görögországban 
annyira harcias, hogy a görögök Európa se-
gítsége nélkül is késznek látszanak megtámadni 
Törökországot. E hangulatot és bátorságot 
mindenesetre fokozza azon körülmény, hogy 
•Gladston ur Angolországban folyton izgat Tö-
rökország ellen. Angliában népgyüléseket tar-
tanak, hogy az angol kormányt akcióra uta-
sítsa a parliament a görög követelések kielé-
gítésére nézve Pedig, pedig ha Európában va-
lamelyik állam seperhet a maga háza előtt, az 
mindenesetre Anglia. Utt van a szegény ír 
nemzet ügye; itt 3—4 millió nép kétségbe ej tó' 
sorsa kiált igazságért és ezt nem hallja An-
golország, hanem eluiegy a szegény törököt 
zaklatni. 

Jó lenne már ha valamelyik hatalom, ta-
lán épen a szorongatott török kormány lépne 
föl és azt mondaná Angliának, hogy igyekez-

zék rendezni az ir keretest, mert ha nem ugy 
kénytelen volna hadi hajóit az ír partokra 
bocsátani, megtámadni Angliát és fegyverrel 
kényszeríteni rá, hogy az ír nép jogos kivált-
ságának eleget tegyen. 

Oroszország most csendesen viseli magát. 
Azóta, hogy néhány nihilistát kivégeztek és 
egy másik csapatot Szibériába küldöttek és 
egy másik csapatot örökös rabságra ítéltek; 
azóta keveset lehet rólok hallani. Európával 
kezdték már már elhitetni, hogy a tapintatos 
Loris Melikov teljesen kiirtotta a nihilistákat; 
azonban az utóbbi napokban a lapok ujabb és 
komoly nihilistái híreket közölnek. Es ugy 
látszik, hogy Oroszország e szörnye újból emel-
geti fejét és nem hagyja magát sem ígéretek-
kel sem bitóval elnémittatni. 

Ismét egymást érik a felhívások, melyek 
hivatkoznak a legutóbbi elitéltetésekre és kivé-
geztetésekre és azt kérdi a néptől, hogy: „baj-
társak ! Lehetséges-e, hogy képviselőinkért 
harcosainkért mi bosszút ne állnánk?" 

A nihilisták első célja a cárnak kivégzése 
és ki tudja: azt mondják hogy: sami késik 
nem múlik. „ 

F r a n c i a o r s z á g o t még mindig izga-
lomban tartja a szerzetesek kitiltása. Hiába 
századok bűnét nem lehet kiirtani egy nemzet 
testéből anélkül, hogy az helyenként fájó sze-
beket ne hagyjon hátra. A papságnak és a 
császárpártiaknak igen zokon esett a jezsuiták 
világgá bocsátása. Most széltében hosszában 
átkozzák e miatt a köztársasági kormányt 

Románia királyságról ábrándozik és mint 
mondják Franciaország pártolná ez eszmét. 

•Spanyolországban szélcsendről beszélnek; 
azonban mint a lapok hírei engedik sejteni: 
ott sem fenékig tejfel. Az elégületlenek pártja 
nő és még forradalomtól is lehet tartani Olasz-
országról hallgat a krónika. 

Írországban mintáz utóbbi napok táviratai 
közlik — Franciaországból 8OU0 puskát szál-
lítottak Irhon a forradalom küszöbén áll és 
tl akar szakadni Angliától. 

Meghívás. 
„A szentesi polgári,- iparos és gazdasági 

kör" f. 1880. évi dec. /9-én d n /> órakor saját 
helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, melyre 
az egyleti tagok tisztelettel meghivatnak. C? J D O 

A közgyűlés tárgyai: 
1. A választmánynak a Bárdos Flórián-

féle házbérleti ügyben hozott, határozata ellen 
egyesek által beadott fellebbezés elintézése. 

2 A közniivelődési, ipar és gazdasági 
szakosztályok megalakítása. 

3. Indítványok. 
Szentes, 1880. dec 8. 

A z e l n ö k s é g . 

uiegnivas. 
A szentesi iparos ifjak képző és segélyző 

egylete f. évi december 2G-án azaz karácsony 
második napján d u. 2 órakor a Kurcán t̂ul 
levő polgári fitanoda helyiségében rendes köz-
gyűlést tart, melyre az összes egyleti tagok 
tisztelettel meghivatnak. 

A közgyűlés tárgyai: 
1 ) Az egylet eddigi működéséről elnöki, 

jelentés. 
2.) A következő évi költségvetésnek a 

pénztárnok által való beterjesztése és az évi 
zárszámadásoknak a közgyűlésen megválasz-
tandó bizottság által való felülvizsgálása. 

3. Az egylet összes tisztviselőinek s az 
összes tagok 10 százalék részéből álló választ-
mánynak és 6 rendezőnek egy évre megvá-
lasztása. 

4.) Indítványok tárgyalása. 
Szentes, 1880. évi dec. 16. 

Balázsovits Norbert, 
elnök. 

Felhívás. 
„A szentesi iparos ifjak képző és segélyző 

egyletében14 a rendes tanítás csütörtök esti 8 
órára és vasárnap dél előtti 1 l órára lévén 
kitűzve, az egyleti tagok ezen tanítási órák 
szorgalmas látogatására ezennel fel kéretnek. A 
rajztanítás az 1881-ik évi jan. hóban veszi 
kezdetét. 

Szentes, 1880 dec. 8. 
Az elnökség. 

Csemegék. 
A csongrádiak ia elmondhatják, hogy: „adtál uram esőt; de 

nincs benne köszönet". 
% 

* * 
Egyik megyei képviselő .1 megy egy ül és után panaszkodott, 

hogy az egész nap hiáha eltelt és még jól meg ia rázta A kocsi. 
— Es még ráadásul napdijat se kapsz, mondá neki egy 

Csemegi párti. 
— Furcsa! én Réti párti voltam! felelt emlerUnk. 

* 
# 

Kgy másik megyei képviselő panaszkodott, hogy a fuvaro-
sok öt forintot kérnek egy nyomorult szegvári utért, Hát azutáu 
hogy menjen a gyűlésre a szegény megye bizottsági tag. 

— ,Nekem nem került semmibe az ut, mondá egy másik 
megyei képvist-lő. 

— Ja, nem járhat miuden vox az alispán kocsiján 
* 

* * 
Aradi Kálmánt nem jelöltek ki e szoIgal>ir.'ságra; mert 48 as 

ember éa nem tolja az alispán szekerét, mondá egyik megyei kép-
viselő. 

— De hogy nem tolja az alispán szekerét, mondá egy má-
sik; nagyon is, csakhogy kifelé az alispánságból, 

* 
* * 

A volt kataszteri bizottsági elnöktől kérdi egyik párt hive, 
hogy: mit csinálsz, ha meg nem választanak szolgabírónak? 

— Hát vissza veszem röktön — a megválasztatásért bea-
dott — lemondásomat. 

T A R C A. 
Harc élet és halálra. 

— ÍJ E S Z íi L Y. — 
I r t a : 

Sima Ferenc. 
ISTG-ban január l-ső napján a nk. . . . i arany 

bor júhoz címzett szállodában reggel egy 35—40 év 
körüli magas szikár ember szállt meg, szobát nyittatott 
magának, s midőn a téli bundát leveté magáról a por-
tástól az Tarany bor ju u vendégeinek nevei után tuda-
kozódott. 

A portás fölemlített vagy három vendéget, kik 
az előtt való nap szálltak meg. Az egyik egy disznó-
kereskedő, a másik egy vidéki város tanácsnoka, a 
harmadik egv biztositó társulat ügynöke volt. 

— Más nincs V kérdé emberünk. 
— Nincs. 
— Mikor jön meg a . 1 . i vonat? 
— Délelőtt 10 órakor. 
— .Jól van, felelt u tasunk: ha valaki tudakozód-

nék utánam: nevem (Jerezoy Miklós és ma egész nap 
ide haza leszek. Azzal egy ezüst forintot adott a por-
tásnak, ki távozott. 

Emberünk azután egy másfél méter hosszú tokot 
tett az asztalra, ezt folnyitá és belőle két egyenes és 
egyforma hosszú kardot vett elő. 

A kardokat t j k jokbó l kihúzva kétszer-kétszer su-
hintott velők a levegőben. 

— Ezek jó fegyverek, mondá — miközben a 
kardok élét tapogatá. Majd letette a fegyvereket és 
föl s le járkál t a szobában. 

Ez embert öltözéke az előkelő osztályhoz tarto-
zónak mutatá. Arca sápadt volt és meglepően komoly, 
komor tekintetében elszántság és fenyegetés honolt. 

Néhányszor föl s le sétált a szobában, majd uti 
pakk ja közül egy másik tokot tett az asztalra és ebből 
két pisztolyt vett elo. 

— Jobb szeretnék pisztolylyal vívni, mondá em-
berünk : egy jól talált lövéssel vége a küzdelemnek, 
mig karddal vénkorig se számolunk le. — Már négy-
szer küzdöttünk, négy vágást adtam és kaptam ered-
ménytelenül. Koinolv ember szemében játéknál nem 
egyéb a küzdelem. — Két ember, ha nem törik egy-
mást a földön, kendővégéről lőjenek és mindkettő szá-
mára biztos a halál. 

Mig emberünk igy beszélgetett, egyedül az idft 
telt el 10 éra elmúlt és egyszer kocsi zörög a fagvos gö-
röngyös uton, a kocsi a szálloda előtt élit meg, két em-
ber szált !e róla, az ' gyík egy koros ember, a másik 
egy 3 5 4 0 év körüli. Beszállnak az arany boi juhoz 
és itt szobi t nyittatnak magoknak. Az utasok itjabbika 
a szálloda v ndégeinek nevei után tudakozódik. A por-
tás i lo'sorolja épen ugy mint reggel Gerezdy urnák 
tette és végii! emÜté a (3-ik szoba vendégét Gerezdy 
Miklós nevét. 

— Tehát már itt van, vár reánk. 
— Lehet , hogy uraságtokat várja, felelt kérdet-

leniil a portás, mert nekem azt mondá, hogv : ha va-
laki keresi, egész nap szobájában lesz. 

E közben az utasok téli hundájokat és nehéz 
ft Nő kahátjokat léhán ;ák mag >król, miben a portás és 
egy pincér segédkezett nekik. 

— Gerezdy ur egyedül v a n ? kérdé az if jabb. 
— Jgen. 

- Orvos ur, szólt i^mét az előbbi : jelentse meg 
Geívzdv barátomnak, hogv itt vagyok. 

Az öivg ur körül söpré magút, zseb keféjével 
nieg?imogritá szakálát és teljesité a kívánságot. 

Gerezdy < pen a kardokkal suhogtatott, midőn az 
orvos szobájába lépett. 

— Nagyságodnak jelentein, hogv megérkeztünk. 
— Váriam önöket orvos ur, felelt Gerezdy : ké-

sz n vagyok bármely percben a föltételek megállapí-
tására. 

Ide kiváltja nagyságod, hogv jöjünk vagy át 
jön nagyságod szobá ikba . 

— Önök ket'.eo vannak és én egyedül, megyek 

én. Pár perc múlva a három ember együtt tanácsko-
zott. Tanácskoztak arról, hogy Gerezdy Miklós és báró 
Geszti Sándor, két élte legszebb korában levő, ember 
miként gyilkolhatják le egymást a legbiztosabban. 

— Kard párbaj oly embereknek való — szólt 
Gerezdy, kiknél egy csepp vér elég elégtételül, de ott 
hol ..élet halálra megy a harcu csak pisztoly lehet a 
párbaj eszköze. 

— Ez a véleményem nekem is felelt br . Geszt i : 
most ötödször vívunk meg, tehát legyen valahára vége 
e küzdelemnek ; de mielőtt a halál biztos eszközére ten-
ném kezem: békiiiést ajánlok. Gerezdy sötéten, szigo-
rún nézett ellenfelére, szeméből a kérlelhetlenséget le-
hetettkio lvasni. — Kein kivánók élni, mondá hidegen. 

j i>r. Geszti felált az asztaltól, tehát vívni fogunk, mondá 
i határozott hangon. 

— Es pisztolylyal ? 
— Pisztolylyal; 
— Tiz lépés távolságról. 
— Jól van. 
— Hol? kérdé br. Geszti: 
— A temető itt a legalkalmasabb hely. 
— Mikor? 
— Legyen röktön. 
— Egy fél óra múlva a két ellenfél, a temető 

egy félre eső részén, pisztolylyal kézben, néztek egy-
mással farkas szemet. 

E jelenet tanuja csak az orvos volt, ki mint egy 
szobor hidegen nézte az előre meredt karokat, melyek 
mozdulatától egv egy élet függött. 

Előbb br. Geszti pisztolya dördült el. 
Gerezdy megrendül t mi azt jelenté, hogy talált a 

lövés; de egv pillanat alatt össze szedé erejét és lőtt 
és br. Geszti összerogyott. 

Az orvos odafutott és ugyan ezt akarta tenni Ge-
rezdy ; de alig tett pár lépést, midőn ő is összerogyott. 
Az orvos a második zuhanásra rémülve fordult hátra 
és ijedten látá, hogy a másik ellenfél is vérében 
fekszik. 

(Folytatás köv.) 



Egyik megyei hivatalnok nagy hanggal kiáltja el magát a 
navazáaiiál: „Csemegi"! 

— No nézd még ez is, mondá egy Réti párti 
— Ne bántad, „muszáj14 neki,u mondá egy másik. 

* 
* * 

Egy Csemegi pártvezér ily szavakkal akart megtéríteni egy 
másik Héti kortest: „nekünk inkább egy vas-kom szolgabíró kell 
mint egy szelid természeti!, egyébb iránt eléggé qualifisált egyén"4 

No akkor, mondá u Réti párti kertes, célt fogtok érni, mert 
a ti jelöltetek vasárus volt* 

• 
* * 

Hogyan lehef, hogy a megyei eandidaló bizottság inkább 
egy kereskedőt candidált a s*olgabiróságra, mint egy jog \ érzett 
embert? 

Mert van aki figyesen k e r e s k e d i k a camlidáló bizottság 
többségének leikiismeretével. 

* 
* * 

Az alispán nagyon öriilt, hogy Csemegit megválasztották ! 
mert ezt saját győzelmének tekintheti, mondá egy megyei képvi-
sel®. 

Ja, de ha o rá mogy a szavazás, ő megbukott volna, ám 
tnondá egy másik. 

* 
* * 

A társulati értekezb teii iuditvAny volt téve, hogy értekezlet 
kérje a kormányt, h o g y mozdítsa »'l állásától a kormánybiztost! 
Egy ember került, ki védte. 

Erre feláll egy réti birtokos is azt mondja, hogy: uraim! 
rossz időket élünk, jó lesz vigyázni, ha még most is kerül ember 
aki a kormánybiztos védelmére vetemedik. — Tudom, hogy némely 
uraknak érdekökbén áll védeni őnagyságát; mert. ök kérték, li»gy 
ide kineveztessék és most reateluék b .vallani, i.ogy a nagy N s p -
t a n , a v i z i i s t e n alszik, n< m tesz, nem képes tenui semmit. 

Helyi és vegyes hirek. 
— T u d o m á s a i . Értesítjük lapunk t-

előfizetőit, hogy kik lapunkat újévtől járatni fo<j 
ják, egy kötet „Fehér no a béc\i várban4 cimű 
nép vegével szolgálunk újévi, ajándékul. 

— R u d o l f t rónörökösnek esküvője után, ha n«»-
t «i 1 á n Magyarországra i s eljóne, n iegv 'nk egy nasry 
deputacioval fogja hűségét és hódolatát kifejezn*. A 
deputacio tagjai : Rónay Lajos főispán elnöklete alatt 
Gróf Károlyi Sándor, gróf Károlyi Gyula, gróf Károlyi 
László, őrgróf Pallavicini Sándor, Magyar Tmre, Dodicn 
Péter , l la lus József, S tammer Sándor, Feke te Márton, 
Balogh János , Sima Ferenc , Abbafiy Zsigmond, Hor-
váth Ferenc, Vidovich Antal, Zohiay Ferenc, Aradi 
Kálmán, Burgh Lajos, Csemegi Antal, Dosa Béla, Fa-
r a g ó Mihály, l lod i János, l lar izs Jáno<, Illés Lajos, 
Kr . Nagy István, Szeder János, Kiss Zsigmond, Kade-
rich János , if j . Sarkadi N gy Mihály, Yimnier Károly, 
Vittich Sándor, Kéry János, Héti Ernó. 

— Nőepryleti estély. A s/.entesi jó tékony nő-
egylet f. hó 26-án, tehát karácson második ünnepén 
Kanibovszky nagy termében estélyt fog rendezni, me-
ly wn a nőegylet folkérése folytán Tora Kálmán vá-
rosunk képviselője fog f ö l o l v a a á s t tartani ezt (-sák-
tornyni Lajos szavalata követi, majd Szathmáry .Ma-
riska nrhölgytől egy zongora ját k, ennek utána va-
csora és ezt követi a táncmulatság. Tors Kálmán váro-
sunk közszeretetben álló képviselője f. hó 25-én érke-
zik körünkbe és ÍI nőegylet vendége leend. 

— Kap-e a társulat kölcsönt ? A l e g k ö z e -

lebb tartott ár tér birtokossági értekezlet- n elnöklő gróf 
Károlyihoz Fa rkas Gedeon fölvilágositás adás iránt 
azon kérdéssel fordult, h o g y : a társulat ártértelük-
könyv nélkül megkaphat ja-e a kormánybizíosiiag meg-
szavaztatott államkölesönt ? Gróf Károlyi Sándor mint 
ezen kölcsönök kiosztásánál a társulatok kölcsön ké-
pességének megbirálására kiküldött hetes bizottság 
egyik tagja és alelnöke kijelenté, hogv á r t é r t e l e k -
k ö n y v n é l k ü l egy társulat sem kaphat kölesönt, igy 
a mi társulatunk se, mindaddig mig árterét ki nem 
fejleszté. Mi is ezt mondtuk mindig; de Stammer ur 
esküdött , hogy megkapja a kölesónt. 

— A közigazgatási végre* a tás terhének 
elengedése és a társulatok egyesítése iránti kérelem 
tá rgyában a kormányhoz felküldött bizottság f. hó 1H. 
kelt útra. 

•— Csik Lajos a ceglédi tanműhely vezetője 
hosszabb levelet küldött bc hozzánk, melyben fölsorolja 
okait, hogy azon szöveteket, melyeket Szentesen és 
vidékén megrendeltek n á l a : miért nem volt képes még 
mindeddig minden megrendelőnek pontosan elküldeni. 
Ennek oka a megrendelés* nagyobb mennyisége mellett 
a csekély munkaerő. Csik u r ' a z o n b a n biztosítja meg-
rendelőit, hogy megrendeléseiket hova hamarább szét 
fogja küldeni . 

— A vasutügyben f. hó 22-én Szolnokon 
Sipos < >rbán alispánnál értekezlet fog tartatni, melyen 
Stammer Sándor alispán és lialogh János polgármester 
vesznek részt . 

— Gátja inknak közigazgatási végrehajtás ut-
j á n Isendő j ó k a r b a helyezése folytán mint már irtuk a 
talicskával behordott lold kubik métere 00 krral lesz 
ű z e t v e és a vállalkozó ezen n n n k á t 30—35 k r é r t a l t a ki. 
nyer tehát minden kubik méteren 25 .50 krt . vagyis 
minden 100 ezer fr tból haszonul marad 40— 15 ezer 
frt . De azért az uszály hordozók léha serege személyes-
kedésnek tar t ja tolunk, ha mi folyton és kíméletlenül os-
torozzuk a kormánybiztosi semmittevést. 

— Cataszteri bizottsági elnökké a tiszán innen-
j á r á s b a Kéry János , Swáb J a k a b lemondása folvtáni 
bizot tsági t aggá : Szvoboda Ferenc csongrádi ügyvéd vá 
lasztattak meg. 

— Csongrádi szoígabiróvá Héti Ernővel 

szemben Csemegi Antal 7 szótöbbséggel megválaszta-
tott. E tárgyra jövő számunkban még visszatérünk. 

— Zsidrftemetés kereszténv pappal Oros-
h á z á n . A napokban meghalt ott Blanz Bernát a zsidó-
község elnöke, igen derék ember, a ki nemcsak liit-
sorsosai közt bírt kiváló tekintélyivel, hanem a ke-
resztény lakosság előtt is tiszteletben állott. Hogy hit-
sorsosa! mily nagyra becsülték, mutat ja az, hogy maga 
a hitközség kívánta eltemettetni és pedig a halotthoz 
méltó diszszel. Ez okból, minthogy < )rosházán nincs 
zsidó pap, fölkérték a szegedi rabbit, Lőw Immánuelt , 
a temetési szertartás végzésére. A rabbi azonban a föl-
kérésnek nem tehetett eleget. Fölkérték azután a li.-m.-
vásárhelyi zsidó papot, de az sem vállalkozott. Az o r o s -

házi zsidóság tehát, szivében keserűséggel, kénytelen 
volt megnyugodni abban, hogy kedvelt halottját pap 
nélkül temeti el. Azonban még sem igy történt. Har-
sányi orosházi evang. lelkész ugyanis, meghallván a 
történteket, önként ajánlkozott a hitközség tagjainak, 
hogy ó' megjelenik a temetésen s az elhunyt fölött, mi-
vel az megérdemli, ő tart gyászbeszédet. A zsidóság 
örömmel elfogadta a szép ajánlatot, s az ev pap csak-
ugyan niegj' Ieut a temetésen és tartott olyan megható 
gyászbeszédet , hogy az egész temetési gyülekezetet 
megzokogíatá. 

Egy i#azi gazember bünnöre. A leg-
főbb ítélőszék legközelebb olyan bünpert tárgyalt, mely 
méltán tartozhatik a világhírű bűntények közé. Az in-
eriminált bűntények, számszerint tizenegy, lehető rövid 
kivonata, csak a legnevezetesebbeket említvén, a kö-
vetkező. Az lX7#-ik év nyarán egy Gyulafehérvárhoz 
nem messze levő folyóban Nemes Miklós abrudbánvai 
adópénztárnok keresztüllőtt holttestét találták meg. A 
nyomozás Pánti Kurta Józsefet vádolta, mint a kinek 
kocsiján Nemes Miklós Gyulafehérvárra indult. B. Barta 
Jó.-.sef ekkor SzamoHujváron volt fogva baukóhamisitás 
miatt és mindjárt beismert • <• gyilkosságot, de sőt azon-
kívül számos olyan főbenjáró bűn elkövetését is be-
vallotta. melyek talán sohasem sültek volna rá. Biln-
tényeit 1801-től 187^-ig követte el, s a szatmár-nénieti 
törvényszéknek számos bűntényei elmondása helyett 
azokról írásbeli jelentést tőn. Mikor 1801-dik évi no-
vember hó 20-dikán a szamosujvári börtönből kiszaba-
dult, Kolozsvárra ment mulatni, honnan ismét több 
apróbb bűntény elkövetése után Szatmár-Németibe 
óhajtott utazni, • egy Sófalvi János nevű embert fo-
gadott fel fuvarosnak, az uton Sófalvit saját szij-osto-
rával megfőjtá, s holttestét az ut mellett szénával leta-
karva, otthagyta. A kocsit, lovakat Tasnádon eladván, 
a pénzből éldegélt, s tőbb helyeken megfordult, igv 
Brassóban, Ind egy korcsmárostól „csendest játszvau 

450 frtot elnyert. Maid Székelyhidon Szíics Lászlótól 
lopott egy pisztolyt és egy puskát , egv fuvarossal Nagv-
Váradra indult, hanem a fuvarost az uton hátulról ke-
resztül lőtte, s pénzét, kocsiját, lovait elvette, ezeket 
utóbb Temesváron eladta. A pénzzel Pestre jö t t és egy 
kereskedőhöz állott be könyvvezetőnek, honnan jócs-
kányi sikkasztás után megszökött. Nemsokára katonává 
lett, hol csakhamar mint inanipuláns-őniiester lopogatott 
s megszökött. Elfogatták s néhány hóig ült. Ekkor 
bankjegyet hamisított. 100-as és ezreseket, s Koniá-
roniba menve makaobankot adott és sokat nyert már, 
midőn észrevették, hogv hamis pénzzel tizet. Elfogták 
és Pestre kisérték, útközben az igmándi csendbiztos 
vette pártfogása alá, de nem adott neki enni, erre ő 
megizente a csendbiztosnak, hogv ha meg nem vacso-
ráitatja, reggelp? m -g ;/,ökik. A csendbiztos feleletül a 
börtönt körül fogatta töltött puskás pandúrokkal és a 
vádlott éjfélkor elszökött. Pesten, minthogy ekkor 
már erősen körözték, tehát nem igen já r t a városban, 
hanem a városligetben vett ki lakást és ott lakott egv 
aszszonvnval. Ismét bankócsináláshoz fogot t : az asz-
szony pedig forgalomba hozta a hamis pénz t ; az asz-
szonyt elfogták. Ez pedig Erdélybe szökött és ott mint 
szobafestő Békéli név alatt élt. Majd kiment Buka-
restbe, Törökországba ; onnét, Nagv-Kikindáu 30,000 
db. bank jegyet beváltott. A jó pénzzel Budapestre jöt t 
és itt, hol a rácz-, hol a császárfürdőben lakott, egy 
dámával, de egyszer rossz pénzt talált használni s el-
fogták. Ekkor 4 évig volt fogságban, Pesten és Vácon. 
Ezután Ceglédre, s Mezőtúrra, majd Erdélybe ment, 
hol két gazdag oláht csapott be ; t. i. ígérte nekik, 
hogv csinál sok pénzt, de mintául adjanak neki egy 
ujdonat u j ezrest és több százast ; s mindjárt prés alá 
is tette a bankókat . A mig ez elkészült volna, inni 
kezdtek, a fickó az oláhokat leitta, a pénzzel pedig 
elosont. A félegyházi gyilkosság után — midőn a ko-
csiséit hátulról keresztül lőtte — Körösbánvára ment, 
<'s útközben találkozott több toh neot kisérő pandúrral. 
A pandúrok megkérték, hogy az egyik toloneot Bragye 
Mari kist--iszonyt vegye fél kocsijára, mert nem bir 
menni. O készséggd tette ezt. S a kisasszony elmondta, 
hogv ö abrudbánvai s ott van tekintélyes vagyona : 
végül kérte, hogy ha oda érnek, mondja, hogy vádlott 
az ő törvénye* férje. 1 lesünk kész volt e kalandra, s 
Abrud >n a kisasszony bátyjánál ugy mutatta be magát 
mint a Mariska férje. * biz«>nyitá ehb- ü minőségét ok-
mánvokkal, az aradi parochia pecsétjével ellátott esk 
tési bizonyitvánvnyal, melyeket az ut n csinált. Egy 
alkalommal Gv.-Fehérvárra készültek, s egy abrudbá-
nvai adópénztárnok, Nemes Miklós kérte, hogy őt is 
vigvék el, amit vádlott készséggel megígért. Mikor Ne-
mes Miklós a kocsira fel akar t ülni, egy nagy vasas-

ládát is tettek fel, mely rendkívül nehéz volt s a fel-
tevésnél segítő szolgák ' egyike a t t n n n d i i : „ E j tekin-
tetes uram, de sok arany lehet ebben a , mire Nemes 
mosolygott. Elmentek, útközben vádlott azt mondva, 
hogy tárcáját elveszité, nejét egyik lovon visszaküldő 
a tárcát keresni, ő pedig elhajtott . Mikor Nemes M i k -
lós az uton elaludt, vádlott pisztolyával ugy szíven lőtte, 
hogy többet meg se mozdult. A holttestet Gyulafehér-
vár mellett egy folyóba dobta ; ezután visszafelé haladt 
s az abrudi erdőben a vasládát feltörte, amely tele 
volt régi percsomagokkal. Innét elszökve, bejár ta So-
mogy- és Baranyamegyéket , folytatva csalásait, lopá-
sait, mig végűi elfogták s a szatinár-néineti törvényszék 
börtönébe került. 

K i v o n a t Szentes városának 1880. évi dec. 
19-iki híresztelő könyvéből. — Borbély Lajos szűrsza-
bónak, Grünvald József-féle kispiaci házában, újévtől 
szt.-György napig lakás van kiadó, a felső rakodókert-
ben pedig gyepszén íja van eladó. — Vass Sándor I I . 
t. 209 sz. ai. lakosnak a bogarasi 1 és fél hold földje, 
árpaszalmája és gvékénve van eladó. — Halász Dáni-
elnek I. t. 5(3 sz, ai. lakosnak a felsőréten két kup 
kukoricaszára van eladó. 

Vasúti közlekedés. 
Osztrák államvasút. 

Bécs—Yerciorova. 
Bécsből indul 8.35 reg., 3.30 d. u. (futárv.) 8.52 este. 
Marcheggre érk. 9.52 reg., 4.25 d. u. (futárv.) 9.43 este. 
Marcheggről indul 10.23 reg., 4.49 délután (futárv). 

10.17 este. 
Pozsonyba érk. 11.4 reg., 5.10 d. u. (futárv.) 10.57 e. 
Pozsonyból ind. 11.13 reg.,5.19 <I.u.(fiitárv.) 11.12c. 
Érsekújvár ra érk. 1.51 d. u., 7.12 este (futárv.) L 5 6 e . 
Érsekújvárról indul 2.14 d. u. 7.24 e. (futárv.) 2.11 e. 
Budapestre érk. 5.38 reg., 9.45 e. (futárv.) 5.57 e. 
Budapestről ind. G.5 e. 10.5 este (futárv.) G.55 e. 
Ceglédre érk. 8.24 11.24 este (futárv.) 8.52 reg. 
Ceglédről ind. 8.40 e., 11.28 e. (futárv.) 9.7 reg. 
Szegedre érk. 12.11 éjjel, 1.57 éjjel (futárv.) 12.19 d . u . 
Szegedrő l jnd . 12.40 é.,[2.2 éj. (futárv.) 12.44 d. u. 
Temesvár Józsefvárosra érk. 4.15 éj., 4.30 éjjel 

(futárv.) 3.48 d. u. 1 

Temesvár-Józsefvárosból ind. 5.45 é., 4.44 éjjel 
(futárvonat) 4.17, d .„u. 

Karánsebesre érk. 11.19 d. e., G.51 reg. (futárv.) 
0.09 d. u. 

Karánsebesről ind. 0.55 reggel (futárv.) 7.14 este. 
Orsovára érk. 9.27 reggel (futárv.), 10.17 éj. 
Orsováról ind. 9.37 reggel (futárv.) 
Verciorovára érk. 9.40 d. e. (futárv.) 

V e r e i o r o v a—B é c s. 
Verciorováról ind. 0.2 este (futárv.) 
Orsovára érk. 0.11 éjjel (futárv.) 
< >rsovárói ind. 4.50 reg, 7.5 este (futárv,) 
Karánsebesre érk. 8.1 reg., 9.47 este (futárv.) 
Karánsebesről ind. 8.19 reg., 9.52 este (futárv.). 
Temesvár-Józsefvárosra érk. 10.55 d. e., 11.57 

éjjel (futárvonat). 
Temesvár-Józsefvárosról indul 11.25 d. e., 12.13 

éjjel, (futárv.), 10.35 e. 
Szegedre érk. 2 .30 d. u 2.59 éjjel ( fu tá rv . ) , 2 .21 

Szegedről ind. 2.5;) d. u., 3.4 éjjel (futárv.), 3.14 
éjjel. 

Czeglédre érk. 0.21 e., reg., 5.37 éjjel (futárv.), 
0.31 reggel. 

Czeglédről ind. 0.30 e., 5.45 e. (futárv.), 0.43 reg 
Budapestre érk. 8.45 éjjel, 7.30 reg. (futárv.)" 

8.50 d. e. 9 

Budapestről ind. 9.30 este, 8.10 reg. (futárv.), 
9.20 reggel. 

Érsekú jvár ra érk. 1.0 éjjel, 10.35 délelőtt (futár-
vonal.). 12.57 d. u. 

Érsekújvárról ind. éjjel. 10.47 d. e. (futár-
vonat), 1.20 d. u. 

Pozsonyba érk. 4.10 éjjel, 12.45 d. u. futárvonat), 
4.15 délután. 

Pozsonvból ind. 4.24 éj.. 12.45 d. u. (futárvonat) 
4^30 d. u. 

Marcheggre érk. 5 éj., 1.10 d. u. (futárvonat), 5.9 
délután. 

Marcheggből ind. 4.51 éj., 12.58 d. u. (futárv.), 
5.— d. a. 

Bécsbe érk. 0.20 reg., 2.— d. u. (futárv.), 6.15 
este. 

Alföldi vasút. 
1. N a g y v á r a d — E s z é k f e l é . 

Nagyváradról indul 5.Í0 d. u., 9.35 d. e. 
Gyuláról indul 7.50 este, 1.18 d. u. 
Csabáról indul 8.38 este, 2.45 d. u. 
Orosházáról indul 9.58 onte, 4.37 d. u. 
11.-M.-Vásárhelyről indul 11.5 éjjel, 0.13 este. 

(Minden szerdán és szombaton reggel 5 ór. 
külön vonA 

Szegedre érkezik 12.— éjjel, 7.15 este. (G.— 
reggel kül. von.) 

Szegedről indul 3.40 reg., 3.15 d. u. 
Szabadkáról indul 5.17 reg., 5.21 d. u. 
Gomb s-Bogoje» ára érk. 8.37 reg., 9.40 este. 
Erdődről indul 11.— d. e., 11.20 éjjel. 
Eszékre érkezik 12.40 d. e., 1.— éjjel. 

Felelős szerkesztő: SIMA FERENC-



H I R D E T É S E K . 

Ezennel van szerencsém a Szentes és vidéke t közön-
ségének tudomására hozni, miszerint Szentesen firoszmann 
A d o l f urnái a legszebb a legújabb, és valódi amerikai varró-
gépekből úgymint: W S E L E r i , é s W I L S O N , H G V 3 , A N -
KER, SINGER, KONTINENTAL, CILIÍDER, PLAUEH 
é s K E 1 S E R , és kézi varrógépekből ket tü3 őtebsel e g y 
f i ó k - r a k t á r t rendeztem be. 

Ennélfogva bátorkodom a n é. közönségét arra kérni, 
hogy azon bizalmat a melyben eddig kegyesek voltak részesí-
teni, fiók-raktáromat is szíveskedjenek azon bizalommal meglá-
togatni és előre biztosithatom a t. közönséget, hogy Groszmann 
Adolf ur főigyekezete oda irányuland, hogy becses bizalmukat 
elnyerhesse és továbbra is megtarthassa. 

A gépek készpénzért, vagy pedig részletfizetések mellett 
úgymint:három, két és egy hóra szolgáltatnak ki. Egyszersmind 
figyelmeztetem a t közönséget, hogy valamint főüzletemben ép-
ugy fiók-raktáromban is semmi faj varrógépek be nem cserél-
tetnek és használatra ki nem adatnak, eszerint raktáramban 
csakis uj, még használatban nem volt gépek vannak 

A t. közönség becses pártfogását kérve vagyok 
alázatos szolgájuk 

Minden faj varrógép esryos részei, ólai, tű 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrádmegye tiszáninneni járásban fekvő 

Sövényháza és Sándorfalva községek által ké-
pezett orvosi körben, Sándorfalva székhelylyel 
évenkénti 600 frt készpénz fizetés, továbbá a 
nevezett községek szabályrendeletében megál-
lapított látogatási s halott kémi díjjal javadal-
mazott körorvosi állás betöltésére ezennel pá-
lyázat hirdettetik. 

Ezen állomásnak Sándorfalva s Sövény-
háza községek képviselő testületei által Sán-
dorfalva község közházánál választás utján le-
endő betöltésére folyó évi december hó 30-ik 
napjának d. e. 9 órája kitíízetvén, felhivatnak 
a pályázni kívánó orvos tudor urak, hogy sza-
bályszerűen felszerelt kérvényeiket f. évi dec. 
hó 27-ik napjáig Csongrádmegye tiszáninneni 
járás szolgabiróságához Dorosmán annyival is 
inkább benyújtsák, mivel a később érkező kér-
vények figyelembe vétetni nem fognak. 

Dorosma, 1880. december 8-án. 
Csejtey Antal, 

szolgabíró. 

Hirdetés. 
Szentes városától a s Ö r J O g O t kibérel-

vén aziránt értesitem a nagyérdemű közönsé-
get, miszerint 1881. évi január hó 1-től a 
legjobb 

márc luas i é s ű i i p p l a m á r -
c i u s i k ő b á n y a i s i r , 

hordó és üveg számra kapható. 
Tisztelettel 

Pláger József. 

J A E G H 1 Y Ó . 

Alólirott folyó hó 26-án 

H a l á s z S z a b ó J á n o s kispiaci házában 

P O L G Á R I 

Aki sörkorcsmát óhajt nyitni, szívesked-
jék azt nállam vásárállási házamnál jelenteni. 

rendez, melyre 

a n é. közönséget tisztelettel meghivja 
B á r d o s F l ó r i á n . 

Beléptidij személyenként 60 kr. — Kezckte 7 óralcoi\ 

BÍRTOK ELADÁS. 
Csanád megye F ö l d e á k községében 

fekvő N á v a y Zo 11án tulajdonát tevő 1007 
®37/noo holdas tagositott legjobb minőségű! 
szántóföldből álló gazdasági épületekkel és \ 
fundus-instructussal felszerelt nemesi birtok 
szabadkézből eladandó. — Értekezhetni Návay 
Dezső urnái Ó-Földeákon. 

Makón, 1880. dec. 1. 
Fűzesséry Kálmán, 

ü<rwéd. 

Minden kiállításon az első érdeméremmel | 
kitüntetve. 

E z ü s t érem lYuis 1878. 
I 

Hirdetés. 

K Ő N I G I I S I M O N X E N Á L 

fehér és vörös feegf i S o r o k 
vannak kisebb- nagyobb mennyiségben eladók. 

cs ros ta- lemez p;y;íra 
9 Budapesten & 

M u» a r i t - h i <1 k ö z e 1 é b e n, k é H Z í t fj 
$ T r l e t u r k e i ikonkoly választó) 6 külön-ft 

j a féV h^rvs,?srlM.... * $ 
| Triefcur h e n g e r e k e t malmok számára H 
3 Koptatókat. | 

. I Ezelelö rostákat, I 
S z i t á k a t é s r o s t á k a t c^ ĵdőirépf kszámára $ 

(J $ 

Szentesen, nyomatot*, a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




