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ELŐFIZETÉSI Á B : 

Epéi* évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . , 1 frt 

M E G J E L E N 
minden bzoinhaton 

E lap szellemi részét il-
l̂ tíí közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénakftl-
detnények pedig a kiadó-
hivatalhoz kftldcndKk. 

SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIRDETÉSI Á R A K : 
3 hasaim* petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik* 

NTILTTÉR 
minden egyes sora 15 kr. 

B É L Y £ G D I J 
epy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadt i nak el. 

A gáton folyó munkához. 
Lapunk mult szú mában megígértük, hogy 

a bökény•-mindszenti társulati gátakon közigaz-
gatási végrehajtás utján eszközlésbe vett gát-
munkálatra ezúttal érdemileg megtesszük észre-
vételeinket. Midőn igéretünknek ezúttal eleget 
teszünk, szolgáljon ez válaszul a .Szentes és 
Vidéke* f. év 4-ik számában megjelent vezér-
cikkes dicsériádára is. 

Mindenek előtt előre kell bocsátanunk, 
hogv lapunk f. év 3 ik számában megjelent, a 
gátmunkálatokat rosszaló hírünket, szakértő 
embereknek lapunkhoz küldött közleménye és 
legfőként egyik tekintélyesebb városi polgár, 
képviselő és nagvobb ártérbirtokosnak a városi 
polgármester előtt emelt panasza folytán irtuk, 
s akkor a dolog érdemébe azért nem mentünk 
bele; mert a helyszinén vehető alapos meg-
győződést kívántunk először szerezni. 

Megtekintettük a gátat, ott is ahol dolgoz-
nak -és ott is ahol nem dolgoznak, s igy azon 
helyzetben vagyunk, hogy elfogulatlan bírá-
latot mondhatunk a vállalkozó gátépitési köte-
1 érettsége és ennek munkálatba vett teljesítése 
felett. Es megenged nekünk a „Szentes és \ i-
déke," ha az ő áradozó boldog megelégedése 
után sem vagyunk megnyugtatva és ha eddig 
szó után kétségeskedtünk, most a tapasztalat 
után kétszeres aggodalommal nézzük az eszköz-
lésbe vett gátépítést. 

Nem tagadjuk, hogy amit eddig építettek, 
az ellen kevés kifogás tehető; mert kellőleg 
szélesítve és hatalmas patkával lesz ellátva a 
gát; azonban ezen gőzös munkát soha nem 
lehet hasonlítani a talicskával épített gáthoz, 
hol minden talicska földet megnyom a talicska 
s legázol a kubikos, niig itt kihányják a ko-
csikból a földet s az lazán, minden nyomako-
dás nélkül fekszik a gáton. No de gőzössel nem 
lehet jobban, mint amint itt teszik és ez ellen 
nem lehet kifogás és az ellen amit eddig vé-
geztek, technikai szempontból sem teszünk 
semmi kifogást, sőt az építtető királyi mérnök 
szakértelmét szívesen emeljük ki, mivel nem 
követte ezen gát reperáhísnál ami társulatunk-
nál divatba vett azon észszeríítlcn módot, hogy 
az uj földet mindig a gát külső oldalára hor-
datták, minek az volt az eredménye, hogy azt 
a lazán álló uj földet 2 - 3 órai hullámverés 
elmosta a gáttól és oda volt 20—25 ezer frt 
áru munka. Dalvic ur a víznek hagyja a szi-
lárd anvagátat és belől építi tartalékul az uj 
földet. Ez okosan van -— Hanem az már nin-
csen okosan hogy már két hónapja dolgoznak és 
eddig ezer öl gát nincs kiépítve, egy lapát föld 
sincs téve az osztom és akolszegi vonalra, mely 
az egész gátvonalnak a legveszélyesebb része 

A kormány, mint tudjuk azért adott vál 
lalkozónak oly példátlanul magas muukaárt; 
mert télen, tehát rendkívüli időben kell a pátat 
építeni Es mint tudjuk a kormány szerződési-
leg kikötötte vállalkozóval, hogy tartozik ő a 
legközelebbi árvizig a gátat teljesen véd képes 
állapotba helyezni Ugy tudjuk, határozott idő 
nincs kikötve, csak a legközelebbi árvizig. No 
hát a kormány ez alatt nem érthetett egyebet, 
mint a legközelebbi tavaszt; mert már a ta-
vaszszal lehet árviz. Igen, de ha eddig csak 
1000 öl gát sincs teljesen kiépítve, hol van 
még a hátralevő 14 ezer öl gát kijavítása? Két 
hónap óta csinálnak 1000 öl gátat ott, hol 
közel vannak a földhöz, hát mire mennek ily 
munka erővel a gát sokszorosan távolabb eső 
részén? Egyszerű számítás kell hozzá és belát-

juk, hogv ily arányú előhaladás mellett még 
legkevesebb két év kell a hátralevő munka 
befejezéséhez ? 

Iíiába fizetünk tehát egyre-másra 7 frtot 
a föld kubik öléért, ha árviz lesz — mert épi-
tetlen maradnak gátjaink legveszélyesebb pont-
jai — ki vagyunk téve a vizkatasztrófa eslie- j 
tőségének, ha csak majd az az érdemjelek és ( 

kitüntetésekre vágyó elemek által söpredéknek 
gúnyolt szentesi nép egy 79-ik évihez hasonló 
dicső küzdelmet nem fejt ki. 

Nem tudjuk és nem keressük, hogy kinek 
személyes kötelessége felügyeletet gyakorolni 
arra, hogy vállalkozó kötelességét teljesítse, 

| s hogy mit vészit, mit nyer szerződése után 
vállalkozó, ha a gátat kellő időben ki nem 
épiti; de azt előre merjük határozottan állítani, 
hogy tavaszig a gátak nem lesznek kiépítve. 

Eltekintve a bekövetkezhető árviz eshető-
sége folytán ezen kötelezettség mulasztásából ; 
származó óriási felelősségtől: kérdjük, hogy i 
Sehwarz ur, ha tavaszra ki nem épiti a kié-

i pitni elvállalt gátakat: a jelenlegi föltételek 1 

fönntartása mellett folytathatja-e a munkát a 
nyáron is? 

Ezen kérdést azért vetjük fel már most és 
azért hangsúlyozzuk különösen; mert ez a vál- | 
lalat financiális érdekét tekintve az államra j 
közvetve és a társulatra nézve nauv horderejű. 

A kormány ugyanis a rendkívüli időviszo- j 
nyokra való tekintetből példátlanul magas \ 
muukaárt ad a válalkozónak; azonban ha a | 
munka tavasz és nyárra átmegy, (mert átmegv) I 
a szerfelett magas ár indokául szolgált rend-
kívüli viszonyok megszűnnek és vállalkozó hor-
dathatja a földet egész gát hosszában a külső 
ártérről, kubik ölét 1 frt 00 krtól 2 frtig — 
Az állani akkor is 1 forintot és 9 frtot fizet a 
föld kubik öléért? 

Mi mint illetékes helyről kapott felvilá-
gosításokból meggyőződtünk: a kormány fi-
gyelnie a szerződés megkötésnél nem terjedt 
ki ezen eshetőségre; de mert ugy látjuk, hogy 
c kilátás befolyással vau a munka befejezés 
rendszeres hátráltatására: azért a társulat érde-
kéhői előre is tiltakozunk az ezen uton indult 
kizsákmányolási taktika ellen. És jó előre fel-
hívjuk ugy a tírsulat ügyei vezetőinek, mint 
a kormánynak figyelmét e negyfontosságú kö-
rülményre; mert e koldusbotra juttatott tár-
sulat, ily tervszerűen kiszámított áldozata nem 
lehet és nem leszen semmiféle vállalkozó élel-
mességének. 

Ezek azonban még oly dolgok, melyeken 
segíteni lehet és segíteni kell, és itt még csak 
kilátásba lehet helyezni a társulat nagyobb 

I mérvű megrontását; de az a mód, amint az 
eddig már beépített földet eddig elszámolták 
és jövőre el akarják számolni a társulat ter-
hére, egy semmiféle gátépítésnél eddig divat-
ban nem volt, amily technikai absurdum, éppen 
oly nyilt és példátlanul merész megcsalása a 
társulatnak A gátba behordott föld köb mennyi-

' sége ugyanis, nem a kikubikolt fold űrnek föl-
| vétele után számíttatik föl, hanem megraknak 

földdel egy ö kubik méteres kocsit és ahány 
! ilyen kocsi földet hordanak a gátba, annyi 5 

kubik méter földet számítanak föl. 
No kérem, igy csak ott mérhetik a földet, 

hol ingyen csinálják a gátat. — Hiszen eliez 
nem kell semmi technikai tudomány, tudja az 
utolsó kubikos is, hogy a föld megbontva, 
szétzilálva másfél annyi, amint természetes álla-
potában és most, midőn a föld még ráadással 
fagyos is, több. Azon 5 kubik méteres kocsikra 

a földet természetes állapotában véve, 3 kubik 
méter földnél többet nem lehet fölrakni. Ez 
borzasztó mérvű megkárosítása a társulatnak; 
mert 100 kubik méter helyett igy csak 60 — 
legfölebb 70 méter földet építenek be a gátba 
és a vállalkozó 100 kubik méterért teszi el a 
pénzt. Ez annyit jelent, mint 360.00O frtnál 
legkevesebb 1 2 0 ezer frtot ingyen tenni el. 

Mi nem tudhatjuk, hogy a kormány mi-
ként kötött a vállalkozóval, hogy a vállalati 
szerződés maga szolgál-e alapul arra, hogy a 
négyszeresen drága munka mellett még külön 
legkevesebb 120 ezer forintig károsítsák meg 
a társulatot; ha a szerződés szabályozza 
a föld beszámítás e módját, ugy ezen szer-
ződés coinpromittálása a kormány gátépi-
tési szakértelmének és óriási mérvű megrontása 
a társulatnak; mert ez esetben nem 9 frtba 
kerül egy kubik öl föld, hanem 14 frtba, 
mennyit hasonló viszonyok között, soha semmi-
féle gátépítésnél még nem fizettek és mennyit 
a társulat terhére nincs joga fizetni semmiféle 
kormánynak; mert ez egyre megy a társulat 
1 egkönnyelműbb módon vitt teljes tönkre té-
telével. 

Ha pedig a szerződés csak ugy szól, hogy 
tartozik a vállalkozó ennyi vagy annyi ezer 
kubikméter földet beépíteni a gátba és az nincs 
kikötve, hogy a kihordott föld az itt gyakor-
latba vett módon s/ámitassék föl : akkor kije-
lentjük, hogy e földmérés vagy egy példátlan 
mér/iöki tévedés vagy a legmerészebb csalási 
szándék, melynek meggátlására ezennel fel-
emeljük tiltakozó szavunkat. Es a társulat ügye 
legnyomorultabb képvisel te tésének jelentjük ki, 
hogy a kormánybiztos tájára se néz a gátnak 
és nem törödik az ott történtekkel. Hát nem 
elég-e, hogy a Kurca torkolatának betömésére 
mely máskor 600—700 frtba került, mult év-
ben 13 ezer forintnál többet költöttek el és 
most a zsilipül épített hitvány munkát szét 
kell hányni, és ezzel harmincz ezer forintig 
megrontotta a kormánybiztosi dicsőség a tár-
sulatot, mind ez és mind az amit még föl le-
hetne sorolni: nem elég, hanem nézi a kor-
mánybiztos vagy talán nem is indja, hogy az 
itt tervbe vett módon egy uj óriási megkáro-
sításnak tétessék ki a társulat.*,) 

Még eddig csak mintegy 30 ezer frt áru 
föld lett a jelzett számítási mód mellett be 
hordva: időnk tehát még van a veszély el-
hárítására. 

Fölhívjuk az ártérbirtokosság figyelmet a 
körülményre. Gyorsan minden készülődés nél-
kül a kormányhoz kell fordulni a veszély el-
hárítása végett. © 

Hat kilométer különbség. 
Szegvár és Mindszentről több oldalról vettük azon 

értesítést, liogy e két derék szomszéd községben el 
van terjedve :i hir, hogy Szentesen és talán Jász-
Nagy-Kun-Szolnok megyében; de még Vásárhelyen is 
azon nézetben volnának, liogy legjobb lesz a vasutat 
Szegvár és Mindszent mellőzésével egyenes vonalban 
vinni Vásárhelyig. 

A jász-nagy-ktM-szolnokniegyei és vásárhelyi han-
gulatról nem vagyunk hivatva számot adni és nem is 
érezzük magunkat jogosítva azok nevében bármily ér-
telemben is nyilatkozni; de Szentesről teljes joggal és 
bizonyossággal elmondhatjuk, hogy itt ugyan nincs senki 
ki Szegvár és Mindszent községét mellőzni kivánná. 

Hogy ezen és ily fajta hírnek az illetó községrk-
ben miféle fölfogás és érdek adhat szárnyat és lég-
ióként hitelt, azt nem tudjuk; de liogy az ez irányban 
kifejezésre talált aggodalom jogosulatlan azt határozattan 

*) Mikor e cikket ir:u!t még Stauiinjr Sámlin ko.m invbiz-
tos volt. bic-ik. 



Mert bár igaz, hogv sokaknál eleitől kezdve az 
volt a vélemény, hogy Szegvár és Mindszent ezen vasút 
forgalma számára akkor is biztos vidék maradnak, ha 
nem érinti őket a vasút és nem birnak indóházzal. 
Csakhogy e finánc szempontból eredt fölfogást Szegvár; 
de Jegfokéut Mindszent igen szép áldozata megfosztá 
támpontjától ;*mert midőn e két község 135 ezer frtig 
hajlandónak nyilatkozott a vasút épités költségéh >z 
hozzá járulni és "a hatalmas Károlyi grófok hallgatá-
sukkal érdektelennek nyilvánították magukat ezen léte-
sítendő vasútnál; akkor kinek juthatna eszébe mellőzni 
két községet, melyek érdekeik arányát tekintve nagyobb 
áldozatot szavaztak meg, mint Szentesen kivül akár 
melyik érdekelt. Es különben is nem pusztán a két 
község érdeke; de Csongrádinegyének is érdeke, 
hogv Szegvár és Mindszent érintessék a vasút által és 
Szentes részéről már a csongrádmegyei szempont is a 
két község érdeke felé billenti az érdek találkozás 
mérlegét. 

Azonban e közleményünk homlokára irt szavak 
értelme leginkább megnyugtathatja az illető községeket 
arról, hogy vasutat nyernek, s ha a Szentesen kivüli 
érdekeltség táplált volna is eddig olv nézetet, hogy Szen-
testói egyenesen kell a vasutat építeni Vásárhelyig, a 
csekély eltérő különbség mely e két vonal közt van, 
teljesen lefegyverezi ez ellen nézetet. 

Mint lapunk mult szániában irtuk, a traszirozás 
be van fejezve. Az előleges megállapodásokhoz képest 
eszközölve lett a nyomjelzés Szentestói egyenesen Hód-
Mező Vásárhelyig és eszközöltetett Szentestói Szegvárt 
és Mindszentet érintve 

Ha egyenesen menne a vonal Vásárhelyig, 
akkor h a t k i l ó m é t e r r e l lenn rövidebb a vonal; 
tehát Szegvár és Mindszentnek közvetlen érintése liat 
kilométer hosszúságú elhajlást okoz. Tehát nem egészen 
egy mértföldet. 

Tekintve, hogy a két község 135 ezer frt. hozzá 
hozzá járulási összeget szavazott meg : miután előleges 
számítás szerint a vasút mérttoldenként körül belül 120-
130 ezer forintba fog kerülni: tehát a két község meg-
szavazta az összeget, mibe az elhajlás által történő vasút 
hoszabbitás kerül; így nem lehet nehézség és nem lehet 
ellennézet avasutnak Szegvár és Miudszent közvetlen érin 
téseellen, különösen akkor, inikor( 'songrád megye áldozat 
készsége is azt követeli de a vasút biztos forgalmi érdeke 
is, hogy a két nagy és gazdag község közvetlen érintessék 
a vasút által. Nincs tehát helye a Szegvár és Mindszenti 
kétkedésnek. 

Tárgysorozata 
Csongrádmegye törvényhatósági bizottságának Szeg-
váron 1881 évi február hó 18-án tartandó rendkívüli 

közgyűlésén elintézendő ügyek. 
1. Idóközileg érkezett törvénvezikkek kihirdetése. 
2. A m. kir. belügyminisztériumnak mult évi 

40600 sz. alatt Csongrádmegye folyó évi költségvetése 
tárgyában kiadott intézvénye. 

3. Ugyanannak f. é. 1168 szám alatt kibocsátott 
intézvénye, a megye kezelése alatt álló pénz alapok 
mikénti gyiimölcsöztetése tárgyában. 

4. Ugyanannak a mult évi december hó 16-án 
tartott közgyűlésről felterjesztett jegvzőköny 356. 363. 
és 394. tételeire nézve fenforgó észrevételek iránt, 
folyó évi 5964. szám alatt kibocsátott rendelete. 

5. A ni kir. közmunka és közlekedési miniszté-
rium f. évi 6>*2. sz. rendelete, a közmunka váltsági 
pénzek mikénti gyiimölcsöztetése tárgyában. 

6. Ugyanaz f. évi 3471. sz. a. kelt rendeletében 
értesiti a megye közönségét, hogy a bökénv-niindszenti 
ármentesitó társulat kormánybiztosává Kóuay Béla lón 
Kinevezve. 

7. Ugyanaz f. év 1625 szám alatt kelt intézvé-

nvében tudatja, hogy a C3. kir. szab. osztrák állam-
vaspálya társaságnak, egv Félegy házától Csongrádra 
és Szentes várossal szemben a Tiszához vezetendő Il-od 
rendű vasút vonalra az előmunkálati engedély meg-
adatott. 

8. Ugyanaz mult évi 17180. szám alatt kelt ren-
deletével Szentes város közönségének az állam kincs-
tárból felvett 20.000 frtnyi előleg iránti kötelezvényt 
jóváhagyás végett megküldi. 

9. A m. kir. nagyin, honvédelmi minisztériumnak 
a f. évi újoncozás végrehajtása tárgyában mult évi 
47.000 sz. a. kibocsátott intézvénye. 

10. Ugyanannak f. évi 1876. számú rendelete, a 
ló összeírás foganatosítása tárgyában. 

11. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. 
minisztériumnak mult évi 1264. szám alatt kibocsátott 
értesítése, mely szerint a posta és távirda intézkedések 
a közmunka és közlekedésügyi minisztérium hatás-
körébe osztattak be. 

12. A megyei központi árvaszék jelentése a 
nHorgosi-Kárászu alapítvány tárgyában. 

13. A megyei állandó biráló választmány jelentése, 
a legutóbb megtartott megyei bizottsági tag választások 
tárgyában. 

14. A megyei szükségletek beszerzésével meg-
bízott küldöttség jelentése. 

15. Küldöttségi jelentés a kihágásokra vonatkozó 
megyei szabály rendetetek elkészítése tárgyában. 

16. A csongrádi jár;is szolgabírói hivatalnál üre-
sedésbe jött szolgabírói segédi állomás betöltése iránti 
intézkedés. 

17. A megyei állandó választmány alakuló ülésé-
ről szóló jegyzőkönyv. 

18. Maros-Torda megve közönsége, a sajtósza-
badság megbízhatósága és tisztessége végett szükséges 
intézkedések iránt az országgyűlés képviselő házához 
intézett feliratát pártolás végett átteszi. 

19. Nográdmegye közönségének a földbirtok bel-
sejében találtató ásványok tulajdonjogának a földbirto-
kos részére leendő biztosítása tárgyában, az ország-
gyűlés képviselő házához intézett s pártolás végett át-
küldött felirata. 

20. Hajdu-Dorog város közönsége a magyarországi 
görög katholikusok állandó bizottságának, egv magvar-
ajku püspökség felállítása és a magvar nyelvnek oltári | 
nyelvre emelése tárgyában intézett feliratát pártolás ! 
végett átteszi. 

21. Hajdú megve közönsége a hajdú városok 
tulajdonát képező italmérési regále jogbiztositása tárgyá-
ban az országgyűlés képviselő házában intézett feliratát 
pártolás végett áttezzi. 

22. Hmvásárhelv várostanácsának átirata a megve 
közönségétől bérbe birt kórházi épület kerítésének 
helyre állítása tárgyában. 

23. Sándorfalva község 1*81. évi költségvetése. 
24. Kiildöttsógi jelentés, a mindszent-apátfalvi ár-

mentesitó társulat számadásait érdekloleg megtartott 
vizsgálatról. 

2."). A megyei számvevőség jelentése a f. é. beteg-
26 Ugyanannak jelentése Szentes városnak az 

1876 évi állami, községi és fényűzési adók körül fel-
merült végrehajtási költségekről vezetett számadása 
tárgyában. 

27 Vidovich Antal tiszántúli járási főszolgabíró 
jelentése a Hmvás irhelyen levő megyei epres kertben 
kivágott fák eladása tárgyában. 
ápolási alap illetőség kirovása tárgváyan. 

28 A dorozsmai közbirtokosság folyamodványa a 
tulajdonát képező laktanya minőségének megállapítása 
iránt. 

20. A mindszent-algyői hitbizományi uradalom 
igazgatóságának előterjesztése, a Sándorfalva-községi 
beltelkek telekkönvvezése tárgyában. 

30. Schönfeld testvérek és Stern Salamon mind-
szenti lakosok s kompbérlók folyamodványuk, kétszeres 
révdij szedhetésének engedélyezése iránt. 

31. ftzvejr v Szalui Jánosné szül. Hozó Krisztina 
szentesi lakos folyamodványa 3400 frtnyi kölcsön en-
gedélyezése iránt. 

32. Ifj Bihari János szegvári lakosnak 800 frtnyi 
kölcsön engedélyezése iránti folyamodvánva. 

33. Magyar Gvörgv szegvári lakos 500 frt. köl-
csön engedélyezéseért folyamodik. 

34. Magyar József szegvári lakos 300 frtnyi kölcsönt 
kér részére engedélyezni. 

35. Jakó Judith szentesi lakos Folyamodványa 300 
frt. kölcsön engedélyezése tárgyában. 

Ezeken kivül tárgyalhatni fognak még egyébb 
netalán később beérkező és sürgős elintézést igénylő 
ügyek is. 

Szegvárt 1881. február 10-én 
Stammer Sándor, 

alispán. 

Helyi és vegyes hirek. 

T ó t h K á l m á n 
koszorús költőnk és kitűnő dráma irónk f. hó 
4-én, hosszas betegeskedés után 50 éves korában 
meghalt. Benne hazánk elsőrangú dalnokát és 

egyik legjobb fiát vesztette. 

— Kis* Z s i g m o n d urat és családját, harmadfél 
éves Paulina nevű, kedves kis leánvkájoknak f. hó 9-én 
történt elhunytával súlyos családi veszteség érte. Envhitse 
a bánatos szülők fájdalmát a részvét, mellyel a tiszte-
lők nagy száma osztozik veszteségek érzetében. 

— A k o r c s o l y á z ó e g y l e t javára városunk 
ifiusága által f. hó 19-én rendezendő bál az idei farsang 
legfényesebb és legjobb mulatságául Ígérkezik. Ugy 
helyből mint vidékről számosan készülnek a bálra és 
ifjaink nagyban készülnek, hogy e mulatságot minden 
vendég számára kedves emlékűvé tegyék. 

— Megryei k ö z g y ű l é s lesz f. hé) 18-án. A tár-
gyalandó ügyek tárgysorát lapunk más helyén találják 
olvasóink. 

— Nihiüsmus Szentesen. Az orosz nihilismus-
ról levén szó egy társaságban, egyik polgártársunk azt 
mondá, hogy ma holnap egész serege lesz nálunk is 
a nihilistáknak. Hogy hogy? — kérdék tőle. Hát ugv, 
hogv szép s, ám ual vannak nálunk, kiknek nincs 
egyebök mint réti föhljök, melynek tulajdonjogából az 
örökös fakadó viz, óriási társulati adósság, és a köz-
igazgatási végrehajtás, futó homokra épített zsilip költ-
sége miatt ma holnap kiárvereztetnek és ezen kiárve-
rezettek lesznek a szentesi nihilisták (semmivel birok.) 
Szomorú dolog, hogy a szentesi nihilismus nem is ulvan 
nevetséges dolog. 

— U j k o r m á n y b i z t o s u l csakugyan Rónai Béla 
ur lett a miniszter által kiuevezve. Mint értesülünk, 
Stammer alispán ur f. hó 9-én kapta meg az értesítést 
kormány biztosi állásától lett folmentetésére nézve és 
ezen magas fölmentésben tudatva lett vele, hogy helyébe 
Rónai ur neveztetett ki. E kinevezés ellen nincs semmi 
kifogásunk; de a kinevezés módját, lapunk mult számá-
ban elmondottaknál fog vatörvénytelennek jelentjük ki. 
A társulat négy év óta van kormánybiztosság alatt és 
ezóta soha nem kérdeztetett meg, hogy kell-e neki 
kormánybiztos? A társulatnak erre nézve szabad elha-
tározását a törvény biztosítja és e törvényt nincs joga a 
miniszternek se nullifieálni. Egyébiránt ez ön kény ke-
déshez szóljon hozzá a társulat. Különben e tárgyra 
jövőre vissza térünk. 

— A vörheny ismét kezd föllépni, mindig több 
több eset merül föl, ugy hogy ez egészségügyi bizott-
ság ma óvrendszabályok tétele végett ülést tart. E hír-
rel kapcsolatban föl kell említenünk, hogy az óvoda 
megnyitását is a vörheny ismételte föllépte miatt ha-
lasztá el a nőegyleti elnökség. 

— A z adó kivető bizottságba Szentesről Bá-
nyai József és Csurai Ferenc urak neveztettek ki. 

T Á R C A . 

Harc élet és halálra. 
- B E S Z É L Y , -

I r t a : 
Sima Ferenc. 

(Folytatás és vége.) 

Báró Gesztinek házi orvosa valék. Geszti Gerez-
ditől egyenesen hozzám hajtott. Már késő este volt, 
inidön szobámba nyitott. 

A legrosszabbat gondoltani, midőn a bárót meg-
láttam: mert soha nem szokott hozzám jönni. Arca 
sápadt volt, minden mozdulata rendkívüli izgatottságot 
árult el. 

— Ont meglepi, kezdé a beszédet, hogy magam 
és ily késő este keresem fid. 

Nőmnek, ki még a bárót nem ismeré, beniutatám 
őt. s azután intettem n<ki, hogy hagyjon bennünket 
magunkra. Nőm távozott. A báró leült és elmondá, 
hogy párbajt fog vinni, tehát szüksége lenne rám. 

— Elkerülhetlen e párbaj ? kérdém. 
— Mint a halál. 
— Ki az ellenfél ? 
— Gerezdy. 
Megrázkódtam : mert Gerezdvnek szintén orvosa 

valék és ismertem a feszült viszonyt a két ifjú között 
és tudtam azt, hogy Gerezdy komoly ember, ki sem-
miért nem kockáztatja életét. 

—• Ki a kihívó? kérdém. 
— En, felelt a báró tompán. 

— Mi lesz a ví eszköz ? 
— Kard; mert Gerezdy nem gyakorlott lövő. 
— Első vágásra? 
— Nem, élet és halálra megv a harc. 
— De hiszen ez karddal csaknem lehetetlen. 
A báró nem szólt semmit és én is elhallgattam 

egy percre. 
Egyszer a báró fölugrott székéről. 
— Jöhet ön ma velem? 
En órámat néztem: 11 óra volt. — Hány órakor 

lesz a párbaj ? — kérdém. 
— Reggel 7 órakor. 
— Hol? 
— A szegi erdőben. 
— Akkor nincs sok időm a készülődésre. Megyek 

most, csak előbb elbúcsúzok nőmtől. Azt tettem és 5 
perc múlva már kocsiban ültem a báró mellett és haj-
tottunk ennek szegi birtokára, hol a báró lakott. 

Az uton a báró nekem elbeszélte a párbaj okát. 
— De hát nem lehetne e különbséget kiegyen-

líteni ? 
— Nem ; mert Gerezdy szintén szereti e nőt. 
— De ha a nő Gerezdyhez vonzódik inkább. 

Nemes dolog-e elébe állni karddal két ember boldog-
i ságinak? A báró a holdvilág fényénél elrémitőleg né-

zett szemembe és én nem szóltam többet. 
Másnap a két ifjú megküzdött egymással. 
Elébb ugv tünt föl, hogv a báró ügyesebben for-

gatja a fegyvert. Gerezdy már két vágást kapott, 
egyet az állán, egyet a mellén. E vágások azonban 
jelentéktelenek voltak, bár ömlött belőlök a vér; de 
Gerezdy nem engedé elkötni, pedig ez ki volt kötve. 
A báró később kezdett hanyatlani, a támadás helyett 
utóvégre egészen a védelemre volt szorítva, inig egy-

szer Gerezdy kardja ugy fúródott oldalába, hogy a 
báró összeroskadt. 

Geszti veszélyesen megsebesült. Az élső tekintetre 
azt gondoltam, hogv halálos a döfés; azonban nem 
volt az. Mikor a báró üdülni kezdett, a két ellenfél 
megegyezett, hogy egy év múlva ismét talál kőzni 
fognak. 

Egy év múlva ismét megvívtak és ekkor a ve-
szélyesebb sebet ismét Geszti kapta. 

En megkísértettem az ellenfeleket kibékíteni. D e 
ez lehetetlen volt annyival is inkább, mert a gyász év 
leteltével Gerezdyt Csókék szívesen látták. De mint 
Gerezdy nekem elmondá : el volt határozva, hogy is-
mételten kérőül vagy soha, vagy csak akkor fog Csókék-
nál föllépni, ha Gesztivel karddal vagy barátság utján 
örökre végez. Miután azonban egyszer a barátságos 
kiegyenlítést Gerezdy egy alkalommal hiába kisértó 
meg: többé hiába volt minden kísérlet és már hiába 
volt ez utolsó végzetteljes párbaj előtt Geszti békülési 
szándéka is Gerezdy már nem volt ké»pes elhallgattatni 
megbántott önérzetét 

A ki egyszer baráti kezein ellöki — mondá ne-
kem — az többé hiába kéri azt vissza. 

Csók Inna egyszer könyüzve kérte Gerezdyt, 
hogy béküljön ki Gesztivel és Gerezdy megígérte imá-
dottjáuak, hogy addig nem megy liozzájok, mig vég-
képpen rendbe nem hozza ügyét Gesztivel. Es megtette. 
Nem ment; ne hogy lebeszéljék a párbajréd és ő meg-
legyen szégyenitve. 

A harmadik párbajban a nehezebb sebet Gerezdy 
kapta. 

A negyedikben Geszti. 
Es ekkor Gerezdy kijelenté, hogy gyakorolni 



— A b ö k é n y - m i n d s z e n t i társulat gátjaival 
a vele egy öblözetet védelmező halásztelki, kákafoki, 
bábockai, kun-szent-mártoni, szentesi és inindszent-apát-
falvi gátakkal leendő egy társulatba vonása iránt, a 
közmunka miniszterhez tett fölterjesztésünk.mint ernd Gró 

Károlyi Sándor értesité városunk polgármesterét: véle-
mény adásra a tiszavölgyi központi bizottságnak ada-
tott ki. Ez ügyben a kellő informálás végett a szűkebb 
körű érdekeltségi bizottság Balogh János polgármes-
tert küldé föl Pestre, ki e célbél f. hó. 11-én el is utazott. 

— Sorozás f. év márc 26-án veszi kezdetét 
városunkban és tart 8 napon át. 

— A k o r c s o l y á z ó k e g y l e t e alapszabályainak 
tervezete elkészülvén, annak megvitatása és a tisztikar 
megválasztása végett szombaton, f. hó 12-én d. u. 5 
órakor, a rom. katli. egyház központi fa templommal 
szemben levő) népiskolájának 2-ik számú tantermében 
tartandó k ö z g y ű l é s r e az egyleti tagokat és az ügy 
iránt érdeklődőket tisztelettel meghívja a v é g r e h a j t ó 
b i z o t t s á g . 

— F hó 5 - é n volt a helybeli iparos ifjak képző 
és segélyző egyletének hangverseny nyel egybekötött 
táncvigaima, mely ugy szellemi, mint anyagi tekintet-
ben kitűnően sikerült. Az ifjúsági dalárda a sorrendbe 
felvett darabokat szabatosság és megkapó összhang-
zattal éneklé, melyeknek csattanó hatása taps vihart 
keltett. Csák József jól talált hangon tartott „Csokonai" 
szavallata hangon „éljen"-eket és vidám hangulatot 
s z ü l t ; Pálinkás Imre a szívhez szóló „Arvalány haj-
kedves népdalt hévvel, benső ség és megható érzelem-
mel dalolá. Elhangozván a dal, zugó viharként tomboló 
„hogy voltu-ok rezketteték meg a termet; ekkor azon-
banimegtanulhatta a tüntető közönség, mikép sok a 
jóból is megárt s a lámpa láztól elfogult kezdőtől sokat 
követelni nem szabad. Balázsovits Norbert egyleti el-
nök ur felolvasására elég legyen elmondanunk, hogy 
ó tartott felolvasást s ezzel megmondottuk azt, mikép 
felolvasása most is, mint mindig tárgyilagos, szakavatott, 
kedélyes és élvezetes volt. A hangverseny végeztével 
mintegy varázsütésre eltűntek a székek s az élő virá. 
goktól diszlő táncteremben találtuk magunkat. 
A tán cv igalom zsúfolásig megtőlté a tágas 
termet, s a táncolók között az értelmis 'g szép, 

„Pester IJoyd" „Ellenőr" ; „Eegyetértés", „Függet-
lenség". „Magyarország", „Budapesti Közlöny44, „Ma-
gvar Föld a , és „Szegedi Híradó" cimű lapok megvé-
tele iránt Molecz Károly egyleti pénztárnok úrral ér-
tekezhetnek. — Szentes, 1881. febr. 8. — A kaszinói 
választmány. 

— Üzlet i értesitéfl- A buza ára a lefolyt héten 
csökkent, a vételkedv általában lanyha volt, a legjobb 
tiszavidéki buza m. m. 12 fr 20 krtól 12 frt 70 krig 
kelt; á r p a 7 frt 50 kr. 8 frt 30 krig; z a b ; 111. m. 
7 frt 80—85 krig; k u k o r i c a : 5 frt 40 —90 krig. 
s z a l o n n a ; m. m. 60—61 frt. 

— K i v o n a t Szentes város híresztelő könyvéből 
Dohos József figyelmezteti a t. cz. közönséget, hogy 
fiától Dobos Józseftől semmifélét egyáltalában tőlle meg-
venni. vagy neki hitelt bármi áron ne adjanak. — 
Halász Szabó Mihály II. t. 137 számú háza szabad 
kézbői eladó; ugyanannak 1 kazal venyigéje és 1 ka-
zal gvömölcs fája van eladó. — Csiszár György fábi 
áni haszonbéres földje kukorica alá haszonbérbe kiadó. 
Nyíri Józsefnek alsórétiföldje kapás vetemény vagy 
kukorica alá haszonbérbe kiadandó; ugyanannak házá-
nál egv külön szoba meleg konyhával egygyütt magá-
nos embernek kiadó. — Özv. Faragó Sándorné I. t. 
4«S8 sz. házánál egy külön lakás van Szent-György 
naptól haszonbérbe kiadó. — Varga [Imrének I. t. 21 
sz. alatti házánál egy külön lakhely Szent-György nap-
tól kezdve haszonbérbe kiadó, és a nagynvomási ke-
rek-kátvu partjain egy házutáni tőidről való kukorica 
szára van eladó. 

CSARNOK. 
A kaucsuk ember, vagy: Az első hazugság*) 

Fürj Demeter bátyánknak az igaz mondás, soha 
nem volt a legerősebb oldala. Az volt a legboldo-
gabb p. rce, ha képtelenebbnél képtelenebb hazugsá-
gtikkal, személyére háruló soha meg nem történt cso-
dás tettekkel traktálhatta környezetét. Fürj Demeter 
örült: mert környezete bámulva halgatta előadását; 
pedig senki nem az »n bámult, amit vele történtként 

<laközönség csekély és az iparososztály impozáns szám- j 0|8 Z 0fc0 t t mondani, hanem Demeter bátyánk vakmerő-
ban tűnt fel. A részt vett hölgyek nevei hasábokat hogv ő bolondnak nézi a világot; mert szen-
ígényelnének, azért csak annyit jegyzünk meg, hogy t u l h i t t t , a / r> hazugságait sz miül linzi aki hali-
igen sok szép leány és menyecske volt jelen, a né- | p a ( j a ; j ) ; i n i bátyánkban sokszor fölgerjedt a 
gyeseket 80 —84 pár táncolta 

csak annyit jegyzünk meg 
és menyecske volt jelen, a né- \ 

és csinos összeg jutott a 
jótékony célra, mi a deficites báli korszakban legfénye- I 
sebb elismerése iparos ifjaink dicséretes és támogatásra 
méltó törekvésének. 

— H á z a s i t á s Egy Hakker Antal nevű egyé-
niség járkált a napokban városunkban és több igen tisz-
tes lányos háznál tett látogatást és a szülőknek, vala-
mint a kisaszonvoknak egy csomó férfi arcképet mu-
tatott be azon urak arcképét, kik II, urat biz tik meg, 
liogy lányokat keressen számukra. — 11a igaz, az idők 
szomorú jeléül kell fel említenünk hogv ezen szédelgőt 
mint mondá: több helyt igen szívesen fogadták. 

— A szokott tavasz i vizsgák a helybeli ref. ' 
iskolákban az idén nem fognak megtartatni; mert a 
vörheny járvány és a népszámlálás miatt majdnem két 
hónapig szünetelt az iskola, s igy az első félévi tan-
anyagot nem volt idejök a tanító uraknak földolgozni. 

— A helybeli kaszinó egylet f. évi január 
16-án tartott közgyűlése elhatározván a politikai napi 
lapoknak az olvasó asztalról lekerülések után el adat ásat: 
értesítettnek a hírlapokat venni óhajtók, hogy „A*lIon", 

fogja magát a lövésben és egy év múlva itt és itt pisz-
toly párbajt fognak vinni. 

Geszti beleegyezett: de kijelenté, hogv Gerezdv-
vei egy év múlva is csak az esetben fog pisztoly pár-
bajt vinni, ha az idő alatt teljesen kiképezte magát a 
lövésben. Ezen kikötés indokául fölhozta a báró, hogy 
ő kitűnő lövö és azért egyenlő fegyverrel és erővel 
szeretne vinni. 

Gerezdy két évig nem látta kedvesét. Ezen idő 
alatt Csók Irmának számos, gazdag, fényes nevű ké-
rője volt; de nem ment senkihez, várta Gerezdyt és 
Gerezdy, bár sokat szenvedett, megtartá adott szavát 
nem ment, míg Gesztivel nem rendezte végképpen 
ügyét és nein ment többé soha; mert midőn Gesztivel 
végzett, ezzel ő is bevégezte életét. 

Az utolsó pisztoly párbaj befejezte a két ifjú 
„élet halál harcát." 

Végzé az orvos beszédét. 
* 

* * 

A temetés már elmúlt, midőn Csókék a lapokból 
megtudták e szomorú esetet. Csők Irmának már nem 
voltak könvei, hogy megsirassa Gerezdy halálát. Gyászt 
öltött és felkereste szerette sirhalmát, mely előtt ma 
három sírkő áll. 

Egy középütt, melyen e sorok olvashatók : 
„Itt nyugszik br. Geszti Béla és Gerezdy Miklós, 

kik egvmást párbajban ölték meg s most egymás mellett 
békén alusszák az örök álmot". 

Jobbra áll egy szürke gránitkő, jelezve br. Geszti 
születésének, halálának idejét és balra egy fekete gránit-
kő, rajta e szavak : 

„Kegyeletül Gerezdy Miklósnak" 
ki ót igazán 

szeretle. 
Ez utóbbi sirkövet, melyen soha nein hervad 'el 

a koszorú Csók Irma állittatá, ki ma is gyászolja 
•zercttét. (Vége.) 

— szemébe. — Az ár belenyomult e g s z e n a nyeléig 
s megfordítom benne amúgy igazán. - — Ki huzotn 
belőle, hát vér nem folyik. — Mégcsak a szemével 
sem hunyoritott az ember, amint az árat kihúztam be-
lőle, s mondja spanyolul „Good by!" S mutatja, hova 
tegyem az ezüst húszast. — 

Na hallod barátom — kiáltott Deneter ur 
méltatlankodva, — ez már mégis csak . . . . 
Ez még mind semmi! kiált Dani bácsi; a legközelebbi 
napon meg azt olvastuk a falragaszokon, hogy bármi 
ütő és vágó eszközzel is felszerelhetjük magunkat, a 
kaucsuk ember aunak, aki ót megsebesíteni tudja, azon-
nal fizet ezer forintot. — haoem ennek a kísérletnek 
az ára már három húszas. — Minthogy már benne va-
gyunk, mondám tnagambau, kisértsük in ;g ezt is. — 
Siettem egyenet a kaucsuk emberhez. — Már akkor 
az egész szálloda tele volt tisztekkel, kik magukkal hoz-
ták kardjaikat, kovács legényekkel, kik huszonöt font 
nehéz kalapácsot suhogtattak, izmos mészárosokkal, 
kik vágó késeikkel fegyzerkeztek fel, sőt még maga 
a budai hóhér is ott volt pallossával, a melynek hossza 
másfél röf volt és olyan széles, mint tenyerem. — Ma-
gam is vásárolok egy finom éles baltát, s ki adom ma-
gamat mészárosnak. — Most nézz ide kaucsuk ember, 
ha valamit látni akarsz! — Beléptein. — Borzasztó 
volt nézni, ami a szobában történt. — Ott egy iz-
mos kovács legény huszonöt tontos kalapácsával a ka-
ucsuk ember fejére vágott, ez a falhoz vágódott ugy, 
hogy oda ragadt. — S amint a hóhér pallossávala ka-
ucsuk emberre vágott, világosan láttam, hogy az a 
nyakát átvágta. — De a kaucsuk ember egész jól érez-
te magát — Egy perc múlva oda szól spanyolul ? 
hóhérnak: „Good by!" s mutatja neki, hova tegye * 
három húszast. — Most a sor éíi rám került. — Le 
vetem a kabátomat, hogy szaoadabban mozoghassak, s a 
balta nyelét miud két kezemmel meg ragadtam. — 
Ezzel egv hatalmas vágást mértein a kaucsuk emher 
fejére — a feje búbjától le a válláig. — No kaucsuk 
ember kellett ez neked? Sajnállak, nagyon sajnállak, 
dc már nem tehetek róla, add ide az Jezer forintot. 
Amint azonban a baltát a kaucsuk ember fejéből ki-
húztam, a kétfeléhasított koponyája összecsapódik, is-
mét összeforrott, s azt mondja nekem spanyolul „Good 
by" , s mutatja, hova tegyem a három húszast. —• 

Na barátom, szakitá őt félbe Demeter ur, mi 
mindent nem csacsogsz még össze, megbocsáss, de m á r . . 

Ez még mind semmi, folvtatá Dani bácsi rendit-
hetlen hidegvérüséggel. — A harmadik napon azt ol-
zasoin a falragaszokon, hogv a kaucsuk ember az 
angol királynő szálloda harmadik emeletéről le fog 
ugrani. — LTgv szaladtam, amint csak inaimtól kitelt, 
csakhogy a nézők e's"» sorában lehessek. Jaj barátom 
e volt aztán az igazi képtelenség. — Az emberek ULJ 
hullámzottak, mint a tenger. — Szerencsémre épen 
kézen kaptam Thiisz Elek barátomat. — Ki húzta 
panganétját, ezzel csinált utat egész a korlátig. — Mert 
a szálloda előtt egy kis tér el volt zárva korlátokkal. 
— Ide fogja magát le hajítani a kaucsuk ember. — E 
kis tér körül vas kapcsok voltak alkalmazva, a me-
lyeken háló függött, a mi azonban nem volt k i f e j t v e 
csak később tudtam meg mire kellett szolgálni ezen 
hálónak. — Ekkor megjelent a kaucsuk ember a har-
madik emelet ablakában. — Czviki puszit hánvt a 

lett hallani Fürj Demetertől, hogv ő távoli rokonságban j H>likumnak, mely őt éljen kiáltásokkal fogadta.* — 
j\ j ; Ezután leugrott, fejjel lefelé, csak ugy, mint az uszok, 

méltatlankodás nemes indmata és sokszor készen volt 
egyes nagv mondásra azt mondani, hogv: „Tartsd bo-
londá az apádat"'! — De a fátumnak ugy tetszett, hogv 
Dani bácsi — bár folytonosan készült ezt megmon-
dani — 25 évig halgatta takart bosszankodással Fürj 
Demeter hazugságait, pedig 25 év alatt hánvszor kel-

van a belga királyival, s hivatalos ceremónián 
„per tnu van a görög királyival, a török császárnak pe-
dig egyszer életét menté meg, araiért ez neki akar-
ta adni leányát feleségül; de ő elhatározta, hogy nem 
nősül meg soha és visszautasitá az ajánlatot. Dani bá-
tyánknak az a méltatlan sors jutott, hogy mindig ott 
volt ahol ezeket Fürj Demeter elbeszélte s egyszer 
akkor is ott volt, mikor Fürj Demeter elbeszélte, hogv 
ő együtt járt iskolába Mária Teréziával. (Pedig Fürj 
Demeter inéj 
Elmondá Mária Teréziáról, hogy az már kis leány ko-
rában milyen hideg vérű volt. (Pedig nagy korában 
elég meleg vérűnek találta a világ) Egyszer a kötő 
tűt mélyen szúrta a kezébe és nem jött vére. Ilyene-
ket persze Fürj Demeter csak azért mer hazudni; mert ő 
igen gazdag ember és soha nem mondta meg neki 

i szoktak a vízbe. — Hanem ezt már borzasztó volt 
nézni. — Csak ugv fütyült a levegőben, a mint leesett. 

! Na kaucsuk ember, ha még sohasem voltál olyan mint 
: a mézes kalács, hát olyan leszesz most! Borzasztó csat-
; tanással a kövezetre zuhant épen két lépésre előttem. 
| — Azt hittem, péppé zúzza magát Es mit látok? 
! Mihelvest a kaucsuk ember fejjel lefelé a kövezetre 
i zuhant, vissza pattant fel magasra, egé-z az angol ki-
j rálvnő harmadik emeletéig. — Itt a levegőben egy 
I bukfenczet csinált, és még nagyobb erővel zuhant le, 

és Mária Terézia I7H0 ban meghalt.) I m aS á t < ' 1 értetik, a kövezetre, a honnan újból vissza 
1 pattant. Hanem most már oly magasra felszált a leve-

gőbe, hogv szemeinkkel alig láttuk. Egy jó negyed 
óráig kellett vérakoznunk, mire ismét előtűnt, s halottuk 
a mint kiabált a levegőben, hogv fogják meg a hálóval 
mert meg sem áll a holdig, ha mégegyszer a földről 
vissza pattan. — A rendőrök már akkor készen tar-
tották a hálót, mikor a kaucsuk ember leesett a köve-

, . . . , 1 I zetre, s gyorsan rá is teritették azt. E pillanatban mint-
senki aminit Dani bátyánk 2;) éven át készült neki e g y háromszáz ember kapaszkodott a hálóba. Még 
megmondani. Ez a Mária Teréziával való egykorus-
kodás már dühbe hozta Dani bátyánkat és már kivágta 
volna amit kivágni készen tart 25 év óta; de hir-
telen más gondolata jött és azt mondá, hogy: óh ba-
rátom vannak ilyen hideg vérű emberek. Az elmon-
dottnál én még külöuib esetet tudok. 

Halljuk! kiáltá a társaság. 
Es Dani bácsi elkezdé a következőképpen: 
Ha inár minden áron akarjátok, hát elbeszé-

lem. — Egyszer Pesten voltam. — A mint az utcán 
szédelgek, körüluézem magam jobbról és balról, hát 
egy utca sarkon óriási falragasz tűnik a szemembe. — 
Valami kaucsuk ember hirdeti azon magát és felhívja 
a mélyen tisztelt közönséget, hogy ót az Angol király-
nő szálloda első emeletén látogatná meg, ő annak aki 
holmi könn vü eszközzel testéből vért volna képes eresz-
teni, száz forintot fizet. — A belép ti dij csak egv ezüst 
húszas. Hm, gondolám magamban, ezt már megkí-
sértem. — Elmentem az Angol királynőbe. — Az egész 
utca nyüzsgött suszterek, szűcsök és szabóktól, akik 
tűkk<d, árakkal ollókkal és ezüst húszasokkal felfegy-
verkezve valának. — Magam is be szaladok egv vas-
kereskedésbe, vettem egv hegyes árat, ki adtam maga-
mat suszternek. — No kaucsuk embnr ütött az órád; 
ha még senki sem csapolta meg a véredet, hát meg 
teszem én. — Beléptem a terembe, ennek egy sarkába 
már akkor dézsaszámra halmozták fel a libériás ina-
sok az ezüst húszasokat . — A kaucsuk ember pedig 
a teremközepén egy széken ült, s a legnagyobb lélek 
nyugalommal engedi, hogy testét mindenféle hegyes 
eszközökkell össze vissza szurkálják. — Hanem vér 
nein jött belőle egy csepp sem. — En is oda lépek 
áraniniall, marokra fogom azt, bele vágom egyenest a 

magam is ezt cselekedtem. Hanem a roppant erő, mely-
lyel a kaucsuk ember felpattant, minden előintézkedési 
sz ibályokat kigúnyolni látszott, ugyanis a földbe erő-
sített nehéz vaskapcsokot felszakította, és felvitte a 
hálóba kapaszkodott háromszáz embert mintegy hat öl 
magasságra a levegőbe, mig végre a sebesedési ero 
alább hagyott, s az egész gombolyag lassan leereszke-
dett. Magam sem hittem volna barátom, ha jelen nem 
lettem volna. 

Demeter ur az egész elbeszélés alatt parázson tilt. 
Százszor is félbe akarta szakitani az elbeszélőt, Dani 
bácsi azonban össehuzta sűrű szemöldeit, s elhalt a 
szó a kétkedő ajkain. Most azonban midőn az elbeszélés 
végét érte, visza folytott dühe hatványozott erővtl tört 
ki; fölugrott a székéről, mint a kaucsuk ember, öklé-
vel az asztalra vágott, s dühöngve kiáltott: 

A szent háromságra! ezt nem hiszem. — Az egész-
ből egy szó sem igaz. En nein hagyom magamat bo-
londdá tartani. Az egész történet merő képtelenség, ha-
zugság elejétől végig. — 

Dani bácsi várt, mig Demeterur ki dühöngötte ma-
gát. Azután kezét vállára téve — szelid hangon mondá: 
Valóban igen hálátlan ember vagy te Demeter. — 
En már huszonöt esztendő óta hallgatom a te hazugsá-
gaidat, és soha sem mondtam, hogy ez vagy amaz 
nem igaz. — Huszonöt esztendő alatt csak most az 
egysaer hazudtam neked, és te még most az egyszer 
sem akarsz hitelt adni szavaimnak. — Igazán hálát-
lan ember vagy Demeter. Fordította: 

L*>xi. 

Felelős szerkesztő : S i m a P e r e i I C -



H I R D E T E S E K . 
Ajánlati tárgyalási hirdetmény. 

A Szeged és Csongrád között levő 84. 
85. I., 85 II., 87. 88 és 89 számú tiszai át-
metszéseknek tervszerű kibővítési munkálataira 
ezennel zárt ajánlati tárgyalás hirdettetik. 

Említett munkák részint szárazbani föld-
kiemelésből és a kiemelt földnek vezértöltésbe 
való beépítéséből, részint vizalatti kotrásbél 
állanak. 

A szárazban végezhető munka 338,205.23 
köbméterre, a vizalatti kotrás 307179.38 köb-
méterre van előirányozva. 

Vállalkozni szándékozók felhivatnak, hogy 
írásbeli ajánlataikat 50 kros bélyeggel ellátva, 
29000 frt. bánatpénznek készpénzben, vagy a 
feltéifizetben elősorolt értékpapírokban a buda-
pesti m. kir. központi állampénztárnál megtör-
tént letételét igazoló nyugtával együtt legké-
sőbb 1881. évi márc 1-én déli 12 óráig — a 
közmunka és közlekedési ministerium segédhi-
vatali igazgatójánál nyújtsák bc 

Az ajánlatok borítékjaira világosan ráíran-
dók következő szavak: „Ajánlat, a 84. 85 1, 
85 II., 87, 88. és 89. szánni tiszai átmetszések 
kibővítési munkálataira." — Az ajánlatban 

XHIir d.e tés. 
Özvegy Götzl Mózesné-féle, jelenleg 

Mátsai Lajos J. t. 497 sz. a. újonnan épült 
házában egy bolthelyiség Szent-György 
naptól haszonbérbe kiadó., értekezhetni 
M á t s a i L a j o s eipészszel. 

Hirdetmény. 
- A - s z e n t e s i s e g - é l s r e g r ^ l e t 

mint szövetkezet-nek 

é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s e 
Szentes város tanácstermében 1881 évi febr 
hó 2 7-én délelőtt 10 ódakor fog megtartatni, 
mire az egyleti tagok tisztelettel meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatói előterjesztés és felügyelő bi 

zottsági jelentés. 
2 Zármérleg bemutatása. 
3. Költség előirányzat. 
4. Leltár bemutatása. 
5. A 9/ l0-ed rész meghatározása. 
6. Kölcsönök megállapítása. 
7. Indítványok. 
8. Hét felügyelő bizottsági tag választása 
Szentesen, 1881 évi febr. hó 1-én. 

minden egyes rétegben végzendő munka egy-
ség ára, valamint az átmetszésből kikotrott 
anyag elszállításáért a részletes vállalati felté-
telek 4-dik §-ában megállapított távolságoknál 
nagyobb hordtávolságra eső árjavitási dij szám-
mal és betűvel kiírandó. 

Ajánlat csakis mindkét nemű munkára 
együttesen fogadható el s köteles vállalkozni 
szándékozó kimutatni, hogy legalább is három 
jókarban levő kotrógép és a hozzátartozó hajók 
felett szabadon rendelkezik. 

A vállalat alapjául szolgáló szerződési ter-
vezet és feltétfüzet részletes vállalati feltételek, 
a tervek, előmérték és köbszámitás a szegedi 
in. kir. folyammérnöki hivatalnál naponta dél-
előtt 9—12 és délután 3—6 óráig megtekint-
hetők 

A szabályszerűen benyújtott zártajánlatok 
folyó évi március l én déli 12 órakor fognak 
a közmunka és közlekedési m. kir. ministerium 
nagytermében felbontatni s a felbontásnál az 
ajánlattevők is személyesen jelen lehetnek. — 
Budapest, 1881. évi január hó. rA kozm. és 
közt. hi. kir. ministeriit mtól.u 

H I R D E T É S . 

I D x . I F o l l á k S á n d o r I. t. 412 
számú háza igen kedvező feltételek mellett 
eladó, vagy bérbeadó. 

/OOOOOOÜOOC3ÜOÖOOOÜc\ 

a s z e n t f i c z c f i g t j a t t ó 

folyó hó 20-án 
Bárdos Flórián kávéházi helyiségében 

polgári T Á N C Z V j l GA L M A T 
rendes HM Ívre 

a n. é. közönséget tisztelettel meghívja 
az ifjúság. 

A mulató közönségnek bor ingyen adatik. 
Tiszta jövedelem a „képző és segélyző eg) let* 

javára fordittatik. 
Kezdete 7 órakor. 

M e g h i vás . 
_<£>_ Szentes - "Vidéki talsa-xélspéaaztáx 

f. évi febr. hó 26-án délelőtt 9 órakar a városháza tanácstermében tartandó 

VH-ik evi 
w 

a t. részvényeseket ezennel meghívni van szerencsém. 
Szentesen, 1881. febr. hó 1-én. 

Ifj. Bartha János, 
elnök. 

T á v j j í j s o r o z a l : 

1. Igazgatóság és felügyelő bizottság évi jelentése. 
2. Zármérleg bemutatás, nyeremény felosztás és annak kifizetése, határidejének 

ni egá 1 lapi tá sa, fel ment vénye k i n egsza vazása. 
3. Igazgatósági előterjesztések 
4. Netaláni indítványok, melyek az alapsz. 30 §-a 8-ik pontja alapjáu be-

nyujtattak 

T e g e z e t , Alajsz 27. §. „A részvényes, ki szavazni kivan az erre szük-
séges igazolványt a közgyűlést megelőző 8 nap alatt a hivatal helyiségében átve-
heti ha magát a közgyűlés előtt legalább 30 nappal saját nevére irt részvény nyel 

xsxxxxxxxxx; 

txxxxxxxsxxxxxx 

J B e f j k i r á s . 

szentesi takarékpénz-
tár f. évi március 2-án d. e. 9 órakor saját 
üzleti helyiségében 

évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel meg-
hivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Igazgatói,- felügyelő bizottsági és ügyé-

szi jelentések. 
2. A zármérleg beterjesztése,- nyeremény 

felosztása- és a felmentvény megszavazása az 
az igazgatóság és felügyelő bizottság részére. 

3. Kérvények és indítványok tárgyalása 

K i v o n a t : az alapszabályok 22. §-ából 
A közgyűlésen csak oly részvényes vehet 

részt, ki részvényeinek, vagy az erről szóló zá-
logjegyeinek, az intézet hivatalábani letétele 
mellett igazolványait és szavazati jegyeit a 
közgyűlés elő:ti nap (1. e. 1 2 órájáig már meg-
szerezte; s részvényeit a rendkívüli közgyűlés 
előtt legalább 15 nappal, a rendes közgyűlés 
előtt pedig 30 nappal a saját nevére jegyzet-
ten átíratta. 

J e g y z e t : Az igazgató és felügyelő bi-
zottság évi jelentése 8 nappal a közgyűlés 
előtt az intézet helyiségébe kitéve a részvé-
nyesek által megtekinthető. 

.Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1880. 




