
8. szám. 

E L Ő F I Z E T É S I Á R : 

Egt'sa cvre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . , 1 frt 

M K G J K L E N 
m i n d e n s / o t n h a t o n 

E lap szellemi részét il-
Uto közlemények a sz« r-
kesztoséjrhez, a pénzkül-
demények p e r l i a kiadó-
hivatalhoz küldendők. V E G Y E S T A R T A L M Ú I I F T I K Ö Z L Ö N Y . 

H I R D E T B S I 1 R I K : 
3 ha»áW* |>etit»orért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr , -2 hasábosért lá kr , 
1 ha*ál>oRért 6 kr «aá-

raíUatik* 

NTILTTÉR 
min len efcyes •<>!» 15 kr. 

BÉL7SODIJ 
rgy beik.»tá««ál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 
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F. 11o 14-én járta be az országot azon 
megdöbbentő gyászhír, hogy Révész Imre az 
ötvenes évek elején volt s z e n t e s i , utóbb 
debreceni ref. lelkész, a kiváló tudós, nagyhiríí 

'egyházi iró, s a magyar protestáns egyház 
legjelesebb szónoka, megszűnt élni 

Még föl se száradta köny, melyet a nemzet 
kedvenc dalnoka Tóth Kálmán elveszte fölött 
sírtunk; midőn a lapok gyászkereteí újból hir-
detik, hogy a nemzetnek ismét halottja van; 
mert Révész Imre a nemzet halottja, * az ő 
sírjához a nemzet részvéte sokáig fogja hor-
dani a veszteség élénk érzetének könyeit 

Révész Imre nemcsak a magyar protestáns 
e^vházi élet terén volt kortársai kö.nl, mrv 
tudományosság, mint lankadatlan munkásság 
és papi magasztos erkölcsökben kimagasló alak; 
de a politikai élet terén is nagy tekintély volt. 
1S6 l-ben a hatarozati pártnak vezérit'rtia volt, 
s mint ilyen Deák Fen invel színiben egy 
örökké emlékezetes fényes beszédben tagadta 
hory : „a pragiuatica sanetio, az uralkodó ház-
zal ízemben Magyarország jogviszonyát sza-
bályozó sarkalatos tOrvénv vednn. 4 

Révészben Szentes egykori kitűnő polgá 
rát, a szentesi ref. egyház pedig ma is szeretett 
és tisz'í lettel emlegetett egykori kitűnő lelké-
szét veszité. 

Egyházunk főguidnoka Kiss Zsigmond ur, 
a gyászhír vétele után roktön távirt Debre-
cenbe Fazekas Sánd -r vátosuuk fia, ottani ta-
nárnak. hogy a szentesi ref. egyház nev. ben, 
annak költségére, tegyen Révész ravatalára egv 
díszes koszorút a következő felírással: „Egy-
kori lelkészének, a szent si ref. Egyház." 8 
azon órában, midőn Révészt temették, meghú-
zattak a szentesi ref. egyház harangjai is. 

Nyugodjanak bekén a nagy halott porai! 

Három érvel ezelőtt és most. 
i . 

Három évvel ezelőtt; midőn Stammer ur 
mint kormánybiztos vette kezébe a hökény-
mindszenti tiszaszabályozási társulatnak ügyét; 
azt hittük, hogy ekkorra visszaadja azt a tár-
sulatnak kezébe teljesen rendezve. E várako-
zásunk jogosult volt; mert három év teljesen 
elég arra, hogy a társulat ügyei teljesen ren-
deztessenek. Csalódtunk, s midőn a csalódá-
sunkról emlékeztetésül e sorokat irjuk: senkise 
tekintse ezt szemrehányásul azért; mert Stam-
mer ur — bár erre képes lett volna és nem 
gátolta semmi — a közönség vele szemben 
joggal táplált bizalmának nem felelt meg, szép 
hivatalával visszaélt. Ha a lefolyt három évre 
visszapillantást teszünk, ezt nem azért tesszük, 
hogy a káros .muladékosságokból vádakat me-
rítsünk a volt kormánybiztos ellni, hanem 
hogy midőn az uj kormánybiztos működésének 
méltatására va<>v kárhoztatására kerül a sor: 
Ítéletünket ne nehezítse és elismerésünket ne 
könnyítse a kormánybiztos éveinek száma. 

8 ha emlékezetbe i-lézzflk azo i napot, 
melyen Stammer ur három évvel ezelőtt, mint 
kormánybiztos közöttünk megjelents fölsoroljuk, 
megbízásából kifolyólag tett Ígéreteit, s ezen 
ígéretekkel szembe állítjuk kormánybiztosko-
dása eredményét, ezt nem azért teszük, hogy 

minél élesebb körvonalokban tűnjék ki Stam-
mer ur kormánybiztosi semmit tevése, hanem 
mert ez a legkomolyabb tanulságul szolgálhat 
az uj kormánybiztosnak feladatára nézve. 

„Célom, ugy mond Stammer ur: a társu-
lati gátak jó karba helyezése; a társulat pénz-
ügyeinek rendezése; ártér fejlesztés, és belviz-
szabályozás". Ez volt Staininer ur programmja 
nem is lehetett más, mert hiszen ezen prog-
ramrn valósításáért kért a társulat kormány-
biztost. Valóban e programúinak három év alatt 
buzgó munkálkodás mellett becsülettel eleget 
lehetett volna tenni. 

Három évvel ezelőtt tehát ott áltunk, hogy 
Stammer ur azt ígérte, hogy rendezni fogja a 
társulat ügyeit — Nézzük hol állunk ma? 
Először is a gátak jó karba hozatala helyez-
tetett kilátásba 

Ezen ígéret ugy annyira nem lett beváltva, 
hogy ;i társulati tagok teljes tinikre tételével 
járó közigazgatási végrehajtást kellett elren-
delni a gátak jó karba hozása iránt. Ez a köz-
igazgatási végrehajtás egy a törvény által a 
kormánynak kötelességévé tett oly rendkívüli 
eszköz, melylyel csak a kötelességéről teljesen 
megfeledkezett társulatok ellen élhet a kor-
mány. 

Pénzügyileg ott álltunk három évvel ez-
előtt, hogy volt a társulatnak 100 ezer frt 
adóssága, ezt ugy rendezie Stammer ur, hogy 
ez felszaporodott 200 ezernél többre. 

Az ártérfejlesztés, mely kétév alatt keresz- j 
tül vihető lett volna, nem csak meg nem ol j 
datott a három év alatt; de meg sem kezdetett j 

A belvíz szabálvozás az egyedüli cél mely- j 
• nek elérésére a hálom év hanyatló óráiban 

lépések kisértettek meg, hogy mily sikerrel? 
Erre elég azt tudnunk hogv a belvizek lecresz-
tése eszközéül épített, 20 ezer frtba került zsi-
lipet szét kell hányni. 

Nincs tehát a társulatnak pénzügye ren-
dezve; gátja majd talán jó karba lesz hozva, 
de ezt megsiratja minden ártérbirtokos; az ár-
térfeilc sztés érdekéből semmi nem tétetett; a 
belvíz szabályozásnál annyival változott 3 év 
alatt a helyzet, hogy most már egy honiokra 
épített munka teljes sikertelensége miatt 30 
ezer frttal többe kerül a belvíz szabályozás, 
mint az került volna. 

Ha tehát tekintetbe vesszük, hogy a tár-
sulat ügyeinek rendezéséül szolgáló egyedüli 

| föltétel: az ártérfejlesztés eszközölve nem lett, 
1 s a társula ügyeinek lelkiismeretes és szakér-
j telemmel párosult kormányzáza mellett a köz-

igazgatási végrehajtásból származó rendkívüli 
' kárul vehető legkevesebb I V) ez°r frt — é s a 
; szerencsétlen zsilip építésből eredő 30 ezer frt, 

továbbá 79-ben a Kurea torkolat betemetésénél 
i elköltött 1.5 ezer írtból legkevesebb 12 ezer 
; frtra tehető kár elkerülhető lett volna; igy 

is;en, ember és világ < lőtt bátran kimondható, 
hogy Stammer ur kormány biztossága közel 
ezer frtig káros volt a társulatra. Es ezen ösz-
sze" megdöbbentő nagyságát csak fokozza azon o © J O 
körülmény, hogy a lefolyt, három év alatt bár 
100 ezer frttal szaporodott a társulat adóssága, 
méu'is a földeknek a fakadó vizektől lehető 
megszabadítása érdekéből, a haszontalan zsilip 
munkán kivül, éppen semmi nem tétetett s 
igy a réti földek e y harmad részben folyton 
fakadó viz által voltak borítva. 

Megdöbbentően szomorú dolgok ezek, külö-
nösen ha elgondoljuk, hogv e borzasztó gazdál-
kodásért senki nem fog felelni a társulatnak. 

Ezek azon viszonyok, melyek között há-
rom év után ma Stammer ur elhagyja a tár-
sulatot, s melyek között ennek ügyét kezébe 
veszi az uj kormánybiztos. Ezeket szükség tud-
nunk, hogy annak idején elfogulatlan itélői 
lehessünk Rónai ur munkásságának és érde-
mének. 

Hogy mi vélemény nyel vagyunk a kor-
mánybiztos feladata iránt arról jövőre. 0 

(Folyt, köv.) 

Wú jövedelmezhet vasutunk? 
l ía jól tudom a nSz. L.*-ban*j már jelent meg 

oly cikk, mely a szajoli vasútvonal jövedelmező-
ségét fejtegette és a befektetett tőkét 14, illetve 19%-ra, 
jövedelmezőnek tünteti fel, amint Mindszent kihagvatik 
a kombinátióból, avagy a vasút által érintve, állomást 
nyer. 

Nem szándékom e szép anyagi sikert igérő ssá-
mirást megtámadni, de őszintén bevallom, hogy ered-
ményeit nagyoknak tartom és ez indított egyrészt arra, 
hogv magam is megkísértsem ezen vasútvonal várható 
jövedelmét kipuhatolni annyira, amennyire azt egyál-
talán lehet. 

Számításaim alapjául Jules Michel francia mérnök 
eljárását választottam, és adataimat Schvrarezel Sándor 
műegyetemi r. tanárnak a magy. mérnök- és épitész-
egyletben tartott nagy érdekű előadásából vettem. **) 

Jules Michel számításait a vasút által érintett köz-
ségek lakosságára fekteti, ezzel arányosítja a vasút 
várható forgalmát. Ezen elvet követi különben minden 
kid- és belföldi iró, bár az általuk nyert adatok eltérek 
az ország »k cultur-víszonyai szerint. 

M.'gbecsüllftlen anyagot találunk Sch. tanár elő-
adásaiban, már csak azért is, mert hazai vasutaink for-
galmi viszonyait teljesen áttanulmányozva látjuk elő-
adásában és a fölhozott anyagból mindenkor kiválaszt-
hatjuk valamely konkrét esetben a megfelelő viszony-
számokat, melyekből a megfelelőket fel fogom hasz-
nálni, anélkül, hogv elméleti fejtegetésekkel igazolnám 
azokat; egyszerűen utalok nevezett közlönyre, hol 
bárki bővebben találja fejtegetve a vasutak várható 
j öved el mezős é géne k el m életét. 

Az első nehézség mindenesetre az, megállapítani, 
valyon a rövid vagy hos*zu vonalokhoz. 

Valódi hossza 1)4—100 kmtr. nem oly jelenté-
keny, hegy hosszú vonalnak mondhatnók, de azon kö 
ríilménv, hogy két, esetleg 3 nagyobb vaspálya össze-
kötésére fog szolgálni, oly forgalmat enged remélni, 
mely nagyobb pályáknak felel meg. 

Minthogy azonban a rövid vonala pályák arány-
lag b'dvor.nfb'n^'h anyagi eredményt helyeznek kilátásba, 
ezeket vettem alapul. 

A vasút által érintett helységek lakossága — a 
két végállomáson az elágazás szerint csak egv harma-
dot véve fel — 72(*X) vagy Mindszent bevonásárai 82000. 

A fejenként és évenkénti forgalom, tekintettel 
túlnyomó mezőgazdaságunkra, 1.0 tonna és 1.5 személy-
nek : a szállítási költség számos hasonló viszonyú vas-
útra tekintettel 4.1(.) kr. tonnánként és kilométerként é« 
2.0 krnak személyenként ás kméterként vétetett fel. — 
Azon közép száiiitási távolság, melyre minden terhek 
vitetni képzelünk 50 kmtr. A vasút hossza 96 kmtr. 
vagv Mindszent érintésével 100 kmeterna veszem fel 
kerekfizámba, mitől a valóságban alig tér el. 

Ezen adatokból Jules Michel képlete szerint 4(300 
frt. Mindszent érintésével 5050 frt bevételt nyerünk 
folyó kilométerenként. A forgalmi kiadásokat ktntren-
ként 3500 frttal véve fel marad bevétel többlet 1100, 
illetve 1550 frt, ami a kmtr. pálya épitési költségét 25 

I ezer forinttal véve fel, a befektetett tőke 4.4, illetőleg 
| 0.2 -ját teszi ki. 

Az eddigiekből világosan kitűnik, hogy a vasút 
; építése csakis azon esetben mondható jövedelmező vál-

lalatnak, ha az a mindszenti kerülővel épül ki, miért 
a befektetett főbb tőke a többit is jövedelmezőbbé teszi. 

Ez azonban csak azon jövedelem, mely a helyi 
forgalomból származik. Minthogy azonban a szóban 
forgó vasat két meglévő közé ékeltetik be, azon két-
ségtelenül élénk átmeneti forgalom fog fejlődni, mely-
nek jövedelme sem jelentéktelen. 

*) Lapunkban nom, talán a .,Szentes és Vidéké" ben < ilt. 
S z e r k. 

•) Me f fj. A M-iirv. M ru éj Éj.it E ? v l k«»I X I V k»t. 
I VI. fii*. 511—533 1 18>0. 



A helyi teherforgalom 30%-át és a személyforga-
lom 4%-át vévén fel átmeneti forgalom gyanánt — 
szintén meglévő magyar vasutak forgalmából nyert 
közép érték kerek számban 20,000 tonna teher és 4000 
személy adja azon átmenő szállítmányt, mely az egész 
pályát átfutja. 

A teherforgalom jövedelme kmtrenként 838 frtot, 
a személy-forgalom-é 80 frtot, összesen 918 frtot tesz 
ki- Ebből levonva a nagyobb forgalomnak megfelelőlcg 
500 frt több kiadást, marad 418 frt, ami a befektetett 
tőkének 166%-át teszi. 

Már most felmerül azon kérdés, hogy az átmenő 
forgalmat mennyiben hátrálhatja azon körülmény, hogy 
a mindszenti kerülő miatt a vonal 6 kmterrel hosz-
szabb lesz. 

Ez mindenesetre drágítja a szállítást, mert 04 
helyett 100 kmtr. utat kell a szállítmánynak megtenni, 
de lehet ezen ugy segíteni, hogy az átmenő terhet ép 
oly árért szállítjuk 100 kmtre, mint ha csak 94 kmtr. 
utat futott volna be. 

Az ez által előálló bevétel csökkenés pro kmtr. 
55 frt, ami 0.22%-át teszi, Ez terheli a Mindszent ke-
rülő által már nyert 1.8%-ot, tehát marad végered mé-
nvttl, in int jövedelem a direct vonalnál 6 - 6 6 %, » ke-
rülő vonalnál 7.86%. A differential-tarifa alkalmazása 
esetén pedig 7.64%, vagyis 1% több mint azon eset-
ben, ha Mindszent kihagyatnék a vasút által. 

A jövedelmezőség természetesen sokkal kedve-
zőbben alakul, ha az eredeti tervezetben felvett ösz-
szegből lehet a vasutat felépíteni. 

Ugyanis ott körülbelül 130 ezer forint vétetett fel 
mértföldenként, ami 17 ezer forint kmtrenként. 

Az öfeszcs bevétel, amint láttuk, a direkt vonalnál: 
5518 frt, amiből 4000 forgalmi kiadást levonva, marad 
1518 frt, azaz 8.93%; a kerülőnél 5968 frt bevételből 
levonva 4000 frt kiadást, marad 1968 frt, azaz 11.57° . 
és a difer.-tarifát alkalmazva 11-25% jövedelem, tehát 
a mindszenti vonat javára 2 32 -i többlet. 

Ezekben azt hiszem a t. közönséget eléggé föl-
világosítottam, azon roszakaratulag teijesztett hir elle-
nében, hogy a mindszenti kerülő bárminemű k; rral 
járna. És azon reménynek adok kifejezést, hogy — 
nem ugyan e szerény eikk következtében — az érde-
keli felek saját, jól felfogott érdeküket szem előtt tart-
va, a bár hosszabb, de jelentékenyebb jövedelmet igérő 
vonalat fogják választani, annyival is inkább, mert az 
épitési költségek többlete a Mindszent községe és Pal-
Javicini őrgróf által fölajánlott 200 ezer írtból, kétsze-
resen födözve van. 

Szuhoika R 
mérnök. 

A nőegyleti közgyűlés. 
A szentesi jótékony nőegylet f. hó 13-án tartá 

meg rendes évi közgyűlését. 
A gyűlést az egylet elnöke, Jurenák Edéné urnő 

nvitá meg rövid, meleg üdvözlő szavakkal, s azután 
fölolvastatott az elnöki jelentés, melyet mint az egylet 
mult évének tükrét, érdekesnek tartjuk egész terjedel-
mében közölni. 

Tisztelt nőegyleti közgyűlés! 
Midőn a nőegyleti tisztikar és választmány újra 

választása és egyéb a nőegylet körébe vágó ügyeknek 
elintézése végett a nőegylet mélven tisztelt tagjait a 
mai napra kitűzött közgyűlésre íneghittam, s itt üdvö-
zölni szerencséin v a n : elnöki tisztemből folvö köteles-
ségemnek éraem, hogy egyletünk életében a lefolyt 
év alatt történt jelentékenyebb eseményekről a mélyen 
tisztelt közgyűlés előtt számot adjak. 

Mindenek előtt jelentenem kell, hogy a lefolyt 
agvleti év kezdetén történt a nőegyletnek három évi 

újra alakulása. Hál' istennek elég szerencsével; 
mert az azelőtti három év alatta nőegyleti tagoknak 
jelentékenyen leapadt száma megkétszereződött. S 
midőn ez eredményt őrömmel emelem ki, nem mu-
laszthatom el hálás köszönetül föl nem említeni egyle-
tünk azon tisztelt és buzgó tagjainak neveit, kik váro-
sunkban és a szomszéd vidéken házról-házra járva 
apostoloskodtak a nőegylet tagjai számának szaporítása 
érdekéből. Egyletünk ezen lelkes buzgó tagjai voltak: 
Stammer Sándorné*), KissZsigmondné, Szathmáry Edéné 
Balogh Jánosné, Fekete Mártonné, Dósa Béláné, Dr. 
Pollák Sándorné, Joó Károlyné, Nagy Ferencné, Sréter 
Ferencné, Rózsa Ferencné, Elsasser Sándorné, Hódi 
Jánosné, és vidéken Illés Lajosné úrnők, kiknek buzgó 
fáradozása eredménvezé, hogy egyletünk tagjainak szá-
ma 103-ról 250-re szaporodott föl. Egyletünk a lefolyt 
évben vidékről is több tagot nyert és ezen vidéki ta-
gok közül tisztelt közgyűlés! névszerint is ki kell emel-
nem Törs Kálmán városunk képviselőjét, ki Kiss Zsig-
mondné urnő megkeresésére 40 frttal, és Miklós István 
országos képviselő urat. ki Rozsa Ferencné urnő föl-
kérésére 20 frttal lépett a nőegylet alapító tagjai kőzé. 
Ezen körülményt ki kell emelnem főleg azért is, mert 
a tisztelt nevezettek az elsők, kik alapítványukkal 
állandó tagjni lettek a nőegyletnek és áldozatkész ne-
mes teltükké!, egyletünk ügyének magasabb szempontú 
támogatására a legszebb példát mutattak. — Es ha ez 
oldalról a lefolyt évet egyletünkre nézve megnyugtató) 
a n sikeresnek mondhatom; más oldalról a lefolyt év-

ről, ha működéséül nagyobb vívmányokat nem képes 
is fölmutatni egyletünk, de hivatásából folyó kötelessé-
gét a kitűzött céljaira nézve igyekezett buzgón telje>iíeni. 

Fönntartotta ugyanis az általa alapított óvodát, 
hova havonként átlag 73 kisded járt, kik az évi rendes 
vizsgálaton a tapintatos oktatásnak közmegelégedés 
mellett adták tanújelét. — ¥.1 mellett igyekezett a vá-
lasztmány társas estély* k és bálok rendezésével a tár-
sa* élet élénkítésére is befolyni és e pontnál egyletünk 
ügvének legszebb méltatásául jelezhetem, hogv a hely-
beli igen tisztelt közreműködőkön kivül — a mult év 
dec. 30-án tartott nőegyleti estély re fölolvasóul, városunk 
közszeretetét biró tisztelt képviselőjét Törs Kálmán 
urat volt szerencséje az elnökségnek megnyerni, s tőle 
azon biztatást kapni, hogy hasonló alkalomra mindig 
készséggel lesz támogatója társadalmi életünk élénkíté-
sére szánt egyleti törekvésünknek. 

Nem volt azonban a lefolyt év anyagilag sem 
meddő egyletünk életére nézve; mert mint méltóztatik 
tudni tisztelt közgyűlés ! egyletünk az óvoda helyiség 
számára vásárolt ház vétele folytán 2'KM) frtot haladó 
adósságot csinált, melyből a lefolyt év kezdetén még 
1500 frt volt fönn és ebből a nőegylet által rendezett 
estélyek jövedelméből lehetővé vált 330 frtot Ietörlesz-
teni, s igy az egyletnek ma 5294 frtot tevő vagyona 
mellett, csak 1120 frt adóssága van, mely adósság a 
nőegylet ügyének eszélyes vezetése mellett egv pár év 
alatt végleg törleszthető leend : amikor fölszabadulván 
a nőegylet az adósság terhe alól, azon helyzetbe jut, 
hogv címének jótékonysági jelzőjében foglalt nemes 
hivatásához képest, az óvoda fönntartásán kivül, társa-
dalmi életünk más elhanyagolt terén is munkálhat a 
jótékonyság áldásos kezével. 

Adja ég, hogy e cél minél rövidebb idő alatt el-
érhető legyen ! 

Jurenák Edéné, 
ni!egv leti elnök. 

Ezen éljenzéssel fogadott elnöki jelentés után a 
pénztárnoki seámadás évi mérlege és az egylet vagyo-
nát és terhét kitüntető kimutatás olvastatott föl, mely-
szerint: 

*) Bizony az el«o között volt legelöl az egyletnek buzgó 
elnöke Jurenák Edéné urnö is. Szerk 

Volt a nőegyletnek a mult évben 1447 frt 94 kr. 
bevétele és 1345 frt 8 kr. kiadása. 

Az egylet vagyona az egylet tulajdonát tevő óvo-
dai ház és készpénzben 5294 frt 13 k r , adósság 1120 
frt. Ali tehőt a nőegylet vagvona 4172 frt 13 krból. 

A mult évi számadás megvizsgálására Szathmáry 
Edéné elnöklete alatt Kiss Zsigmond és Sima Ferenc 
küldettek ki. 

Ezután fölvétetett Stammer Sándornénak alelnöki 
állásáról családi körülményeinél fogva történt irásos 
lemondása. A közgyűlés sajnálattal vette tudomásul e 
lemondást. 

Pár apró tigv elintézése után Jurenák Edéné meg-
köszönve ugv a maga, mint tiszttársai nevében a nő-
egyletnek tanúsított bizalmát, az egész tisztikar és vá-
lasztmány nevében a lemondást beadva, fölhitta a köz-
gyűlést uj elnök, alelnök, titkár, pénztárnok, ellenőr, 
ügyész és választmányi tagok választására. 

Ezen fölhívás folytán az elnöki tisztnek ismételve 
leendő elvállalására egyhangúlag Jurenák Edéné kére-
tett föl, ő azonban azt ismételt kérelem után sem fo-
gadá el. r Mig él. ugy mond. mindenütt és minden tö-
rekvésében anyagilag és erkölcsileg támogatni fogja a 
nőegyletét; de gyengélkedő egészsége lehetetlenné teszi, 
hogy 4 év óta örömmel vitt elnöki tisztet továbbra el-
vállalhassa." 

A közgyűlés sajnálattal vette tudomásul 4 év 
óta volt, szeretett elnökének ezen visszalápését, s a 
nőegylet ügyének 4 évi tapintatos és buzgó vezetéséért, 
minden alkalommal tanúsított áldozatkézzzségéért jegy-
zőkönyvi köszönet szavazása határoztatott el. 

Ezután titkos szavazás utján elnökké: Kiss Zsig-
mondné, alelnökké: Szathmáry Edéné úrnők, titkárrá 
egyhangúlag Sima Ferenc, másod titkárrá: Aradi Kál-
mán, pénztárnokká: Dósa Béla, ellenőrré: Nagv Ferenc, 
tigyészszé: Szathmáry Ede urak választattak meg. 

Választmányi tagok lettek : Jurenék Edéné, Stam-
mer Sándorné, Balogh Jénosné, Fekete Mártonné, Dósa 
Béláné, Beke Kálmánné, Paulits Károlyné, Nagy Fe-
rencné, Sima Ferencné, Hódi Jánosné, Sréter Ferencné, 
Zolnai Károlyné, Rózsa Ferencné, Elsasser Sándorné, 
Joó Károlyné, Komáromy Dánielné, Dobray Sándorné, 
Hankisz Károlyné, itj. Zsoldos Ferencné, Dr. Pollák 
Sándorné, Cukor Adolfné, Burián Lajosné, Kiss Pálné, 
Gulyás Jánosné, Kr. Nagy Imréné, özv. Lakos Ist-
vánnó és Kálmán Bt •njaminné. 

Tiszteletbeli választmányi tagokul beválasztattak : 
Kiss Zsigmond, Bányai József és lloflfer Antal. 

A vigalmi bizottság tagjaiul meg választattak a 
tisztikar tagjain kivül: Jurenák Edéné, Dósa Béláné, 
Balogh Jánosné, Dr. Pollák Sándorné, Nagy Ferencné, 
Cukor Adolfné és Böszörményi Károlyné. 

Világ folyása. 
A sok nagy és apró világ esemény között, 

melyeken mai nap élődik a hírlap olvasói ér-
dekeltség, egyik amily botrányos, ép oly mulat-
ságos és főkép alkotmányosan jellemző, az angol 
parlamentben f. hó 2-án történt azon eset fog-
lalkoztatja még ma is a hírlapolvasó közönséget, 
liogy a lázongó írek megfékezésére szánt tör-
vény javaslat tárgyalásától 36 ír képviselő a 
parlament elnöke által kitiltatott a képviselő 
házból. Nem engedtetett meg nekik, hogy a 
tárgyhoz beszéljenek, azaz hogy meggátoltatott, 
hogy még tovább beszéljenek. A ház már együtt 
ült 41 óráig; az ír képviselők összebeszéltek, 
hogy addig beszélnek, inig a parlament vég-
képpen ki nem merül, a képviselők szét nem 
oszlanak, hogy igy az agyonbeszélés taktiká-

T Á R C A. 
3n.eted.il2: feleség*. 

- ü E S Z ÍJ I . Y . -

I r t a : 
S i m a Fere n c. 

Gyürki Gergely még csak negyven éves ember 
volt; 29 éves korában nősült először és már 40 éves 
korában hetedszer készült nősülni. 11 év alatt hétszer 
nősülni, ez a házassági krónikában talán egyedül álló eset. 
D e ha nősült is valaha valaki 11 év alatt hétszer, oly 
fatalitások.között mint Gyürki Gergely, bizonyosan nem. 
Első felesége igen szép nő volt; de Gyürki Gergelyt 
nem szerette; de azért a nő nem volt szomorú sem 
kétségbe nem esett, hanem férje egy minden napos barát-
jával udvaroltatott mágának. 

Gyürki Gergely különb embernek tartotta magát 
barátjánál és nem lett féltékeny, még eszébe sem jutott 
arra gondolni, hogy felesége talán őt nein szereti és 
házi barátja társaságában jobban érzi magát, mint mellette. 

A barát orvos volt, Gyürki Gergely ügyvéd. A 
városban, hol Gyürki Gergely lakott, nem volt törvény-
szék, ügyfelei érdekében töbször kellett neki be menni 
a törvényszékre. Felesége, mikor meg tudta, hogy férje 
pár napra távol lesz a háztól, előre gyengélkedését 
jelezte, s midőn már férje távozni akart, akkor meg 
^ppen komoly rosszul létről panaszkodott. 

A beteg nőnek akár van férje otthon, akár nincs, 
orvosra van szüksége. 

Es az orvos, ki különben is szívesen volt barátja 
szép neje társaságában, csak örült azon, ha a nőnek 
épen akk«»r rendelhetett, mikor ennek férje távol volt. 

Az orvos nem volt szebb ember Gyürki Gergely-
nél; de finomabb, kedvesebb ember volt nála; legalább 
Gyürkiné ugy találta és ennek a törvényszékre való 
járásnak az lett a vége, hogv egyszer midőn Gyürki 
Gergely haza ment, házát üresen találta. Na már any-
nyiban a mennyiben egy j ó férjre nézve üres a ház, 
ha neje nincs otthon. 

De hiszen az nem baj, ha a nő nincs otthon ; 
majd haza jön. lg *n, de Gyürkiné elvitte magával 
mindazt, mit Gyürki házához vitt. Már pedig a ki ilyen 
készülettel hagyja el férje házát, az nem azzal a szán-
dékkal megy, hogy majd vissza jön. Gyürkiné nem is 
jött vissza és az orvos sem járt többé barátjához. A 
szép nő vállópert indított férje ellen. 

Gvürki Gergely belátta, hogy a válás nehezitésé-
vel semmit nem nyerhet: maga sietette a pert, mely-
nek egy fél év alatt vége is lett. A nő hozzá ment az 
orvoshoz, Gyürki Gergely pedig nézett másik nő 
után; de a másodszori választásnál egészen az elérzé-
kenyedésig befolyásoltatta magát az első házasság ese-
ménye által. 

Volt szép feleségem, gondolá, ezt elszerették tő-
lem; veszek most csúnyát, hogy ne kelljen őriznem. 

Ugy tett. Elvett egy magánál 10 évvel idősebb 
nőt, ki már tizenhétszer járt j e g y b e ; de a szent oltár 
elé soha nem vihette epedő vágyát, mert mikorra es-
küvésre került a dolog, a vőlegényeknek sorba el ment 
kedvök a házasságtól. Annyit a történeti hűség és a nő 
állhatatossága kedvéért föl kell jegyeznünk, hogy ö 

egyetlen esetben sem volt oka, hogy a Hymen karján 
a jegyváltáson tul nem birt menni. 

O nem hagyott cserbe egy fiatal embert se, ha-
nem őt hagyta el tizenhét oly udvarló, kik már jegyet 
is váltottak vele. 

Gyürki Gergely bele vásta fogát e kelletlen al-
mába Megesküdött és elérte célját, nem jött házához 
senki, neui kellett feleségét félteni és őrizni: de ha ő 
nem féltette feleségét, annál jobban féltette felesége őt 
és midőn egy hónapi házasság alatt Gyürkinek kétszer 
is törvényszékhez kellett menni: a nő a legkeserűbb 
szemrehányásokat tett neki, hűtlenséggel vádolta és 
panaszosan könyezett, hogy férje őt nem szereti. 

Szegény Gyürki hiába bizonyitgatá, hogy oz a 
törvényszékhez való járás neki mestersége: a nő nem 
hitt; de követelte, hogy hát vigye őt is magával és 
akkor nyugodt lesz. 

— De hiszen azt már nein teszem, hiszen kine-
vetne a világ. 

Az asszony sirt, panaszkodott és öngyilkossággal 
fenyegetódzÖtt. 

Gyürki először azt gondolta, hogy hát Isten neki, 
annál könnyebben szabadul tőle. Mert hát az igazat 
inegvalva, ezt a feleségét csak tűrte; és nem szerette 
soha s kész lett volna vele fölbontani a házasság szent 
szövetsé-gét bármely pillanatban; de j ó hírneve érdekéből 
elfolytá ellenszenvét, tllrt; azonban a féltékenykedési 
panasz elvégre is kimerité türelmét és egy pillanatban 
elfeledkezett j ó hírneve követelményéről, és midőn egy 
összezörrenés alkalmával felesége panaszkodni haza ment 
Gyürki fölpakoltatá egypár kocsira holmiját és utánna 
küldé, s azután megkezdé a válópert. 



mint köztársasági e lnök az á l lamcs ínyt e lkö , 
•ette és császárrá kiáltatta ki magát és azért 
nem igen lehet kilátás rá, h o g y a francia nép 
köztársasági a lko tmányát e g y másik Napo leon 
kezére bizza. ki azt családja polit ikája utján 
vissza vezesse a császárság ö n k é n y uralmához . 

jávai meggáto l ják a tervbe vett t ö r v é n y ke-
resztül vitelét. Csaknem két napig f o l y t már 
szakadatlanul a tárgyalás, mikor az e lnök föl 
ismerve az ír képv ise lők cél ját , ezeknek e g y i k 
szonokától m e g v o n t a a szét és kitiltotta a par 
lamentből , majd a g y ű l é s elhatározta, h o g y 
mig ez ü g y tárgyaltatik ; a többi ír képvise lők 
is kizáratnak a tárgyalástél . A képviselők al-
k o t m á n y ellenesnek találták ezen eljárást, nem 
akarták e lhagyn i a parlamentet és erőszakkal 
hurcoltattak ki. 

A z angol kormány lapok azt mondják , h o g y 
az ir képv ise lőknek cél jok volt e g y hétig tár-
tévá tenni az ülést. Ez angliában m e h e t ; mert 
ott minden képviselő szániára egész berende-
zésből ál ló he ly van, hol ehetik is, alhatik is 
a honatya . 

A z irek igen el vannak keseredve az angol 
par lament ezen a lko tmány ellenes t énye miatt 
I rhonban n a g y mértékben f o l y n a k az agitációk 
I rhonnak Angl iátó l leendő elszakítása iránt. 
Kíváncs i lehet az ember, h o g y Európa, m e l y 
o l y n a g y készséggel f o ly ik be a keleten ural-
k o d ó v i szá lyok rendezésébe : mit f og szólani 
ahoz. ha majd a szegény , nyomorgato t t ir nép 
E u r ó p a ítélő széke elé viszi ü g y é t ? Bulgáriát 
fölszabadították Törökország fönnhatósága a l ó l ; 
mert azt mondták, h o g y a török kegyet lenül 
bálit a bu lgár n é p p e l : hát az ir népnek m e g -
adják-e az igazságot a hatalmas Angl iával szem-
ben ? 

A török -görög határ rendezés ü g y e még 
mindig e g y kerékvágásban z ö t y ö g Azt mond -
j á k , h o g y a török, c s a k h o g y a háborút k ikerül -
hesse n a g y o b b k e d v e z m é n y e k r e haj landó G ö -
rögországgal s z e m b e n ; a d o l o g azonban u g v 
ál l , h o g y ez a kérdés a l igha log vér nélkül 
megoldatni . Érzik ezt különösen a törökök és 
g ö r ö g ö k . A g ö r ö g ö k n a g y költekezésekkel f o l y -
tatják a fegyverkezést , a tövrökök pedig az 
á l lam tisztviselők fizetésének e g y részét vissza 
tartják hadi cé l okbó l szükséges kiadások fedez-
hetésére. E készülődés koránsem annak a jele, 
h o g y a két hatalom e g y m á s kariába dőlt csó-
kolódzás közt o ldhatná mega kérdést, mit E u -
rópa n y a k á b a vetett. A g ö r ö g minden percen 
kész volna a támadásra, csak Európa b á r m e l y i k | 1 0 érakor. A 
nagyhata lma biztató szót adna neki. — Ez a ' " * 
biztató szó azonban késik és Görögország saját 
szakálára nem meri a fejszéi be le vágni a n a g y 
fiiba, m e l y b e n u g y lehet bele veszhetne fej-
széje. 

N a g y zajt és európai politikai j e lentőséget 
csinálnak a napi lapok Bismarck porosz kül -
ügyminiszternek a parlamentben tett azon ny i -
latkozatából , melyszerint. a herceg , ki már öreg 
ember é« ötvenszer készült o d a h a g v n i állását, 
kijelenté, h o g y : állását nem fog ja e lhagyn i mig 
a császár j ónak látja, - h o g y ő kormányozzon . 4 

Hát b izony nem is szívesen h a g y j a el az 
ember a hatalmat és a gazdagon jövede lmező 
állásokat Mert hát Bismarck a kü lügymin isz -
terségen kivül még v a g y három minisztériumot 
vezet Persze nem isten nevében, sem nem ha-
zafiasságból, hanem az illető mél tóságokkal 
j á r ó i l letményért . 

N e m érdektelen azon hir se és ez már 
va lóban európai politika fontosságával bir, h o g v 
G a m b e t t a a francia parlament hatalmas e lnöke 
a köztársasági e lnökségre aspirál. Ha ezen e m -
ber lesz Franciaország köztársaságának elnöke, 
ez a cse lekvő pol it ika terén n a g y o b b tekin-

té ly lye^ szerepelteti Franciaországot mint Grévi . közgvülést tart, melyre a t. körtagok tiszt-lett-l - n ^ . 
És valószínű, h o g y Franciaország ez esetben hivatnak. A közgyűlés tárgyai: 1 Elnöki jelentés a kör 
visszaadja Poroszországnak az 1870-ik évi ve - eddigi működéséről. 2. Az 1871). évi zárszámadásod 
reséget és vissza fog ja követelni az 5 mil l iárd megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése. 3. Az 
hadi sarcot. Érdekes , h o g y Gambettáva l együt t 1880. évi zárszámadások megvizsgálására kiküldendő 
emleget ik Napo leon Jeromos herceget a köz - bizottság megválasztása. 4. Indítványok tárgyalása és 
társasági e lnökségre. Csak az a bökkenő , h o g y ! a z alapszabályok netaláni módosítása. 5. Az egyleti 
ennek a Napóleonnak n a g y b á t y j a volt az, ki j tisztviselők és választmány megválasztása. — Szentes, 
mint k ö z t á r s a s á g i e lnök az á l lamcs ínvt e lkö . i 1881 Febr. 14 Az elnökség. 

— A szentesi iparos i f jak képző és segélyző 
egylete által f. évi febr. 5-én tartott tánevigalom bevé-
teleiről s kiadásairól szóló számadás. B e v é t e l e k : 
Táncvigalmi jegyekből 247 frt 70 kr. Máhr Kázmér ur 
által ajándékozott torta kisorsolásából 6 frt 00 kr. 
Felülfizetésekből 23 frt 20 kr. Összesen 277 frt. 50 kr. 
K i a d á s o k : 178 frt. Fentmaradt az egyletnek 99 frt 
50 kr. Felül fizettek: Borbély János ur 1 frt. Schiller 
József ur 1 frt Özv. Horváth Emma urnő 3 frt. Ru-
zsiczky György ur 1 frt. Rácz Antal ur 50 kr. Kölber 
József ur 40 kr. Szakáll Mihály ur 60 kr. Balázsovits 
Norbert ur 1 írt. id. Mátéfi Fer. ur 1 frt. Kiss Zsig-

fogja intézni a társulat ügyeit í mond ur 1 frt. Sréter Fer. ur 1 frt. Szijjártó Sz. Jó-
pontos intézkedés föltétlenül j zsefné assz. 2 frt. Epstein Jakab ur 30 kr. Schlesinger 

Helyi es vegyes hírek. 
Rónai Béla kormánybiztos ur f. hó 15-én vá-

rosunkba érkeeett és másnap a gátakat szemlélte meg 
Mint értesültünk: Rónai ur Szegváron a megyeháznál 
fog lakni, és onnan fogja intézni a 
Szerintünk a gyors 
szükségessé teszi, hogy a kormánybiztos a társulat szék- j Márton ur 30 kr. Balogh János polgárm. ur 1 frt. l)r. 

Az asszony nein akart válni; de Gyürki megfe-
szité minden erejét, hogv minél rövidebb idő alatt vége 
legyen ezen második házasság izetlenkedésének, mely 
még jobban elkedvelenité az élettől, mint első felesé-
gének hűtlensége. 

Egy fél év sem tölt bele, midőn Gyürki megsza-
bahult második feleségétől és akkor megfogadta, hogyha 
olv szép leányra találna is mint egv tündér, ki oly jó 
volna mint egy angyal és gazdag, mint egy Crözus és 
imádkozva járna utánna, még akkor sem nősülne töb-
bet. Barátai nevetve inondogaták neki, hogy barátom 
rharmadikba válik elu. 

Gyürki Gergelv még esküdött is fogadására; de 
hát „ember tervez, Isten végez.44 

Gyürki Gergelv eltervezte, hogy tart egv szakács-
nét, ki az <5 háztartását vezeti és ugv is tett. 

A szakácsné szép is volt, csinos is volt és nagyon 
a kedvében járt a „t e i n su urnák. Gyürki Gergelynek 
egyszer az az ötlete támadt, hogy egyszer azt mondá 
a szakácsnénak, hogy: „Sári terítsen magának is ide 
beim. Jobb i^ilu eszein, ha van kivel elbeszélgetni. 

— Ej, mondá szemlesütve, piruha, kötője sarkát 
gyürkéivé Sári: vajon mit gongol a teins ur? hiszen 
engem magátis m zólnák, ha megtudnák. 

— No <kát akármit mojicl is a világ, hát ma ide 
benn fog velem vacsorálni. Es ugy lett. 

Gyürki Gergely igen jó ízűen vacsorált és más-
nap ebédre is benn teríttetett a szakácsnénak. 

Es azután ennek a benn ehédolgetésnek és va-
csorálgatásnak az lett a vége, hogv Gyürki Gergelv 
megszerette a szakácsnét és hogy fol ne akadjon senki 
benne, hogy ő szakácsnéjával ébédelget együtt, háj 
azt gondolta, hogy megesküszik vele és ugy tett. 

(Folytatás köv.) 

helyén lakjék, a társulat székhelye pedig nem Szegvár, 
hanem Szentes. 

— Vasutü^y . Sipoa Orbán Jász-Nagy-Kun-
Szolnok megye alispánjától f. hó 16-án kapott távirati 
értesülésünk szerint Kun-Szent-Márton városa f. hó 
15-én tartott közgyűlésében 76 szavazattal 1 ellenében 
a szajol-szentesi vasútra 150 ezer frtot és ingyen terü-
letet szavazott meg. Éljenek a derék Kun szent-mártoniak. 
E határozat fényesen igazolja, hogy kun-Szent-Márton 
akarja, hogy vasútja legyen. E közgyűlésen Sípos al-
ispán ur is jelen volt s az ő hathatós szavai is befolyás-
sal voltak Kun-Szent-Márton közgyűlésének ezen elis-
merésre méltó határozatára. Tisza-Földvár hozzá járu-
lási arányának elhatározása végett f. hó 17-én volt 
közgyűlés. 

— Hymon Soos Pepiké kisasszonyt, Piti Imre 
ifjú földbirtokos, f. hó 15 én vezette oltárhoz. 

—• Pallavicini Őrgróf Mindszentről vett értesü-
lésünk szerint 100 ezer frttal fog a vasútépítéshez 
járulni. Ezen hir azonban még megerősítésre vár. 

— A szentesi segélyegylet f. hó. 27-én fog-
ja rendes évi közgyűlését tartani a városi tanáesterein-

inult év zármérlegét már 
kiosztatá az igazgatóság, e szerint állt az intézet vagyona 
a mult év végén 200715 frt. 15 krból. — Egv rész-
vény értéke volt december végével 99 frt. 42 kr. Egy 
részvény atán berakatott eddig 3* 4 év alatt 86 frt. 
ÍH) kr. Egy részvény után tehát a mondott időre 12 frt. | 
52 kr. kamat esik, mely összeg évi nak felel meg. 

— Az ártéri híd került 21663 frt 55 krba. — 1 
Ebből fedezett az áliam kincstár 16500 frtot. Az ezen i 
összegen tul levő 516*3 frt 55 krt egyharmad részben ! 

Csongrádmegve közmunka váltsági pénztára, egyharmad 
részben Szentes városa, egyharmad részben a bökény-
iniodszenti ártérmentesitő társulat fogják fedezni. Szen-
tesre tehát esik a hid épitési költségből 1721 frt 18 kr. 

— Csongrád város közgyűlése, mint bennün-
ket levelezőnk értesít, kiinondá egy második gyógy-
szertár fölállításának szükségét. Csongrádon, hol két 
orvos csak tengődve bir élni: nem tudjuk, hogy 
mit akarhatnak két gyógyszertárral. Iliszen hol két 
orvos is alig bir megélni, ott egv gvógvszertár is sok. 

— Gátjainkon folyó munkálatok megszemlélé-
sére f. hó 17-én érkezett városunkba Szeghő Attila 
foly amne rnök kíséretében Bodoki Lajos miniszteri 
tanácsos, ajánljuk neki figyelmébe lapunk mult számá-
nak vezércikkében fölsorolt közleményeket. 

— Bálok. Rambovszky által rendezni szokott 
polgári bál az ez évi farsangról sem marad el. E bál, 
melv márc. 1-én fog tartatni tombolával lesz egvbe 
kötve. Rambovszky báljai a múltból oly emlékeztesok, 
hogv mulatni szerető ifjainak ajánlgatni fölöslegesnek 
tartjuk. A 4*-as kör f hó 27 én i'A) kr. belépti dij 
mellett a csizmadia céh háznál szintén bálát zendez. 

— A kor c s o l / á z ó egylet javája ma, február 
19-én rendezendő „ifjúsági bálu-ra belépti jegyek előre 
válthatók : Bányai József, Szépe testvérek, ifj. Soós 
Imre, Vutsák János és társa urak kereskedéseiben és 
estj ,)l/2 órától kezdve a pénztárnál. A r e n <1 e z ő s é g. 

— A Mindszentiek az általunk már többször 
ismertetett mindszenti védtöltés ügvében az ország-
gyűléshez adtak be, kérvényt. — E kérelmet támo-
gatókig Szetes város tanácsa legközelebb tartott ülé-
séből szintén fölirt az országgyűléshez. Ez ügvben vá-
rosunk országgyűlési képviselője is tol fog szólalni a 
törvény ho-zó testületben. 

— Nyilt kérdés a „műkedvelői kör4 választ-
mányához: Az alapszabályok elkéssítése hol késik az 
éji homályban ? Egy műkedvelő. 

— F a r s a n g j u k fénypontja a legdíszesebb, 
s legtöbb élvezetet nyújtani ígérő tánevigalom : a „kor-
esolya-bál- ma, febr. 19-én tartatik meg, s már lapunk 
megjelenésekor több vidéki uri fogat robogott váro-
sunkba. telve mulatni vágyó vendégekkel. E vigalnut, 
mely az idei mulatságok koronáját képezendi, s egyedüli 
elitebál leend, legmelegebben ajánljuk művelt közön-
ségünk nagybecsű pártfogása és támogatásába. 

— Megülivás A szentesi polgári, iparos és gaz-
dasági kör az alapszabályok 12. §. értelmében f. év éi 
hó 27-én délutáni 2 órakor saját helyiségében rendez 

Borsos János egvl. orvos ur 1 frt. Gibba László ur 1 
frt. Szathmári Ede ügyvéd ur 1 frt. Krausz Márkus 
ur 50 kr. Csillag Ármin ur 1 frt. ifj. Zs ldos Fer. ur 
3 frt. Deák Ilonka k. a. 20. kr. Öze Paulina k. a. 20 kr. 
Vida István ur 20 kr. Fogadják a t. fölülfizetők egy-
letünk iránt tanúsított pártfogásukért legforróbb köszö-
netünket. Szentes 1881 febr. 15. Schleittr István egyl. 
pénztárnok. 

— Üzleti érteaités A buza ára Budapesten a 
lefolyt héten 5—10 krral emelkedett. A buza minőség 

| szerint elkelt 11 frt 60 krtól 12 frt 70 krig. A zab: 
! 7 frt 50 krtól 8 frt 30 krig. Kukorica 5 frt^70 kr; árpa: 
! 6 frt 40 krtól 9 frt 60 krig. 

— Kivonat Szentes város híresztelő könyvéből 
' A kik Greskovits Pál csongrádi lakos bócsai pusztájára 

lábas jószágot akarnak nyári legelőm hajtani, azok be-
iratás végett Pásztor János III. t. 562. sz. házánál je-
lentkezzenek, hol bővebb értesítést nyerhetnek. — 
Borsos Lajos I. t. 460. szánni háza és két első nagy-
nyomási földje buzavetéssel együtt szabadkézből eladó. 
— Bálint István IV. t. 782. sz. a. az őrvény-soron 
levő háza eladó. — Vásárhelyi utca, Csillag korcsma 
mellett, Magyar Mózes házában egv mészárszéknek 
való az utcára, ugyszinte 2 szoba és konyha padlással 
együtt kiadó, értekezhetni Magyar Mózessel. — Tóth 
Ferenc II. t. 611. sz. háza eladó. — < >zv. Nagy Jó-
zsefné II. t. 795. sz. háza eladó. — Borbély Jánosnak 
I. t. 310. h. sz. Királyságon több kup kukoricaszárj* 
van eladó, akiknek pedig szarjuk és szalmájuk van 

! ott, vigyék el onnan. — Marozsi Pálnak I. t. 262. sz. 
a. két szoba, konyha, kamra, padlás és tűzre való szin 
szt. György naptól haszonbérbe kiadó. — Pap István 
I. t. 285. sz. házémái 2 öl gyümölcsfa, 1 kazal venyige, 
Szt.-Lászlón 1 boglya gyepszénájá van eladó. — Tiszt. 
Filó János urnák Csukás-féle háza f. év szt. György 
naptól kezdve bérbe adó lesz. Ugyancsak neki járó 
búzája, bükkönyös zabja és kölese van eladó. — Ozv. 
Seres Dánielné 1. t. 266. sz. házánál egy külön lakás 
van szt. György naptól kiadó, ugyanott gazdasági szer-
számok vannak eladók. — Pál Sámuel házánál két 
külön lakás van szt. György naptól kezdve haszon-
bérbe kiadó. — Ozv. Török Bálintué L t. 615. sz. a. 
lakosnak hékédi szőlejében ügy kazal venyigéje van 
eladó. — Pataki Ferenc I. t. 751. sz. a. lakosnak, 
Győri Antal-féle epeijesi földje épületekkel együtt eladó. 
— Remes Jánosnak III. t. 174. sz. háza kedvező fel-
tételek mellett eladó, az alsó csordajárási 3/2 hold 
földje pebig tavaszi votés alá feles munkálatra kiadó. 
— Balog Antal I. t. 424. sz. házánál két szoba, konyha, 
kamra, padlás és tűzrevalós van kiadó. — Bartha Ist-
ván II. t. 609. sz. a. lakosnak alsó réti két hold szántó-
földje 3 évre haszonbérbe kiadó. — Sz. Sz. Nagv La-
josnak kispiaci háza haszonbérbe, a felső réten pedig 
62 hold földje tavaszi alá feles munkálatra kiadó. —• 
Tihanyi Bálint I. t. 486. sz. háza eladó. — Ifj. Cs. 
Lukács Ferenc III. t. 429. sz. ház inál egy külön lakás 
kerttel együtt kiadó, a tulajdonossal csakis vasárnap 
lehet értekezni. — Kanász Nagy István I. t. 750. sz. 
háza eladó és Ivistőkén 43 hold föld vetéssel együtt 
haszonbérbe kiadó. — Ozv. Tőreik Sámuelné zalatai 
10 hold kaszálója haszonbérbe kiadó, értekezhetni 1.1. 
767. sz. a. — Kunos Andrásnak II. t. 490. sz. házánál 
több bocsira menő gyep- és here szénája van eladó. — 
Somodi Istvánné I. t. 519. sz. házánál egy külön lakás 
van kiadó. — Kiss Sándor eípészmester I. t 272. sz. 
házánál két rendbeli külön lakás haszonbérbe kiadó. 
Pohos József figyelmezteti ;r t. cz. közönséget, hogy 
fiától Dobos Józseftől semmifélét egyáltalában tőlle meg-
venni vagy neki hitelt bármi áron ne adjanak. — 
Halász Szabó Mihíly II. t. 137 számú háza szabad 
kézből eladó; ugyanannak 1 kazal venyigéje és 1 ka-
zal gyömöl#s fája van eladó. — Csiszár György fábi 
áni haszonbéres földje kukorica alá haszonbérbe kiadó. 
Nviri Józsefnek alsórétiföldje kapás vetemény vagy 
kukorica alá haszonbérbe kiadandó; ugyanannak házá-
nál egy külön szoba meleg koaviiával egygyütt magá-
nos embernek kiadó. — Ozv. Faragó Sándorné I. t. 
48S MZ. házánál egy külön lakás van Szent-György 
naptól haszonbérbe kiadó. — Varga Imrének I. t. 21 
sz. alatti házánál egv külön lakhely Szent-György nap-
tól kezdve haszonbérbe kiadó, és a nagynyomási 



kerek-krityu partjain egy ház utáni földről való kukorica 
szára van eladó. 

„The Gresham-* Londonban. A körülményes 
év. jelentése m. év junius he 80-án elmúlt 32-ik üz-
letévről, ezen Ausztria-Magyarországban is létez?) bizto-

- sí tő-intézetnek, inelv m. év november hó 18-án a rész-
vényesek évi rendes közgyűlése alkalmával adatott be, 
előttünk fekszik. Ezen jelentésből veszszük a kövekező 
jelentékenyebb pontozatokat, melyek ezen intézet vi-
rágzó állapotáról tanúskodnak. — A inuk év eredménye 
különösen kedvező volt. Ezen évben 6205 biztosítási 
bevallás történt 58,733.650 frank értékben, melyekből 
4717 44,008,150 frank biztosítási összeggel fogadtattak 
el, melyekről szabályszerű kötvónvek áll itattak ki. 
A dij-jövedelein, levonva a viszbiztositásra fordított 
összeget 11,174.81290 frank volt, mely összegbe az elsÖ 
biztosítási év dijai 1,424.034-45 frankkal boleszámitvák. 
— A kamatszámla mérlege 2,ÍM >3.172 20 frankra rúgott, 
és díjbevételt hozzáadva a társulat bevételét 14,077.6s5.10 
frankra emelt?. Az éven át a társulathoz benyújtott 
és kifizetésre elfogadott kötvények összege 5,422.437*5'i 
frank, mely összegből 75-000 frank visszbiztositva volt. 
A követelések kiállítási és vegyes biztosítási bevallá-
sokból stb , melyek esedékessé váltak 2,666.374 frank 
Kötvények visszaváltásira 917,408-35 frank adatott ki. 
— A biztosítási tartalék, melynek létezése a szerződési 
kötelezettségek kiegyenlítését bizt. sitia 4.408.267 frank-
kal emelkedett. — A társulat a mult évben Budapesten 
és Bécsbenjházakat is vett 3,057.010 frk értékben, 
melyekben az intézet irodai h e l y i s é g * i léteznek A rea-
lizalt vagyon összértékeaz fi/l tév végével 70,623.179-50 
frk volt. A vételárnál kimutatott töbolet az értéket 
illetőleg tekintetbe nem vétetett, miután ezen értékek 
még nem valósitattak, tthát azonnali nyeremény forrás-
nak nein is tekinthetők. Ezeu többletnek azo nban je-
lentősége igen nagy: össziti a kezességet, mely a tár-

sulat által nyujtatik — A jelentéshez a társulat egy kö-
rűin eV ve s vagyon-kiinutatása van mellékelve, melyből 
a következő tőke elhelyezések láthatók. Az angol kor-
mány biztosságában 3.714.989-80 frank, más államok 
biztosságában 11,616.083 45 frk, vasutrészvények, el-
sőbbségi és törzsrész vénvek ben 1,135.119*70 frk, vas-
úti és más adóslevelekben 20,88927470 frk, házbirtok-
ban 11,386837.90, zálogokban 8,601,611-65 és más 
kiil 'nféle biztosítékokban 13,279.262 30 frank. 

Ma Mthasr Ödön budapesti magkereskedő foár-
jegyzéke 1881 évre megjelent és kívánatra nevezett 
czég által mindenkinek ingven és bérmentve megkul-
detik. Ez alkalommal megemlítjük, hogy ezen czég 
mely e szakmában Magyarországban az első, nemcsak 
belföldön örvend különös jó hírnek, hanem Német-, 
Orosz- és Francziaországban, sőt Észak-Amerikában 
is oly kedvező sikert nyújtottak magvai, hogy csak-
ugyan igaKoítak ama számos elismerőlevelek, melyek 
e czéghez érkeznek. Nagy előnye e magüzletnek, hogy 
eredetinek hirdetett magvakat csakis tiszta eredeti va-
lódi minőségben bocsát forgalomba, sohasem pedig 
olyanban, mely utántermelésből nyeretett, vagy után-
termelt maggal van keverve. 

Sipoa Örbáu alispán urnák Szolnok. A vasut-ügy-
ben vett értesítést és iratokat köszönjük. Jövőre fel-
használjuk. 

Csáktornyái. Bpest.Megkapta n, jön. üdvözöllek. 
ITonafi Sár.dor. A gondolat ügyes*, de helylyei-

h ely Ív el simítani kell rajta. Rákeritjúk a sort. 

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

ZE-EE1 r ŐL e t é s. 
Özvegy GötzI Mózesné-féle, jelenleg 

Mátsai Lajos 1. 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 cipészszel. 

Hirdetmény. 
s z e n t e s i seg*él3reg*3rlet 

mint szövetkeze t-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 27-én délelőtt 10 órakor 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 0-ed rész meghatározása. 
6. Kölcsönök megállapítása. 
7. Indítványok. 
8 Ilét felügyelő bizottsági tag választása. 
Szentesen, 1881 évi febr. hó 1-én. 

- ^ . z ; i g a z g a t ó s á g - . 

I K K T E S K K. 
Ajánlati tárgyalási hirdetmény. 

A Szeged és Csongrád között levő 84. 
85. I., 85. II., 87. *8 és 89 számú tiszai át-
metszéseknek tervszerű kibővítési munkálataira 
ezennel zárt ajánlati tárgyalás hirdettetik. 

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

A szárazban végezhető munka 338,205.23 
köbméterre, a vizalatti kotrás 397179.38 köb-
méterre van előirányozva. 

Vállalkozni szándékozók felhivatnak, hogy 
írásbeli ajánlataikat 50 krov bélyegg* 1 ellátva, 
29000 frt. bánatpénznek készpénzben, vagy a 
feltétfiz* tben elősorolt értékpapírokban a buda-
pesti ni. 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 be. 

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

Hirdetés. 
Al'lirott tisztelettel tudatom a helybeli 

ipartársulatok elnökei, valamint a nagyérdemű 
közöm é« gel, hogy ugy a helyben dolgozó, va-
lamint munka nélküli ntazé. s minden rendlí 
és rangú iparos segédek részére III. t 106 sz. 
alatt esd kávéházi helyiségemben, ugy nap-
pali, valamint éjjeli szállást mindenkor adni 
hajlandó vagyok, azonban azon kikötés mellett, 
miszerint az ipartestületek elnökei, nem kü-
lönbül az iparos ifjúság előkelöbbjei oda hatni 
illetőleg működni igyekezzenek, hogy minden 
iit helyben létező iparos ifjúságok összetartó 
jelvények (Herbergj nálam öszpontositassanak. 
A fentiek sikerülése folytán a gyűlések tartása 
alkalmával a helyiségért, valamint az iparos 
ifjúság jelvényeit tartalmazó ládák elhelyezé-
séért nem fizetendő semmi, nem sikerülés ese-
tén azonban semmi-féle utazó és munka nél-
küli iparos segédnek szállást nem adok. 

Szentes, 1881. febr. hó 17-én. 

JBíSfjf/tfr J f ó z e s , 
ká v t h áz-1 u 1 aj d o nos. 

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 elij szám-
mal és betűvel kiírandó. 

Ajánlat csakis mindkét nemű munkára 
együttesen fogatiható 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 
m. kir. folyammérnöki hivatalnál naponta dél-
előtt 9—12 és délután 3—Ü óráig megtekint-
hetők 

A szabályszerűen benyújtott zártajánlatok 
folyó évi március I 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. „A kőzm. és 
közi m. kir. miuisteriaint'dS 

^ í O l O í C O O O K S O i C D f S O í O J C C í O l ö í í ^ 

Minden kiállításon az első érdemérem- Q 
mtl kitüntetve ^ 

- SST* Ezüst érem lViris 1878. 
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H I R D E T É S . 

ZEDr. ZFollsűc S á n d o r I. t. 412 
számú háza igen kedvező feltételek mellett 
eladó, vagy bérbeadó. 

yp v, 

Brogle i. és 
gép- és rosta-lemez gyára 

Budapesten 
a inargit-likl készeiében készít. 

Trieturket (konkoly választó) fí kii-
lön félő na gy s á gb a n. 

Trietur hengereket malmokszámára 
Kcptatókat, 
Szelelő rostákat 
Szitákat és rostákat cséplőgépek 

szániára. 

V é g e l a d á s . 
I\égi űzlethelyünkön még meglevő fűré-

szelt é p - Ü L l e t f á l S é s c l e s z l s á ű s , va-
lamint d-eessDsstbócLéls: jutányos áron 
általunk végelárusittatnak. 

Egyszersmind ajánljuk „S z é c h é n y i 
m a 1 m u n ku és gőzfőrészünknél levő uj fSL-
" U - Z l e t l J L n l s e t a t közönség figyelmébe, 
nevezetesen minden-féle fűrészelt faanyagokat, 
zsindelyt, bognárfákat sat. — Különösen ajánl-
juk fiatal tölgy törzsekből egy tagban kivágott 
t ö l g ^ r f a - o s z l o p o l s a / t keiitkezésre és 
kapu -oszlopokra. 

Lázvír és Sonnenfeld. 

f i e f f h 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 felment vény megszavazása az 
igazgatóság és felügyelő bizottság részére. 

3. Kérvények és indítványok tárgyalása 

Szentüöen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1881. 

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

részt, ki részvényeinek, va. v az erről szóló zá-
logjegyeinek, az intézet hivatalában*! letétele 
mellett igazolványait es szavazati jegyeit a 
közgyűlés előtti nap d e I 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. 




