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E L Ő F I Z E T É S I Á B : 

Kgész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . , 1 frt 

M E G J E L E N 
mlntlen szombaton 

K lap szellemi részét il-
«tő közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP. 
V E G Y E S TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

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

míttatik' 

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

B É L T E G D I J 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

A y á l p o n t o n . 
Három napon át éjjel nappal, csaknem 

szakadatlanul folyt tárgyalás után f. hó 7-én 
a vasútépítés föltételeire nézve a végrehajtó 
bizottság megállapodásokra jutott, s megköté a 
bank képviselőivel az előzetes alapszerződést. 

Lapunk más helyén hozzuk ezen szerződést 
egész terjedelmében. A szerződésben foglalt 
megállapodások városunk részéről a legköze-
lebbi közgyűlésen lesznek tárgyalva 

Nagy és terhes föltételeket kell magunkra 
vállalnunk, hogy vasutunk legyen és azért 
teljes mértékben helyeseljük városunk polgár-
mesterének azon eljárását, hogy a szerződést 
kinyomatá és kiosztatá a városi képviselők kö- j 
zött, hogy kik hivatva vannak szavazatukkal 
dönteni ezen városunk egész életére oly rop-
pant horderővel bíró kérdésben, alkalmuk és 
i d j ö k legyen tanulmányozni a föltételeket, 
melyek magokban foglalják azon árt, melyet 
városunknak fizetni kell, ha azt akarja, hoyy vas-
utunk legyen. 

Az ár nagy, nagyobb sokkal mint mi azt 
eddig más helyi érdekű vasutak példája után 
számítottuk. Ezen konbinált összeg l.ŐOO,OOÜ 
frt volt. Azt hittük, bog) ez a maximalis ösz-
szeg, mibe a vasút kerülni fog. Most előttünk 
fekszik a nyomjelzést eszközölte és ennek alap-
ján a költségtervet készítette bank számítása, 
mely szerint a vasút épités költsége 2.306,418 
Irt 38 krban van előirányozva. 

A végrehajtó bizottság ezen összegből 
2(i6,4l« frt 38 krt törölt, s igy a szerződésszerű 
megállapodás szerint a bank 2.100,000 frtért 
vállalkozott a vasút kiépítésére és pedig azon 
kikötés mellett, hogy ha a vasút többe kerülne, 
az esetben ez a bank kára, ha kevesebbe kerül, 
ez a bank vállalati haszna leend 

E szerint esik a vállalati összegből a bankra 
700 és az érdekeltségre 1.400,oo0 frt. 

Szentes előzetes határozata szerint a vasút 
épités összegének egy harmad részét vállalta 
el hoszá jái ulási arányul; ez az egy harmad 
iész 700 ezer frt 

Mi azt hittük, hogy a ránk eső egyharmad 
nem fogja meghaladni az 500 ezer frtot és 
építettük ezen számításunkat az arad-körös-
völgyi vasút példájára, hol a vasút mértfölden-
ként 137 ezer frtba került. 

A 2.100,000 frtból ül kilométer hosszú 
vonalat véve, mértföldenként esik 107 ezer frt; 
minden mértföld többe kerül tehát 30 ezer 
frttal itt, mint került ott. 

Mi okozza ezen költség többletet? 
Az, hogy az általunk tervelt vasút két fő-

vonalat köt össze, sőt ez folytattatui fog Vá-
sárhelytől Makón át Aradig, s igy ez nem pusztán 
helyi, hanem országos érdekű vasútvonal lesz, 
mely az alföld leggazdagabb megyéit köti össze 
legrövidebb uton az^ ország központjával; 
miért is ezen vonalat az országos forgalmi ér-
dekeknek megfelelő szilárdsággal, felszerelés és 
berendezéssel kell kiépíteni. 

A végrehajtó bizottsági ülésen jelen volt 
a kormány képviselője Végli Aurél kormány-
biztos is, ki kijelenté, hogy a kormány ezen 
vonalon az arad-körösvölgyi vonal mintájára 
nem is engedne vasutat építeni; mert a kor-
mány országos forgalmi szempontból a legszebb 
reményeket köt a tervbe vett vasúthoz 

A vasút jövője szempontjából tehát itt 
szilárdan és teljes berendezéssel kell építkezni 
és ez az oka a költség többletnek. 

Es Mindszentnek érintését is éppen azért 
kívánta a bank határozottan elejteni; mert 
Mindszent érintésével a vonal oly nagy gör-
bületet nyerne, mi egy országos forgalmi érdek 
szempontjából építendő vasútnál semmi körül-
mények között meg nem engedhető. 

Ezen körülmények feltétlenül indokolják 
a költség többletet; mert az általunk tervelt 
vonal valóbau az alföld legtermékenyebb ré-
szének szállítmányait lesz hivatva továbbítani 
az országos központ felé; ily biztos kilátás 
mellett tehát a forgalmi képesség rovására 
gazdálkodni a vasút épités és berendezésnél 
annyit tenne, mint már előre megfosztani a j p 
vasutat jövedelmének egy részétől; mert ha 
az épités és berendezés hiányai miatt e vonalon 
lassan és sok ügy gyei bajjal megy a szállítás 
akkor a ki csak teheti kerüli, hogy ezen vo-
nalon kénytelenittessék utazni vagy szállítani, 
s még ha hosszabb utat kell is neki tenni és 
néhány krral többet kell is fizetni, inkább 
megy más vonalon, hol gyorsan és akadály 
nélkül uta/Ji: t. vagy szállíthat. E szempontból 
tehát a költségtöbblet egy oly befektetés, mely 
a vasút jövedelmezőségénél nagyon is kifizeti 
magát. S azután a mi azt illeti, hogy lehetőleg 
szilárd anyagból építkezzünk, ennek szüksége 
mellett egyebet nem hozunk föl, mint azt, hogy 
az arad-körösvölgyi vasútnál csakhogy annál 
olcsobban építkezhessenek, vassíneket raktak 
és faó te re sz eket (hidakat; építettek és már — 
pedig még csak öt éve, hogy építették — 
szedik föl a vassíneket és ezek helyett acél-
síneket raknak és a faátereszek helyett téglá-
ból készíttetik az átereszeket 

Szóval a ki jól és szilárdan építkezik, az 
e'veti gondját az évi költséges javítások és 
újítások terhének, mely p u. épen vasút épí-
tésnél, az évi jövedelmet emészti föl. Ha a 
forgalmi igényeknek megfelelő szilárdsággal 
építkezünk, akkor a vasút jövedelmének egy 
jórészét nem kell az évi reperatiókra fordítanunk 
s az igy nyert jövedelmi töb^etbeu 
kétszeresen meg van kamatja a befektetésnek 
És ezért mi nem rémülünk el azon költség 
többlettől, mely a ini előleges számításunk és 
a valóságos épitési költség közt mutatkozik. 

Ezek azok, melyek komolyan figyelembe 
veendők az előzetes szerződés tanulmányozásánál 

Hogy i»z eddig teremtett alapon lesz-e 
vasutunk, az most már attól íog függni, hogy 
az érdekeltség megszavazza-e az épitési összeg-
ből rá eső 1.400,000 fitot? Az ügy sorsa leg-
főként minden esetre Szentestől függ, mely 
eddig zászlóvivője volt a dolognak, s ha meg-
marad szava mellett, nem riad vissza meghozni 
a rá eső áldozatot, mely nagy ugyan, de 
Szentes nagyot, mindent nyer általa, akkor 
egy év alatt Szajoltól Szentesig már ki lesz 
építve a vasút és megnyeri Szentes az eszközt, 
mely nélkül a gőz és villany korszakában, 
számban, szellemben és vagyonban előhaladni 
már nem lehet és bár 30 ezer lelket számlá-
lunk és bírjuk az előhaladhatás minden alap 
anyagát: maradunk hátra a sárban, zárva ma-
rad erőnk minden forrása és leszünk tovább is 
egy nagy népes, de anyagilag szegény és szel-
lemileg a világtól elmaradt falu. 

Midőn tehát a vasutügyben határoznak a 
képviselők, gondolják meg, hogy Szentes 
közönsége minden rétege által erősen érzett 
szükség parancsolta buzgalomból szegődött az 
ügy zászlóvivőjéül és ha e zászlót most a vál-
ponton erősen nem tartják, a vasutügy ismét 
elesik és midőn Szentes évek múlva a haladó 

kor parancsa elől már ki nem térhet és meg 
kell hoznia az áldozatot, mit ma még talán 
sokai, majd keserű szemrehányást lesz kénytelen 
a mai kornak tenni, mely éveket törölt ki 
Szentes fölvirágzásának korszakából © 

Még egyszer a gáton folyó munkához. 
A bökény-mindszenti tiszaszabályozási társulat 

terhére, állatni közigazgatási végrehajtás utján, foganat-
ba vett gát munka felett lapunk f. év 7-ik számában 
megjelent bírálat cáfolatául a „Szentes és Vidéke" K. 
P. aláírással vezércikkez mult számában. Azt, hogy 
K. P. folyton a tárgyilagosság1 elvét hangoztató ezen 
cikkében, valamint már másik cikkében is, a népsze-
rűsködés hajhászatának declarálja a gáton folyó munka 
felett mondott Ítéletünket, nem vészük zokon, 8 mi 
ezennel kijelentjük, liogy nekünk távolról sem jutott 
eszünkbe a „Szentes és Vidékéu-nek — az általunk meg-
támadott— gát munka védelmében irt cikkeiben egye-
bet látni azon elvnél, melyből a „Szentes és Vidékeu 

megindult, hogy ugyanis, legyen egy lap városunkban, 
mely sem nép, seiu tiszti kar, sem gátépitési vállal-
kozók szolgálataban nem áll, s igy minden körülmé-
nyek között szabadon emelkedhetik fol a sajtó azon 
magasztos hivatásáig, honnan az érdekek által még 
meg nem vesztegetett Ítélet tiszta igazsága ered. Igy 
fogva föl a „Szentes és Vidékeu álláspontját, ahelyt, 
Lh ; v prokátori szerepének indokát a gyanúnak csak 
árnyékával is illetnénk, rövid tárgyilagossággal meg-
tesszük elmondásaira észrevételeinket és midőn ezt 
teszük, megenged nekünk K. P. ha azon állítását, 
hogy válalkozó a gátmunkát a jövő hónap közepére 
befejezi, a közel jövő Ítéletére bízzuk, hiszen a mi 
bírálatunk súlypontja a gátépitési munkának ugy sem 
ezen árny oldalára nehezedik, mint inkább súlyos vádat 
képez az, azon minden szakértelmet nélkülöző, a leg-
botrányosabb csalásra alkalmat nyújtó technicai müve-
let ellen, melyet a gátba behordott föld kubik méterezé-
sével elkövetnek. 

Nézzük mit mondtunk mi cikkünkben? — azt, 
hogv a közt, ha a fold kubik méterezése ládákkal 
történik és nem akubikgödör felvétele által, minden 100 
köbméter földnél 30 köbméter különbség van. S mi-
után gátépítéseknél a gátba hordott föld fölmérése 
mindenütt és midenkor csak a kikubikolt földiirnek 
fölvétele után szokott számíttatni, joggal mondhattuk, 
hogy itt vagy csalás vagy egy szerencsétlen mér-
nöki tévedés forog fenn, mely csalás vagy tévedés foly-
tán 360 frt. ára munkánál 120 ezer forintig kárositattik 
meg a társulat. Vagy ha a vállalkozóval kötött szerző-
dés szabályozza a földmérés e módját, ugy ezen szerző-
dés comproinitálása a kormány közegei gátépitési szakér-
telmének, mert ez esetben egy kubik öl föld nem 9, 
hanem 13 frtba kerül, mennyit egy különben is a tönk 
-szélén álló társulat terhére kiadni a legbotrányosabb 
könnyelműség volna a kormánytól. Röviden össze vonva, 
ezeket mondtuk mi, lássuk mit mond erre K. P.? 

Azt mondja, hogy : „ez az álRtás valóságos ab-
surdumu (már tudniillik az az állítás, hogy 120 ezer 
frtig rontatik meg a társulat) s igy folytatja tovább: 
„nagymérvű malitia" mellett tohető fel, hogy a kormány 
szakközegei oly ostobák volnának, hogy őket egy laikus 
is megcsípje munkálataikban. A minisztérium igenis 
szándékosan kötött vállalkozóval ugy, hogy ez ládával 
mérje a földet; mert igy vélte legcélszerűbben ellen-
őrizhetni a munkálatot; mert ha az anyagödör után 
számítják a földet, ugy vállalkozó 1 frt G0 krt köve-
telt volna 1 frt 20 kr. helyett minden kubik méter 
földért. Igy tehát nem áll azon állítás, mintha a szer-
ződés tévedésen alapulna. Miért is feje tetejére esett 
azon állítás, hogy a társulat 120 ezer frtig megkáro-
sittatnék.u 

Ezeket mondja K. P. 
Ha egy fatahsan komoly és ezreket tönkre 

tevéssel fenyegető valóság alkalmas volna arra, 
hogy hírlapírói juxot csináljunk belőle, ugy K. P. 
okoskodásából könnyű volna mu'atságot csinálnunk, 
és elmond hatnánk, hogy ha kormány szakközeget 
nem tudtunk „ c s í p n i " cikkünkkel, majd csípünk 
medvét a „Szentes és YTidéké"-ben. E mulatságtól azon-
ban ez alkalommal megfosztjuk olvasóinkat és részünk-
ről megérjük azzal, ha K. P. saját szavaival igazoljuk 
be, hogy ö részben nagy tévedésben van, vagyis csuftil 
félre hagyta maiját vezettetni azok által, kiktől cikké-
hez az instrukciót nyerte, s részben tagadásával igazat ad 
nekünk, hogy itt a társulat óriási mérvű megrontása 
foritf sz. ban. 



Ssentcsen ugyanis mindenki azt gondolta, hogy 
Mért as 1 frt 20 krért, természetes állapotában vett, 
egy kubikméter főidet hordanak a gátba és még igy 
is elrémült e magas ártól mindenki, följajdult ellene 
még gróf Károlyi Sándor is és folyamodások adattak 
be a minisztériumhoz, melyben hivatkozik rá a társulat, 
hogy ily áru munkával a kormány koldusbotra juthatja 
a társulati tagok legnagyobb részét; mert ezen munka 
költségéből 17 frt esik egy hold földre, mennyit nem 
adnának azon földekért, melyek évek óta viz alatt 
vannak. Midőn ezen aggasztó állapotban mi eloállunk 
és azt mondjuk, hogy atyámfiai! ti tévedésben vagy-
tok ; mert ha csalás vagy mérnöki tévedés nem forog 
fenn, ugy egy kubik öl föld nem 9 frtba kerül, hanem 
13 frtba; mert a ti általatok vett számítás szerint min-
den 100 kubik méter föld helyett, csak 70 kubik méter 
földet hordanak a gátatokba. — E r r e előáll a „Szentes 
ós V idéké iben K. P. és azt mondja, hogy ha ugy 
számították volna a földet, mint kellene, az anyagödör 
után, akkor a vállalkozó egy kubik méterért 1 frt 20 
kr. helyett 1 frt 60 krt követelt volna. Mit bizonyít 
K . P. ezen m o n d á s a ? — Azt, hogy nekünk igazunk 
volt, midőn azt mondtuk, hogy így nekünk minden 
kubik öl földünk 13 frt kerül. És miután ezt K. P. 
sem tagadja, de állítja, annálfogva, ha számítást tesz, 
a kubik ölenként felmerülő 4 frt különbség összege-
résében meg fogja találni azt a 120 ezer frtot, melylyel 
a társulat megrontatik. * 

És ily körülmények között mondja K. P., 
hogy mi csakhogy cikkünk népszerűbb legyen: meg-
támadjuk a kormányt is. 

Dehogv, hát nem tettük mi ezt már akkor, mikor 
még csak arról volt szó, hogy a föld kubik öle 9 frtba 
kerül és nem az efeletti elkeseredés miatt ment egy 
deputacio a kormányhoz. — Hát ha indokolt volt a 
támadás, a mai tudat mellett még nagyon is hízelgő 
azon állapotban, midőn csak 9 frtról volt szó, most 
nem sokszorosan indokolt, midőn azon megdöbbentő 
valóság áll előttünk, hogy nekünk egy kubik öl földüuk 
nem is 9 frtba, hanem 13 frtba kerül. 

Ha K. P. ezen borzasztó valósággal szemben 
tollhoz mer nyúlni a kormány tettének szépitgetésére 
és elég naiv biztatgatni bennünket, hogy; „nincs ok 
oly annyira rettegnünk a gáton folyó munkától", be-
ismerjük, hogy ez nem népszerűsködés tőle; hanem 
oly fatális szerencsétlenkedés, melyre, a kérdéses gát 
munka által oly óriási mértékben meg rontott közön-
ségünkkel szemben, ini semmiféle kormány és vállalkozó 
kedvéért nem határozhatjuk el magunkat. 

Az a l a p t a l a n gyanúsítást és támadást hivatásunkul 
soha nem tekintettük; de azért nem vagyunk K. P. 
azon nem irigyplhotő helyzetében, honnan ő 
azon meggőződésénck ad cikkében kifejezést, hogv: 
„azért helyes a kihordott földnek ládával mérése; mert 
igv könnyebben ellen őrizhető a munkálat" Ez a pont 
az, hol K. P. gát épités körüli avatatlansága a tetőpontra 
hág. És mi vele szemben azon véleményben vagyunk, 
hogy a föld mérés e módja a legalkalmasabb a leg-
botrányosabb csalásra; mert csak a válalkozó és a 
munkálatot vezető állami mérnök össze játszása kell 
hozzá és senki nem mondja meg, hogy 200 ezer kubik 
méter föld lett-e a gátba behordva vagy csak lííO ezer. 

Állitásunk bizonyításául nézzük csak, hogy miként 
is megy az a K. P. által oly lelkesülve előnyösnek 
talált ellenőrzés? 

Egy gőzgép huz 16—18 5 kubikméU>res ládát; 
a kormány részéről ott van ifjú Szvaton József, ki 
egy szobából ablakon át olvasgatja a kocsikat, s azu-
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I r t a : 
Sima Ferenc. 

Gvürki ezen uj választása ellen senkinek nem 
volt, sem a városban, sem azon kivül seinrui kifogása. 
A szép nő kedves jelenség és szívesen látott vendég 
volt « í » d f » körben és ő nemcsak isiuerte a természettől 
»vert ezen kiváló előnyét; de fel is használta ezt. 
Gyürkivel bemutattatá magát a város minden előkelő 
családjánál, s azután látogatásokat tett é» látogatásokat 
fogadott. Valóságos ünnep volt Gyürki házánál folyton 
és Jui szegény harmadik feleségével eltöltött idő alatt 
többször panaszkodott amiatt, hogy legjobb barátai nyilt 
bosszantással kerülik házát; most meg amiatt panasz-
kod hatott voW**, hogy soha nem volt y» barát és ven-
dég nélkül háza; mert látogatottabb ház nem volt a 
városban Gyürkiénél. S mig a szép nő vendégeket fo-
gadott és ezeket ozsonnákkal traktálta; addig Gyürki 
barátaival koccangatott és folyt az idő gyorsan és kel-
lemesen ; ugy hogy még félévíg sem volt Gyürki együtt 
negyedik nejével, mikor az az előtt kinevetett, kigúnyolt 
Gyürkit, vidékszerte a legderekabb embernek legjobb 
barátnak és a legszívesebb házi gazdának, feleségét 
pedig tündéri szépnek, a vidék legműveltebb hölgyének 
tartották és nem is lehetett privát családi körben jól 
mulatni, az időt kellemesen eltölteni, csak Gyürkiéknél. 

Es Gyürki ügyvédi hírnevének sem ártott az em-
berek ezen hirtelen fordult véleménye; mert hiszen 
benne van az már az emberek természetében, hogy 
h a valaki, bár miért derék embernek lett kikiáltva, 

tán beiija azt egy könyvbe. No hát tegyük föl, hogy 
Sz. ur szemei csalhatatlanok, annyi ládát ir be mindig, 
amennyit visznek; de most már tegyük föl, hogy az 
ember csalód hátik is; sőt tegyük föl azt is, hogy ott 
lehetne egy oly ember, ki összejátszik a vállalkozóval 
s 1000 köbmeter helyett beir 1200 köbmeter földet. 
Kérdjük K. P.-tól, hogy kimondja meg, hogy a könyvbe 
több vezetett be, mint a mennyit behordták ? A már 
beépített földet újra fölmérni nem lehet. És ha a kor-
mány, a munka befejezte után, a felülvizsgálásnál arról 
is meggyőződést akarna szerezni, hogy a könyv szerint 
elszámolt föld mennyiség valóban beépittetett-e ? mi* 
képpen szerez meggyőződést? — Semmiképpen. Mert 
a gátba beépített földet újra nem ládázhatja. De 
ha a föld köbmennyisége a föld kihordás után maradt 
ür felvétele alapján vétetik számításba, akkor a fölül-
vizsgáló újra felveheti a gödröt és utánszámolhatja, 
hogy az építtető mérnök jól számolt-e, hogy a társulat 
nincsen-e megcsalva ? 

Ezt nevezzük mi ellenőrzésnek és nem azt, hogy 
Schwarz kocsijai hordják a földet ós Szvaton ur meg 
írja, azután Ifjr jó l irta, akkor jó l van és ha jól nem 
irta, hát nincs ellene orvosság. Ha K. P. ezt nagyon 
megnyugtatónak találja, mi nem találjuk annak; mert 
Szvaton ur lehet nagyon derék ember; de azért 360 
ezer frt. áru munka ellenőrzésére benne nem találunk 
kellő garanciát; de nem nyújthat erre garanciát Dalvic 
ur sem; mert ő nem számlálja mindig azokat a ládá-
kat és ha számlálná is, miután a fönt elmondottaknál 
fogva a behordott föld utánmérhetése lehetetlen, száma-
dása csak önmagának nyújthat megnyugvást; de más-
nak nem. 

A föld fölvétel e módja tehát már csak azért is 
egy technieai absurduin ; mert ha valakinek eszébe 
jutna azt mondani, hogy nem hiszem, hogy a gátba be-
építtetett 360 ezer frt. ára föld, hát ezt el kell hinni; 
mert Szvaton ur beírta a könyvbe, Dalvic ur állítja, 
K. P. ur pedig eikket ír bizonyítására. 

Mily más volna Dalvic ur helyzete, ha a „Szentes 
és Vidéke" védő és bizonyító cikke helyett, a kiku-
bikolt föld űrre hivatkozhatnék bizonyítékul és azt 
mondhatná, hogy tessék fölmérni a gödröt és az ez 
által nyerendő számadat egyezni fog Szvaton ur köny-
vével. Ez a bizonyíték és nem K. P. ur szörnyű járat-
lanságról tanúskodó cikke, mely csakhogy annál tel-
jesebb legyen a gáton folyó munka érdekében irt vé-
delem, neki fordul a városnak, hogy az ő gátjai rosz-
szabbak mint a társulaté. Hát hiszen ha ugy volna is, 
ez csak nem lehet mentsége azon technikai botránynak, 
melyet a kortnány és közegei a társulati gátba hordott 
föld köbméterezésénél elkövetnek. De ha K. P. vakon 
nem indul a védelme alá vett emberek instruktiója 
után, hanem személyesen nézi meg azokat a városi 
gátakat, hát meglátná első sorban is azt, hogy azok 7/io 
részben nyúlgátak, melyeknek véd feladatuk a legna-
gyobb vizben is csak igen jelentéktelen és mai álla-
potukban is kiállnak három árvizet is. Es épen ezen gátak 
azok, melyek még némi javítást igényelnek; míg az 
anvagátak hatalmasan ki vannak építve. A városi és 
társulati gátak védképességének összehasonlítása tehát 
K. P.-nak a helyzet körüli teljes járatlanságára mutat. 

Naivság, tehát felszólalásunk bibijét itt keresni. 
Ott van annak bibije, hogy mi felháborodás nélkül 
nem nézhetjük, hogv azt a nyomorult munkát, mit ott 
a gáton végeznek, a kormány «'s közegeinek mulasztása 
miatt 8-szoros árral kell a társulatnak megfizetni s még 
ily borzasztó ár mellett is az egész munka hitele a 

fechnicai követelmények valóságos gunyjára, egy pár 
a társulat sorsa iránt közönyös ember személyes ga-
ranciájára megy, ha csak hozzá nem számítjuk, hogy 
K. P. ur, valahányszor csak szükség lesz rá, elő áll e 
botrány védelmére. © 

Vasútépítési szerződés. 
Mely egy részt a magyar vasúti bank, másrészt 

Jász-Nagy-Kun-S?*>lnok s Csongrád megyék, továbbá 
Hódmező-Vásárhely önálló törvényhatósági joggal fel-
ruházott és Szentes rendezett tanácsú város közönsége, 
illetve alólirott képviselői között a szajol-szentes-hód-
mezővásárhelyi vicinális vasút létesítése iránt a követ-
kező feltételek alatt köttetett, u. m: 

• 1. A fent nevezett összes érdekeltek célba s 
munkába veszik a fent megjelölt vasút kiépítését, ezen-
nel eonsorciummá társulván, együttesen kérik az épitési 
engedélyt s a kiépítés iránt ezennel oly értelmű szer-
ződésre lépnek, mely szerint a magyar vasúti bank 
mint épitési vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a 
m. kir. államvasutak szajoli állomásából kiindulólag, 
egy Tiszaföldvár-Kunszentmárton s Szentesen át Szeg-
vár megközelítésével Hódmezővásárhelyre, az alföld-
fiumei vasút állomásába beágazva, az e vasút létesí-
tésére alakult érdekeltség részéről kiküldött végrehajtó 
bizottság 1881. március 4-én tartott ülésében megálla-
pított és elfogadott vonal vezetésnek, s az 1880 évi 
X X X I . t. c. rendelkezésének megfelelő helyi érdekű s 
szabványos vágányu vasutat egy vágánynyal létesit, — 
melynek minősége tekintetében a következő kikötések 
lesznek irányadók u. m : 

a) a felépítményekhez acél sinek és tölgyfa talp-
fák alkalmaztassanak. 

b) a felvéteü épületek szilárd anyagból állíttas-
sanak elő. 

c) Szajol és hódmezővásárhelyi állomások a meg-
levő vasutak állomásaival közösek lévén, ezen közös 
állomásokon kívül kilenc, részben állomás, részben 
megállapodási hely építendő. 

dj a forgalmi eszközök oly mennyiségben szerez-
tessenek be, a mely kilométerenként 2000 frt. értéknek 
felel meg. 

Az épitési engedélyért az érdekeltségi consortium 
a jelen szerződés jogerőre emelkedésétől számított 2 
hét alatt tartozik folyamodni; — az engedélyezési el-
járással és tárgyalásokban az érdekeltség képviseletével 
a magyar vasúti bank és Sipos Orbán kir. tanácsos 
alispán ur bízatnak meg. 

Arra nézve, hogy a pálya a fent a)—d) pontok 
alatt kikötött feltételeknek megfelelőleg épitessék, az 
engedélyes érdekeltség leend hivatva, s jogosítva fel-
ügyelni. 

2. Tartozik a magyar vasúti bank a szóban 
forgó vasutat az épités megkezdésére szükséges kor-
mányi engedély kinyerésétől számított 15 hónap alatt 
kiépíteni, s a közforgalomnak átadni. — E határidőbe 
azonban munkálatokra nem alkalmas hónapok nem 
számittatnak be. 

3. Ezen kiépítést a magyar vasúti bank az ezen-
nel 2.100,000 azaz kétmillióegvszázezer osztr. ért. fo-
rintban megállapított épitési tőkéért, mint vállalkozási 
összegért válalja el, s a legelői felsorolt tagokból álló 
engedélyes érdekeltség ezen összeget a magyar vasúti 
banknak mint építést vállalkozónak ezennel biztosítja, 
s az alábbi pontok szerint fizetni kötelezi olvkép, hogy 
az elől megnevezett törvényhatóságok és községek a 
szóban forgó vasút kiépítéséhez összesen 1.400,000 
azaz egymilliónégyszázezer osztr. ért. forinttal járulnak 
s kötelezik magukat, hogy e fenti összeget maguk kö-
zött szétosztva — a jelen szerződés jóváhagyása alkal-
mával mindenik által megállapítandó összegről a tör-
vényesen kiállított, s a bank által közlendő mintának 
megfelelő kötelező nyilatkozatot a magy. vasúti bank-
nak átadandják, s az illető összegeket az alább meg-
állapított határidőkben rendelkezésére bocsátandják. — 
Az ezen 1.400,(MX) frton felül a kiépítéshez megkíván-
tató 700,000 azaz hétszázezer o. é. forintot a vasúti 
bank fogja sajátjából adni. 

hát ez a vélemény nem áll meg az emberbaráti tulaj-
lajdonainak méltatásánál. Akinek a vidék legszebb, 
legkedvesebb asszonya a felesége, nyilt házat tart, j ó 
bor és szivarral látja el vendégeit, ennek nem lehet 
közönséges ügyvédnek lenni és ha az volna is, sokkal 
j obb hírben áll a közönség előtt hogv sem nagy oka 
legyen panaszkodni clienturája miatt, Gyűrki nem is 
panaszkodott, mert perei éppen azon arányban szapo-
rodtak. amily mértékben szaporodtak házánál a szűnni 
nem akaró örökös látogatások. 

Az ügyvéd boldog volt, hízelgett neki a hódolat, 
mely feleségét környékezé és akár neki akár feleségé-
nek mondtak bókokat, szívesen hallgatta el és barátai-
nak gyakori látogatása miatt nem lett féltékeny. — 
Keresett sok pénzt és a háztartás azt mind fel emész-
tette; de neki az nem tiint föl, hiszen ügyvédi kerese-
tén tul neki még szép vagyona is volt, miből magából 
kényelmesen meglehetett volna élni. Ügyvédi keresete 
mellett elfogyott magán vagyonának jövedelme is. Hát 
hiszen ő soha nem akart tökéket rakni rakásra; nem 
törődött ezzel sein. De hiszen alig egy évi ujabb házas-
sága óta ideje sem lett volna az örökös mulatságok 
miatt ily dolgokkal törődni. 

A vidék nőegyletének Gyürki Gergely volt tit-
kára. Az egylet tisztújító közgyűlést tartott, a gyűlésbe 
Gyürki feleségével együttment el A z egylet elnöke a 
megye alispánjának neje volt, ki a megye székhe-
lyének változása folytán a városból elköltözvén, helye 
titkos szavazás utján töltetettbe és mintha összebeszéltek 
volna minden szavazat lapra Gyürkiné neve volt irva. 

A szép fiatal asszony egészen elpirult, midőn ki-
hirdették a gyűlés előtt a szavazás eredményét. A gyűr 
lést vezette ideigelnes elnök, midőn fölkérte őt a tanú-
sított egyhangú bizalom folytán az elnöki tiszt elfoga-
dására: Gyürkiné kijelenté, hogy midőn az egyletnek 
több régi és az elnöki állásra méltó és erre érdemeket is 

szerzett tagja van, nem fogadhatja az elnökséget. Gyür-
kiné oly szépen és oly szabatossággal beszélt, hogy a 
gyűlés férfi tagjai megtapsolták és most már újra kérték 
az elnökség elfogadására, még Gyürki maga is úszott 
ez átalános hódolat árjával, ő is kérte feleségét, hogy 
fogadja el az elnökséget. 

—• Hát hiszen ha meg kell lenni, azt megtehetem; 
de akkor te nem lehetsz titkár, mondá hódító mosoly-
lyal a szép nő és elfogadá az elnökséget. Az ő elnök-
sége alatt folyt tovább a választás. Alelnöknek mellé 
egy éltes asszonyságot választottak és titkárnak 
hiába mentegetőlődzött — megválasztották Gyürkit, 

— De hiszen ez nem lehet, mondá Gyllpkí és 
Gyürkiné is. Hát már hogy ne lehetne, mikor az alap-
szabályokban nincs kimondva, hogy titkár nem lehet 
az elnök rokona, mondá az egylet ügyésze. És Gyürki 
szabadkozása nem ért semmit. Felesége elnök lett, 5 
pedig mellette titkár. 

A mulatni szerető publikum azutáu ezen eredeti 
választásra pikáns megjegyzéseket tett. 

Azt mondák, hogy, oly szép fiatal nő elnök mel-
lett egy más titkár még Gyürkire veszélyes is lehetett volna 
8 azután a férj lehet legméltóbb titkára a feleségének. 

Igen, de hiszen ez a titkári minőség, a féijet as 
az elnök feleség alárendeltjévé teszi, mondák nevetve 
egy társaságban. 

Hiszen GyUrki úgyis csak másod persona a 
háznál mondá a társaság egy tagja és könnyen 
megeshetik rajta, hogy kiesik felesége mellől a titkár-
ságból. 

A társaság komoly lett e jóslatszerű megjegyzésre, 
melyet egy valaki azon hozzáadása egészített ki, hogy : 
„Gyúrkinek végzete a szerencséden házasság", 

(Folytatás köv.) 



A törvényhatóságok ós községek által fizetendő 
összegek oly kép lesznek a magy. vasúti bank részére 
fizetendők, hogy azok kik hozzájárulási összegeiket a 
magy. vasúti banktól kívánják kölesön utján felvenni, 
s ekként ugyanoda fizetni, s a magy. vasúti banktól 
kölcsönt nyernek, tartoznak a kölcsön szerződést a 
magy. vasúti bankkal legkésőbb az engedély okmány 
kiadásáig megkötni olvkép, hogy a hozzájárulási össze-
gű kJfedezésére szükséges kölcsön összeget a bank 
folyóvá teszi, de egyúttal ugyanazt a hoszájárulási 
összeg fedezésére magánál visszatartja, s az építkezés 
céljaira fordítja. Teljesen befizetett és elszámoltnak 
ezen összegek az épités befejezésével tekintetnek. 
Ezen összegek után a kamatot a bank csak is a tény-
leges épitési idő közepétől fogja számítani. 

A kik pedig a hozzájárulásuk fedezésére szüksé-
ges összegeket, nem a magy. vasúti banktól veszik 
kölcsön, azok tartoznak hozzájárulási összegük '/3-át az 
épitési engedély kinyerésekor — másik harmadát az 
épités tényleges megkezdésekor, s harmadik harmadát 
az épitési idő közepén a magy. vasúti banknak meg-
keresésére azonnal lefizetni, 

4. Az 1.400,000 frtnyi hozzájárulási összegekért 
az illetőknek a megfelelő összegben az alakítandó rész-
vénv társulat törzsrészvényei fognak kiszolgáltatni, 
megjegyeztetvén, miszerint köteles leend az engedélyes 
consortium az épitési engedély kinyerése után a rész-
vénv társulat megalakítása iránt a kellő intézkedéseket 
megtenni. 

5. A törzsrészvények tulajdonosaivá az illetők 
csak a teljes befizetés után válnak, addig pedig a tett 
részlet fizetésekről elismervények fognak kiállíttatni. 

A törzs- és elsőbbségi részvények ugyazon név-
értékbe í fognak kibocsáttatni. Azon hozzájárulásokat 
illetőleg, miket szerződő felek valamelyike az építő 
banknak természetbeli szolgálmányokba kíván készpénz 
helyett az építéshez adni, ezen szolgálmányok teljesí-
tésére, módozatára, s feltételeire nézve külön egyezke-
dések tartatnak lenn. 

6. A részvény társulat megalakítása után az en-
gedélyesek jogai és kötelezettségei erre mennek át, — 
vagvis a vasút tulajdonosává a részvény társulat válik. 

7. A fent biztosított hozzájárulási összegeken 
felül a vasút kiépítéséhez szükséges 700,000 forintot a 
magy. vasúti bank sajátjából állítván elő, ennek fejé-
ben kapja az alakítandó részvénytársulat 700,000 azaz 
hétszázezer forint értékű elsőbbségi részvényeit. 

Önként értetik, hogv a vasúti bank a kiépítést 
mint vállalkozó vállalván el, bár mennyibe kerüljön is 
ez tényleg, sem a hozzájárulási érdekeltségeknek a 
bank irányában, sem a banknak ezek irányában sem-
miféle a fentieken tul menő igénye nem leend, — ki-
vétetnek természetesen a 10. és 11. pontban foglalt 
kötelezettségek, melyek a vállalkozási összegben nein 
foglaltatnak. 

8. A kétféle részvények egymáshozi viszonyára 
nézve megállapittatnak : hogy mindenek előtt az elsőbb-
ségi részvények 6%-os kamata, és törlesztési hányada 
biztosíttatik a vasút tiszta jövedelméből, — ennek fe-
dezése után kezdődik a törzsrészvények 6"/„-os kama-
tozása és törlesztése. Az ezen kétrendbeli illetmények 
kiszolgáltatása után fenmaradó összeg az alakítandó 
részvénytársulat alapszabályai értelmében mint felül 
osztalék fo * az elsőbbségi s törzsrészzények között 
egvenlő arányban szétosztatni. 

Az elsőbbségi rézvény éknek esetleges visszavá-
sárlása, vagv másutoni rendkívüli törlesztés megállapí-
tása iránti j o g az alakulandó részvénytársulatnak fen-
tartatik. 

9. Mindaddig, mig az elsőbbségi összes részvé-
nvek a magv. vasúti bank birtokában lesznek: a bankot 
elsőbbségi részvényei alapján az összes többi részvé-
nyesekkel szemben egyenlő j o g illeti, s ebből folyólag 
az őt, elsőbbségi részvényei alapján megillető szavazat 
jogot a társulat gyűléseiben akként fogja gyakorolni, 
hogy a bank képviselőjének szavazata, az illető gyű-
lésen az esetre, ha a bank által letett részvények 
száma, a többi részvényesek által letett részvények 
számánál kisseh lenne az illető gyűlésen képviselt ösz-
pzes többi szavazatokkal felérőnek fog számba vétetni. 

Egyébként pedig t. i. ha a bank által letett rész-
vény a többi letett részvényeknél nagyobb számú lenne 
az esetre a bank szavazata letett részvényei arányában 
fog számba vétetni. 

10. A kisajátítás alá kerülő föld területek bevál-
tása, s egyébb kártérítések cimén a szajol-íoldvári vonal 
részen 15780, — a földvári-szentesi vonal részen 
32200, — a szentes-hódmezővásárhelyi vonalon pedig 
27340 frt. lévén előirányozva, — azon többletet mely 
ezen összegeken felül netán tényleg szükségeltetni fog, 
az illető megye vagy város a 3. ponthan megjelölt 
hozzájárulási összegen felül sajátjából tartozik fedezni, 
— és pedig mindegyik a saját határa területére nézve. 

E kikötés mellett a helyi érdekeltség kivánata 
folvtán megállapíttatik, hogy a kisajátítás keresztül 
viteléről, — mint az építkezés egyik részéről szintén 
a bank tartozik gondoskodni, a bankot azonban ebbeli 
eljárásában az érdekeltség hatályosan támogatandja. 

11. Az esetben, ha a vonal Kunszentmárton város 
kívánsága folytán a tervezettől eltérőleg az u. n. jaksor 
éren vezettetnék keresztül, — az ennek folytán netalán 
elő állandó költségtöbbletet a jász-nagy-kun-szolnok-
megyei érdekeltség sajátjáhól egyedül tartozik fedezni. 

12. Az ezen szerződést kötő, s aláiró meg-
bi*uttak az általuk képviselt testületek, s bank igaz-
gatóság jóváhagyását, ezen szerződésre világosan fenn-
tartják, s kötelezik magukat, hogy a jóváhagyás ki-
nverése végett ezen szerződést megbízóiknak érdem-
leges határozat hozatal céljából legkésőbb folyó hú 
végéig (március 31.) előterjesztik, s a bank ezen meg-
állapodásokért csak addig áll szóban. Ha valamelyik 
fél ezen szerződést, vagy az abban foglalt megállapo-
dások bármelyikét nem fogadja el: a joíen szerződés 
oo ipso teljesen, s valamennyi féllel szemben hatályát 
vesztettnek tekintetik. 

13. Az ezen szerződés által tárgyalt kérdések a 
szerződő felek között a fenti megállapodások által lévén 
végleg megoldva: az ezekre vonatkozó minden eddigi 
megállapodások innen tul hatályon kivül helyeztetnek. 

14. Azon esetre, ha a magy. vasúti bank^ idő-
közben átalakulna, fusionálna, vagy feloszlását kimon-
daná, kiköttetik, miszerint a fentiek értelmében ot, s a 
szerződő érdekelteket illető jogok, a kötelezettségek 
érintetlenül maradván: a jelen szerződéssel eo ipso 
átmennek a magy. vasúti bank alapítói által esotleg e 

helyett alakítandó „magyar országos banku-ra, illetve a 
magyar vasúti banknak jogutódára, köteles leend azon-
ban ez utóbbi a jelen szerződés átruházása után 14 
nap alatt a szerződő többi feleket — kötelező nyilat-
kozat alakjában értesíteni. 

15. Kiköttetik továbbá, hogy az esetre, ha az 
illető megyék és városok az épités biztosítására nézve 
a jelen szerződés alapjául vett módozattól eltérőleg 
direct segélyezés utján kívánják a vasutat a bank által 
létesíttetni olykép, hogy ez saját tulajdonaként építené 
ki a vasutat, e célra mindennemű részvény- vagy 
egyébb igény nélkül a helyi érdekeltségek egyszer 
mindenkorra fa fond per-du) bizonyos összeget adná-
nak, s áldoznának a banknak, az esetre a jelen meg-
állapodások hatályukat vesztik, s helyettük az uj alapon 
uj megállapodások fognak eszközöltetni. 

Ez iránt azonban az illető megyék és városok 
folyó hó végéig kötelezőleg nyilatkozni, illetőleg az uj 
alapon a szerződést jelen szerződés helyett a bankkal 
megkötni, s arra ugyanazon határidőig a megfelelő 
jóváhagyásokat kieszközölni tartoznak, mi ha nem tör-
ténnék, az esetben önként értetőleg, a jelen szerződés 
marad hatályban. 

16. A jelen szerződésből eredhető peres kérdé-
sekre nézve a sommás eljárás a mindenkori felperes 
által szabadon választandó budapesti kir. járásbíróság 
előtt köttetik ki. 

Mely szerződés felolvastatván öt egyenlő példány-
ban kiállítva aláíratott. 

Kelt Szolnokon, 1881-ik évi március hó 7-én. 

A magyar vasúti bank részéről: 
i&ulácsi gálmánt 

§r. Szivák Imre. 
Jász-N.-Kun-Szolnok m.részéről: 

Sipos Orbán, 
alispán. 

Lippich (§usztáv. 
Csongrád megye részéről : 

gekete Márton, 
megyei fojegyeo. 

Hőd mező-Vásárhely részéről : 
Kovács gerenc, 
Szabó Mihály. 

Szentes város részéről: 
Balogh János, 
Sima ferenc, 
Bányai József, 
§arián Lajos, 
Szeder János. 

Ezen szerződés a legközelebbi városi közgyűlésen 
lesz tárgyalva. 

Előttünk: 

Kormos Ödön, 
mint tanú. 

— A Vasútépítés költségeinek részletei. A vasút-
vonal hossza Mindszentet elhagyva 91 kilométer. A 
bank költségterve szerint került volna a vasút 2 millió 
300,416 frt 38 krba. Ezen özszegböl Szajoltól Földvárig 
kerülne a vasút teljes felszereléssel 574,290 frt 18 kr. 
Földvártól Szentesig 1 millió 122,943 frt 00 kr.; Szen-
testől Vásárhelyig 669 ezer 182 frt 60 kr. Ezen összeg 
az épités részleteinél következőképpen oszlik m e g : 

S z a j o l t ó l F ö l d v á r i g 
az előzetes költség . . . , . 3069 fi. 30 kr. 
épités vezetés 16054 „ 80 „ 
kisajátítás 22638 „ 60 „ 
alapépítmény 130664 „ 70 „ 
épületek és gép felszerelés . . 50033 „ 50 „ 
pálya elzárás 5582 „ 40 „ 
felépítmény 266404 „ 83 „ 
iroda anyagok és eszközök . . 800 „ — „ 
pálya fenntartási felszerelés . . 4300 „ — „ 
forgalmi eszközök . . t . . 69025 „ — „ 
időközi kamatok 8487 „ 05 n 

összesen: 574290 ft. 18 kr. 
F ö l d v á r t ó l S z e n t e s i g 

előzetes költség . . . . . . 4,867 ft. 20 kr. 
épités vezetés 25,459 „ 20 n 
kisajátítás 44,959 „ 4 0 „ 
alépítmény . . . . . . . . 421,096 „ — „ 
épületek „ . 71,453 „ 50 „ 
pálya elzárás . . . . . . . . 7,855 „ 60 „ 
felépítmény 420,881 „ 48 n 
jelzők 10,576 n — „ 
irodai felszerelés . . . * . . 1,200 „ — „ 
pálya fenntartási eszközök. . . 5,300 „ — „ 
forgalmi eszközök 93,600 „ — „ 
időközi kamatok 16,595 „ 22 „ 

Helyi és vegyes hirek. 
— Rónai Lajos megyénk szeretett főispánjának 

f. hó 8-án ment végbe Hod-Mező-Vásárhelyen, a fő-
ispáni székbe lett ünnepélyes beiktatása. A beiktatási 
közgyűlést fényes közebéd követte, melyen a vásár-
helyi előségen kivül, a vidék majd minden tekintélye 
jelen volt Szentes város tanácsa táviratilag fejezte ki 
ez alkalomból a főispán ur iránti tiszteletét, ragaszkodását. 

— Vásárhely város f. hó 9-én Hónai Lajos főispán 
elnöklete alatt tartott közgyűlésén a vasút építésből rá 
eso 105 ezer frt. hozzájárulási összeget egyhangúlag 
megszavazta s az előzetes szerződés minden pontját 
elfogadta. A közgyűlés egyhangú határozatára nagy 
mértékben befolyással voltak Kovács Ferenc és Szabó 
Mihály végrehajtó bizottsági tagok nagyhatású fölvilá-
gosító és meggyőző beszédeik. Éljenek e derék szó-
nokok é< Vásárhely város derék közönsége! 

— A Makó-hod-mezövásárhelyi vasút vonal léte-
sítése tárgyában Végh Aurél kormánybiztos elnök-
lete alatt Makón legközelebb értekezlet lesz. Ezen 
vasút ügye a kormány fölhívása folytán a Szolnokon 
tartott végrehajtás bizottsági ülésen behatóan tárgyalta-
tott és a Makón tartandó értekezletre a végrehajtó 
bizottság saját kebeléből Gulácsi Kálmán, Dr. Szivák 
Imre, Balogh János, Kovács Ferenc és Sima Ferene, 
tagokat kiildé ki. 

— Rónai Béla kormánybiztos f. hó 8-án a bökény-
mindszenti társulat több befolyásos tagjával értekezett 
a társulat érdekéből teendők iránt. A kormánybiztos 
még e hóban társulati közgyűlést fog egybe hívni. 

— A vasutügyben f. hó 4-5-6- és 7-én tartatott 
meg Sipos Orbán jász nagy-kun-szolitok megyei alis-
pán elnöklete alatt a végrehajtó bizottsági ülés, mely 
alkalommal a vasút épités költsége és a lapunk más 
helyén hozott előzetes alap szerződés lett megvitatva. 
Utolsó nap már Csongrádmegye érdekét senki nem 
volt, aki képviselte volna; mert Fekete Márton urnák, 
mint a csongrádi sorozó bizottság elnökének, 7-én 
Csongrádon kellett lenni és 6-án éjjel el is utazott 
Szolnokról. Horváth Ferenc ur pedig ki szintén ki 
volt küldve és el is vállalta a kiküldetést, elmaradt az 
értekezletről. Valóban ily fontos ügyben nem lehet 
eléggé megróni a kötelesség mulasztást. Ha nein teheti 
vagy épen nem akar az ember eljárni megbízatásában, 
akkor ne válaikozzék rá, hogy tér nyíljék oly embereknek 
kik szívesen szolgálnak a közérdeknek. 

— Az Öreg urak hálja iránt az érdeklődés áta-
lános <5s sokan, kik már réglemondtak a nyilvános 
mulatságok örömeiről, késaülnek e bálim. 

— Márc. 15-ét a helybeli 48-as aep>kör banpuettei 
üuneplendi meg. Ezen este $ tcukor twuapueMea 
a kö»r tagjain kivül is, kirke sauveacu Utbtfik. Egy 
teríték ára 60 kr leend. 

összesen: 1.122,943 ft. 60 kr. 
S z e n t e s t ő l V á s á r h e l y i g 

előzetes költség 3,792 ft. 10 kr. 
épités vezetés 19,835 „ 60 n 
kisajátítás 36,794 „ 20 „ 
alapépítmény . . . . . . . 161,909 „ 20 „ 
épületek „ . 34,828 „ — „ 
pálya elzárás 4,094 „ 60 „ 
felépítmény . . . . . . . . 314,822 „ 63 „ 
jelzők 7,291 „ 50 „ 
iroda felszerelés 600 „ — „ 
pálya fenntartási felszerelés ^ . 2,400 „ — „ 
forgalmi eszközök . * . . . 72,925 „ — „ 
időközi kamatok 9,889 „ 77 „ 

összesen- 679,182 ft. 70 kr. 
Érdekesnek tartjuk külön feljegyezni az egyea 

állomások épitési költséyeit: 
a szajoli állomás . , . . . 13470 frtra 
a kengyeli megálló . . . . ÍMXM „ 
a mártfűi „ . . , , 5000 „ 
a földvári n . . . . 14100 „ 
a gyalui „ . . . . 5000 „ 
a kun-szent-mártoni állomás . 15200 „ 
a tőkei megálló . . . . . 5000 n 
a szentesi állomás . . , « 28920 „ 
a szegvári „ . , . . 12600 „ 
a mindszenti megállás . . . 5000 frtra 

Hód-Mező-Vásárhelyen az alföldi állomáshoz lesz- e vo-
nal becsatolva, s azért itt csak 3530 frtra menő épít-
kezés lesz. A körösi hid költsége 155,824 frtra van véve. 

— Városi képviselő választás. Lapunk mult szá-
mában közlött hirdetményből értesültek olvasóink arról, 
hogy a városi képviselő testületből azok a választott 
képviselők, kik a szabályszerű hat évet kitöltötték, 
legközelebb ki fognak lépni s ezek helyéhe uj váFasatás 
fog eszközöltetni; köztudomásra hozatott továbbá, hogy 
a választásnál szavazási joggal birók névjegyzéke el-
készülvén, ezen névjegyzék, közszemlére a városház 
tanácstermében kitétetett; mely még mindig megtekint-
hető s a netaláni felszólamlások vagy észrevételek f. 
évi mártius hó 16 ig a polgármesteri hivatalnál benyújt-
hatók. Alkalmunk volt a választók névjegyzékét meg-
tekinteni, tudatjuk lapunk olvasóival, hogy a választók 
összes száma 5271; mely számban van 716. közvetett 
választó, kik nem személyesen, hanem meghatalmazott 
által gyakorolhatják szavazási jogukat, minők az özvegy 
nők, vagyonnal bíró gondnokoltak, intézetek s testületek. 
A községek rendezéséről szóló törvény szerint egy-egy 
választó kerületben 600-nál több váíasztó nem lehet 
s igy az 5271 szavazó 9 választó kerületbe osztatott be r 

oly formán, hogy az első'kerület kiteljed az első tized 
első házszámtól 392-ig 590 választóval; a l í - ik kerület 
I . t. 393 számtól 775-ig, 587 választóval; 111-ik kerü-
let 776 I. t. számtól végig és a Il-ik tized í számtól 
387-ig 589 választóval; IV-ik kerület II. t. 388 szánk-
tól II. t. 771-ig 596 választóval; V-ik kerület I M . 772" 
számtól végig és III. t. 1 számtól 361-ig 600 válasz-
tóval ; Vl- ik kerület III. t 3G2 számtól végig és. IV. 
t. 1 számtól 85-ig 592 választóval; VH-ik kerület IV. 
t. 86 számtól 494-ig 600 választóval; VlII. ík kerület 
IV. t. 495 számtól az utolsó vagyis IV . t 824 számig; 
ide tartoznak a berki és berekháti lakosok is 556 yá-
lasztóval; IX-ik kerület kiterjed a küísö határ többi 
részére 561 választóval. Miután pedig az 1878-ban vá-
lasztottak közül esak 4 5 képviselő van, s a választottak 
számának száznak kell lenni: választatni fog 55 képvi-
selő ; a választás napját azonban a megyei alispáni hi-
vatal fogja meghatározni; mit annak idején olvasóink-
kal tudatni fogunk. 

— Mindszenten — mint onnan levelezőnk írja 
— br. Maaszburg Sándor elnöklete alatt a követválasztá* 
tárgyában értekezlet tartatott, mely értekezleten a nagy-
többség kimondá, hogv Madarász Jenő jelenlegi képviseld 
feíottség^ mellett marad. — Ezen értekezlet ota azonban 
Hubaesek Pál pártja kettőztetett e*őveí dolgozik. H. ur 
jeí(Jts<?gót azonban már e*ak azért is elejtettnek kell 
tekinteni: mert neki Szegváron semmi pártja niaes." 



— Mindszent, a tervbe vettszajol-Bzeat.a-hod-inezó-
váaárhelyi vasút vonal által nem lesz érintve; mert Cson-
grád megyét képviselte Fekete Márton és a szentesi érde-
keltséget kivéve a többi érdekeltség és a bank hátározot-
tan ellene volt e csatlakozásnak. A mindszenti görbület 
168013 frt. költség többletet okozott volna. Mindszent 
elejtésének fooka azonban nem ebben rejlik,lianem abban, 
hogy a mindszenti görbelet nagy mértékben akadályozná 
a vonal szabad, gyors forgalmát; Mindszent határában 
azonban lesz egy megállapodási hely. Szegvár és Vá-
sárhely között a bank Kenyérénél tervezett egy meg-
állapodási helyet; de miután a gróf Károlyi család 
teljes mértékben közönyösnek tanúsította magát e 
tervezett vasúttal szemben, azért a végrehajtó bizottság 
egyhangúlag elejté a kenyerei megállást és a Mindszenti 
határban határozta azt építtetni. 

— Második évfordulója van ma Szeged gyászos 
elpusztulásának. Mikor két évvel ezelőtt az igazi lioutí 
könvűt hullattuk Szeged megsemistiléséu még csak 
gondolni sem mertük, hogy két év múlva már a szegedi 
romokból fényes palota sorok fognak kiemelkedni. S 
hál istennek ez ugv van. Szeged épül gyorsan nagy 
erővel újra s rövid két t*v .múlva testé lesz a király 
ajkáról elhangzott igé, hogy: „Szegednek lenni kell és 
Szeged szebb lesz.u Adja isten, hogy minél rövidebb i<lő 
alatt ugy legyen és béliünket ne érjen vész. 

— A szentesi polgári, iparos és gazdasági kör 
helyiségében (Elsasser Sándor sörcsarnokában) f. hó 
15-én közvacsora leend, mely alkalommal esti 6 órakor 
Balázsovits Norbert egyleti jegyző VA világkiá Ili ásókról 
általiban s Kossuth Lajosnak az első magyar íparkiálitásou 
való működéséről különösenu cimű felolvasást fog tartani. 
A felolvasás előtt a szentesi iparos iíjak képző és segélyző 
egyletének dalárdája néhány hazafias dalt fog énekelni. 

— A szentesi honvéd egylet f. hó 8-án a városi 
tanácsteremben br. Maaszburg Sándor elnöklete alatt 
gyűlést tartott. E gyűlés saját kebeléből e f. hó 15-én 
Bpesten a honvéd menház ügyében tartandó országos 
honvédgyülésrc br. Maaszburg Sándort kiildé ki: 

— A szentesi iparos ifjak képző és segélyző 
egylete Schweighofer Lambert orosházi vendéglős ur 
által nyújtott kedvező föltételek és az ottani tisztelt 
ipartársulatok pártolása mellett f. év hó 19 én azaz 
József napján dalestélyt rendez, melynek tiszta jövedelme 
aSajtos-féle házban bérlett egyleti helyiség bebútorozására 
fog fordíttatni. 

— Meghívás. A szentesi polgári iparos és gazda 
sági kör f. év és hó 27-én délután 2 órakor egyleti 
helyiségében (Elsasser Sándor féle sörcsarnokában) ren-
des közgyűlést tart, melyre a t. körtagok tisztelettel 
meghivatnak. Minthogy a f. évi február 27-ére egybe-
hívott közgyűlés a jelenvolt tagok csekély szá~na miatt 
nem volt megtartható, a körtagok figyelmeztetnek, 
miszerint az alapszabályok értelmében a másodszor 
egybehívott közgyűlésen megjelenő tagok — bármily, 
számmal legyenek is jelen— jogérvényes határozatot 
hozhatnak. A tanácskozás tárgyai ugyanazok, a melyek 
a f. évi február 27-ére hirdetett közgyűlésre kitűzve 
valának. Az elnökség. 

— A szentesi iparos ifjak képző és segélyző egy-
letének könyvtára gyarapításaczéljából ajándékoztatott: 
T. Szalai István tanár ur által „ Hazánku 2 kötetben, 
Balázsovics Norbert egyleti elnök űr által „ Az ötödik 
feleség," 1 kötetben. Vass Béla úr által rJámbor", — 
„Párisi emlékek." — A szives ajándékozóknak, az 
egylet iránt tanúsított pártolásért köszönet nyilvánittatik. 
Tóth Lafos jegyző. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből: 
Marázsi József v. cselédnek nagy hegyi szellőjébe 2 öl 
gyümölcs tűzi fája van eladó. — özv. Seres Dánielné-
nek 9 részlet réti földje kedvező feltétel mellett eladó, 
a tanyáján kukurica szárja van eladó, a háznál gazda-
sági szerszámok vannak eladók. — Szépe Lajos I. t. 
200. sz. háza és bognár mesterséghez való szerszámja 
eladó, egy lakhely kiadó. — Kanász Nagy Imre I. t. 
463. sz. a. lakosnak Teésen 14 hold földje eladó. — 
Filó János lelkész ur tulajdonát tevő Csukás-féle ház 
april 24-től kiadó, ugyan ő neki járó búzája és árpája 
van eladó. — Molnár Lajos II. t. 494. sz. háza és 
mucsiháti 8 hold szántó földje eladó. — Pápai József 
III. t. 517. sz. háza eladó vagy haszonbérbe kiadó és 
nagynyomási földje eladó. — Harizs Zsófia 1.1. 187. sz. 
házánál több rendbeli lakás van kiadó, és 60 hold 
tanya földje eladó. — Halász Szabó Mihály B. ecseri 
földjére lovakat vállal a haszonbérlő legeltetésre, dbját 
8 ttjával. — Szelvény község határához tartozó körös 
folyó, a szelevényí község iskolaházánál, f. év mártius 
25-én (1. e. 9 órakor árverés utján 3 évre haszonbérbe 
fog kiadatni, mire az árveretni kívánók meghivatnak. 
— Szabó Mihály 554. sz. vásárszéli házánál, egy külön 
lakás van haszonbérbe kiadó. — Balogh Antal I t. 
424. sz. házánál, két külön lakás van kiadó. — Berényi 
Sándor I. t. 594. sz. a. lakosnak nádja, és kihúzott 
gyékénye vau eladó. — Nagy Imre lelkésznek 111. t. 
260. sz, udvarán két kazal tégla eladó, ugyanott egy 
bolt helyiség kiadó, teési tanyáján több rendbeli szénája 
eladó. Sebők kisasszony féle szőileje dinnye alá négy-
szögölenként 2 krjával kiadó. 

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

H I R D E T E S E K . 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó Kurca 

vizében a halászati jog f. év april 1-töl 3 egy-
mást követő évre, vagyis 18*4-ik év april 1-ig, 
f. hó 14-én, délelőtt 9 órakor a városi tanács-
teremben haszonbérbe fog- adatni. 

Az évi kikiáltási ár 200 frt. Haszonbé-
relni kívánó, köteles árverésnél ezen összeg 
I0°/ü-át bánatpénzül letenni. 

Az árverési feltételek addig is alólirtnál 
megtekinthetők. 

Szentes, 1881. márc. 2. 
Shüft F e r e n c , 

tanácsnok. 

n Q O O O O O O W Q O Q O O O G O C \ 
H I R D E T E S. 

XDx. E=olláús: í 3 á n . d . o r I. t. 412 
szám 11 háza igru kedvező feltételek mellett 
eladó, vagy bérbeadó. 

Két első osztályú házi föld, egy tagban, 
Szent-Lászlón, buza vetéssel együtt eladó, ér-
tekezhetni Weinmann Salamonnál III t. I9 i . s z . 

Igy rettentő betegség, molytől sok néposztály zaklattatik. 
E betegség a gyomornak kisebb rendetlenségeivel kezdődik, de ha elhanyagoitatik, megtá-

madja az egész testet, igy a vesét, a inájt, különösen az egész emésztési rendszert, nyomorulttá 
tesz, s csak a haiál szabadit meg ezen bajtól. A betegséget a beteg maga gyakran nem érti, de 
lia magát kérdezi, képes lesz meghatározni, hol és minő baja van. K é r d é s : Van-e fájdalmain, 
étkezt's után érzek-e nyomást és a lehűlésnél szorongatást V Sötét kedélyű vagyok-e, kisérve szédü-
léssel ? Sárgás szinezetüek-e a szemek V Nincs-e födve a fölkelésnél a nyelv, torok, s a fogak vastag 
nyákkal kisérve, a száj rosz izével'? Er/.ek-e fájdalmat az oldalban, vagy a hátgerincben ? Nincs e 
a jobb oldalban oly érzés, mintha a in.ij nagyobbodnék? ila egyenesen állok nem lep-e meg 
bágyadtság, vagy szédülés ? A vizelet gyengén, vagy erősen van e színezve, ülepedéssel összekötve, 
mely az edényben rövid idő múlva meglátszik ? Étkezés után nincs-e összekötve az emésztés a has 
felfuvásával, nem okoz-e szeleket és puffogatást ? Nem jelentkezik-e gyakran erős szivdoobgás ? 
Ezen különböző jelek nein mutatkoznak egysz.-rre, de egyesek egy ideig kínozzák a beteget és 
igen súlyos betegség hírnökei Ha e betegsrg hesszabb időn át tekintetbe nem vétetnék, száraz kö-
högést okoz, kisérve hánytatási kényszertől Későbben piszkos, barna szinezetfi bőrt okoz, a lábak 
és kezek hideg verítékkel boritvák. A mint a máj és a vesék lassanként miudinkabb megbetegednek, 
rheumai fájdalmak jelentkeznek és a rendes gyógyítási mód hasztalannak mutatkozik ezen kínos 
betegség ellen. Igen fonto«, hogy e betegség gyorsan és pontosan gyóg> ittassék, mindjárt keletke-
zésekor, mi egy kevés gyógyszei által elérhető, inely a valódi szernek tekintendő az e,?ész betegség 
elhárítására az étvágy vissza s/eriénére és az emésztő szervek egészséges helyzetbe való visszatéri-

I'gség „májbetegség ' ( -nek neveztetik és a valód; és legbiztosabb szer ellene a „ S h á k e r -
fény-készület, mely Amerikában készül az Lj-York. London és Majnai-Fraukfurtbau 

S S 1 1 I tésére. A bet 
kivonat" , növény-készület, iney Amerikában készül 
telepedett tulajdonos White A. J. számára Ezen szer 
egész szervezetből kirekeszti. 

Uj-York, London és Majnai-Fraukfurtban 
betegséget tövében támadja meg és az 

Raktára Magyarország, Erdély és Horvátországban: 
Zágráb: Finkh L. M , Mittlbach Zsigmond; Budapest: Török József gyógyszertára, király-utca 7. sz. Dunaföldvár i Pap 

József, Eszék: C^feteki József, N a yry - Becs* o re k: Mencser lt., Gyöngyös: M rsits Nándor, Nagy Szebcn ; Teutsch Ágoston, IIód-
Mez ő-Vásárhely : Km« Gyula, Károly város: Findeis Gusztáv, Kolozsvár: liiró .i , Széky .Miklós, Léva : Volluiatin Ede, Miskolc: 
Dr Here Mór, Újvidék: Grossinger K., Nyitra: Tombor Kornél, Nviregvháza: Korányi M inó, Sopron: Keckert A., Pancsova: 
Graff W , Pozsony: Heinrici Frigyes, Pisztóri Félix, Soltz Rudolf Selimc: Sztankay Frigyes; Szeged: Barcsai K-, Kovács A , 
Temesvár: Jasner M. G : vár Uunyady-utca Tareay István; Vinkovce: Alemann L , Varasd: Hochtinger Arnold, Versec; Bieneat 
G., Zupanje: Mattét A 

Tulajdonos: Whitte J.; főraktár nagyban Magyarországra, Erdélyre és Horvátotszágra nézve Török József-nél Budapest, 
király-utca 7. szám. 

3—6 
i s i s r e rsssz. 

m, ^ t z . ^ s 
külön udvarban o padolt szobával és mellék 
helyiségekkel Szent-György naptól bérbeadó 
alólirottaknál L Á Z Á R és SGNNENFELD . 

£pOÖIDOOCOOÖO^ 
Minden kiállításon az első érdemérem-

mel kitüntetve 

Ezüst érem Pária 1878. 

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

Budapesten 
a margit-hid közelében készít. 

Trieturket (konkoly választó) 0 kü-
lön féle 11 agy só gl mi í. 

Trietur hengereket mahnokszániái a 
Koptatókat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat cséplőgépek 

számára. 

l u m p 
részére. 

IEC á v é - á r a k 
kilónként Bécsből. 

C e y l o n 
1.40 1.45 1.501.551.66 j 

Ceylonbruch 
1.20, 1.30, 1.35. 

P e r l 
1.35,1.45, 1.60, 1.75. 

K P o r t o r i c c o 
| 1.30 1.40 1.451.501.60 
| C a m p 

0 0 0 c 3 0 0 ö 0 ö 0 

i 8 
| 

moc? 

q 
^ ! | 1.40, 1.30, 1.35 

| | Gőzpörkölt és őrölt kávék: 
Saiitos,D<)iiiin^o, Ja maika,Cyinpinns,Bahia,Colombo 

00 krtól 1 fiiig, 1.10, 1.20, 1.30. 
Menadó, Cuba, Mocca. Perl, Java 

S 1.40, 1.(50, 1.80, 2. 
k Melange 
| (gozpörkölt ós ól-ölt) 1.50, 1.70, 1.00, 2.20. 
J Az uj kávé adó tekintetéből előre is ajánljuk a háztartási 

P sz.kseg lethezi fedezetet kellő időben beszerezni. A szái l i -

| tas 5 k i lós zacskókban történik, az összeg előleges be-

f küldése, vagy utánvét mellett. 

Brúder Herkovits & Co. 
Bécs, Sche l l ingasse 3. 1—10. 

8 1 
0 1 

l 

M o c c a 
1.60, 1.70. 

J a m a i k a 
1 20 1.25 1.30 1.35 1.40 

M e n a d o 
1.35, 1.40. 1.45, 1.50. 

J a v a 
1.20, 1.30, 1.40, 1.45. 

i n a s 

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




