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Ismét a vasutiigy. 
Lapunk 39. számában a vasutiigy érdeké-

ben „Lépjünk!* sorompóba" eimíí cikkre Sipos 
Orbán alispán ur, mint a vasutügyi bizottság 
rlnttke még f. hó 1-én választ küldött be boz-
*iínk; azonban a levél, véletlenségből egy egész 
Iiétig laj)unk postai fiókjában bevert s igy S 
ur által lapunk mult száraára szánt közleményét 
ts érintett cikkünk megjelenése alkalmából 
Dr. Szívák Imre a vasutügyben*a banknak 
volt jogtanácsosa által. Sipos Orbán úrhoz irt 
levelét egész terjedelemben csak most hozhat-
juk. Sipos ur válasza és Szivák Imre ur levele 
következőképen hangzik: 

T sxerkesztő^ur! 
A „Szentesi Lapu f. évi 35-ik számában „Lépjünk 

a sorompóba - eim alatt ellenein, mint a szajol-hód 
incző-vásárhelyi vasúti érdekeltség végrehajtó bizottságá-
nak elnöke ellen egy dörgedelmes közleményt hoz, 
melyre utasíttatva érzem magan t szerkesztő ur enge-
delmével, ugyanazon lapban válaszolni. Igaz ugvan 
hogy * . . • . r cikkiró ^ haragja előtt ez hiába való 
törekvés; mert o nemes"gerjedelmében engem rögtön 
bíróságilag, még pedig kihallgatatlauul elitéi, kimondja, 
hogy mentségem előtte esak szerecsen mosás; s ha 
i*»ktm sikerülne ebből kimosakodnom, akkor Pilátus 
kezei is tiszták. Ezen elmarasztalás magyarra fordítva 
annyit tesz: beszélhetek amennyit akarok, megkísérel-
hetem igazolni magam — a uiire hálaisten semmi szük-
ségem, — u jegyű cikkiró még akkor is 
niagmaradjjtélete'mellett s az apellátát a roszul értesült-
töl^a jólértesiiItre sem engedi meg ! En ennek dacára 
bátorságot veszek magamnak válaszolni; mert remény-
iem, hogy az olvasó s érdeklődő közönség nem lesz 
hozzám olyan kegyetlen. Valaszomban az ériutett köz. 
leményuhangját az ügy érdekében nem követein; mert 
ha cikkiró czélja az volt, hogy a kérdéstj eluiérgesitse, 
igen alkalmas^modort választott céljához. Az én célom 
nem az. Először is vádol cikkirró, hogy mint Jász-
Nagykun-Szolnokmegye alispánja alkalmat adtain a 
magyar vasúti banknak a szerződés fellxmtására! Ugvan 
vni által, ha szabad kérdeznem ? Hát az által felel rög-
tön a kemény szivű cikkiró, miszerint elmulasztottam 
a szerződést a kikötött határidő keretében saját megyém-
ben jóvá hagyás alá terjeszteni. 

Hát ez a vád egyszerűen nem igaz. Ilyen badar vá-
dat csak aa emelhet, a ki a szerződést nem ismeri 
•agy nem érti, avagy nem akarja érteni. Ez a vád 
esak akkor állana, ha a magyar vasúti bank, eo ipso 
kötelezve lett volna a szerződés elfogadására mihelyt 
a más részről érdekeltek március 31-éig jóváhagyták 
a szerződést. Ekkor lehetne mondani: „Te elmulasz-
tottad inarcius 31-ig tárgyaltatni a*szerződést, ergo : 
alkalmat adtál a banknak a szerződés felbontására -. 
Ez esetben tartoznám indokolni s igazolni eljárásomat 
— saját megyéin előtt. Azonban a magyar vasúti bauk 
az által, ha Jász-Nagykun-Szolnokmegye inarc. 31-ig 
letárgyalta s elfogadta volna is a szerződést, még 
egyáltalában nem lett volna kötelezve a szerződés el-
fogadására s megtartására. De talán akkor is lehetne 
vádat kierőszakolni, ha a szerződésben az lett volna 
kikötve, hogy a magyar nemzeti bank csak az érdekelt 
törvényhatóságok hálózatai után azokhoz képest tar-
tozik nyilatkozni. Ez esetben lehetne igy beszélni: Te 
elmulasztottál marc. 31-éig nyilatkozni, tehát nem ad-
tál alkalmat, hogy a magyar vasúti bank a szerződést 
elfogadhassa. Igaz, hogy ez sem a szerződés felbontá-
sára lettvolna alkalomadás hanem megvonása az alkalom-
Bak, hogy a bank lekötelezhesse magát. A hol tehát 
ezek szerint ínég nem volt lekötés, ott alkalmat 
len lehetett adni annak felbontására. 

1881-ik évi marc hó 7-én Szolnokon egyrészről 
a magyar vasúti bank, másrészről az érdekelt törvény-
hatóságok küldöttei között létre jött szerződés 12-ik 
pontjában a bank megbízottai ép ugy kötelezték, hogy 
a szerződés megbízóiknak érdemleges határozat hoza 
tal céljából az évi marc. 31-éig előterjesztik mint a 
többi szerződő felek küldöttei. Arra tehát hogy a ma-
gyar vasúti bank a kitűzött határidóig nem tárgyalta 
érdemlegesen a szerződést épen semmi befolyással nem 
lehetett ama körülmény, m i s z e r i n t Jász-Nagy kun-Szol-
nokmegye sem tárgyalta érdemlegesen. 

Hogy mi indította a magyar vasúti bankot arra, 
miszerint mar*. 31-éig érdemlegesen ne határozzon, azt 

tudom ; de nem tartozik rám elmondani; a mi azon-
ban megyémnél való elhalasztást illeti, azt már el is 
mondom. 

A küldöttek között f. év imarc . 7-én történt a 
megállapodás, mely szbrint Jász-Nagykun Szolnokme-
gyére az épitési költségből 500 egynéhány ezer frt. 
hárult. Ezen nagy összeget természetesen nem 
inaga a megyei pénztár, hanem egyszersmind az érde-
kelt községek, városok és nagy birtokosok viselték; 
ez utóbbiakra 85 ezer frt esett. Hogy az ügyet siettesem 
ugyanazon hó It-vx tehát a szerződés megkötése után 
négy nappal az érdekelt nagybirtokosokkal az átvállalás 
és méltányos megosztás iránt Budapesten gyűlést tar-
tottam. Csak részben tudtam e gyűlésen sikert elérni; 
az egész összeg biztosításához további tárgyalások 
lettek szükségesek. 

Minden távolabb volt tőlem mint az, hogy a tár-
gyalásokat halogassam. Azonban a Zagyva és Tarna 
áradások oly rohamosan lepték meg megyéinket, hogy 
in ir mire 13-án ember s jtazág mentésére külön vonat-
tal kellett a helyszínére mentőeszközöket vinnem. S ez 
ugy ment aztán megyénkben folytonosan; — később a 
Körösnél végre a Tiszánál, egész april hó 28-áig. Hogy 
e közben megyénknél se idő se nyugalom nem volt a 
vasutiigy közgyűlési tárgyalására azt dátumról dátumra 
kitudom mutatni. Igy tehát ha kelletlenül is, de el 
kell czikirónak fogadni azon mentséget, hogy megyénk-
ben a kitűzött idő alatti érdemleges határozat hozatalát 
az árvizi események akadályozták ; mert Zagyva, Tarna 
korai áradásánál fogva Jász-Nagykun-Szolnokmegyénk 
küzdelmét Csongrádmegye Szentes s Hód-Mezö-Vásár-
hely bajaival — az időtartamot tekintve — egyenlő-
nek mondani nein lehet. Ha közben vehettem időt, azt 
is a vasutiigy fejlesztésére fordítottam, mint kimutat-
hatom marc. 24. — marc. 27. — april. 5-ki budapesti 
tárgyalásaimból. De e napok sokkal szakgatottabbak 
s eleve bizony bizonytalanabbak voltak, hogysem köz-
gyűlést hivathattam volna össze. 

Volt egy másik oka is az elhalasztásnak, de ez 
ismét az árvizi eseményekre vezethető vissza Es min-
denki előtt tartózkodás nélkül kijelentéin, hogy a szajol-
hód -mező-vásárhelyi vasút ügyet csak az esetben vi-
hetem siker reményében közgyűlésem elé, ha ezzel 
egvideűleg az ujszász-jászkiséri vasút ügyét is be-
terjeszthetem. Kértem tehát a magyar vasúti bank kép-
viselőit, kikkel ezen vonalra nézve szintén megállapod-
tam, hogy a vasút tervezetét és költségvetését is a ki-
tűzött határidő slőtt készítsék el. Megígérték, ki is 
küldötték a mérnököket, de kiket az árviz munkálatok 
kellő időben való befejezésében akadályozott. 

Igaz, hogv a vizveszély megszűnte után nem 
terjesztettem többé elő a szerződést érdemleges ha-
tározat hozatal végett, dacára hogy a magyar vasúti 
bank részéről annak idejében biztosittatam, miszerint 
a bank határozatát nem alterálja a körülmény, ha 
Jász-Nagykun Szolnokmegye a kitűzött időnél később 
nyilatkozik is. Ezen halasztásnak már nem az árviz, 
hanem az volt az oka, hogy az időközben megalakult 
országos bank igazgatója május 5-én kelt felhívásomra, 
mily állást foglal el a vasúti bankkal kötött szerző-
déssel szemben V kijelenté : miszerint a magyar vasut-
bankkal létrejött megállapodásokat nem óhajtja minden 
ben a további tárgyalások alapjául elfogadni. Mint szó-
val megmagyarázta : oly árért a vasút létesítésére nem 
vállalkozhatik. 

Ezután megindult nemcsak magam, de több jó-
akarónk részéről a tudakozódás tőke után. Tárgyaltuk 
is sokszor, sok hivatott és hívatlannal. Minthogy azon-
ban két feltételt mindig kikötöttem, egyiket, hogy a 
vasút a már megállapított összegnél többe ne kerüljön, 
mert az érdekeltek a megállapítottnál nagyobb áldozatra 
sem nem képesek, sem nem hajlandók ; — másikat, hogy 
a szerződő fél a szerződés megkötésekor annak biz-
tosítására cautiót tegyen le, nehogy ugy járjunk mint 
a vasúti bankkal, hogy a végmegállapodás sohasem jö-
hetett létre. 

Csak az utóbbi időben: augusztus 12-én Buda-
pesten és augusztus 26-án Szolnokon tétettek olyan 
szóbeli ajánlatok, melyek a most említett keretben 
maradtak. 

De hogy az esetre se veszi se el az érdekeltség 
az időt, ha az előbbi feltételek szerint vállalkozót nem 
talál s igy önerejére kell támaszkodnia: szabad időm-
ben, épen ezen lap egyik cikke által, mely az én né-
zeteimmel mindenben találkozott, fellelkesülve, elkészí-
tettem mindazon munkálatokat, melyek szerény vélemé-
nyem szerint szükségesek, — és egy érdekeltségi con-

sortiumot hoztam létre, mely a legvégső esetben m lé-
tesítéshez szükséges társulati alakítást saját vessélyért 
s költségére is kész eszközölni. 

Használhatja-e az érdekeltség ezen igénytelen 
munkálatokat és törekvéseket? Nem tudom, sz tőle 
— meg az ily cikk után — alázatos csekélységemtől 
is függ. 

Második rettenetes vád: hogy ha már a rendes 
kerékvágásba terelt ügyet elpuskáztam, miért nem volt 
bennem annyi erkölcsi bátorság, hogy az érdekeltséget 
összehívjam s módot alkalmat adjak annak helyre-
hozására ! 

Talán szerénytelenség nélkül kérdhetem, hogy ki 
hozta az ügyet a rendes kerékvágásba? Beismerem 
hogy ebben nekein nincsen érdemem, mert a magyar 
vasúti bankkal létesitettt előzetes pontosatok s későbbi 
tárgyalások nem vezettek eredményhez. De aztán, ha 
nem ezek tekintetnek „ rendes kerékvágás"-nak, akkor 
valójában nem érthetem hogy eddigelé mit puskázhat-
tam volna el ? 

Mulasztásomért — már t. i hogy az érdekeltséget 
össze nem hívtam annál inkább elitéi az én kérlelhetlen 
birám, inert szerinte az érdekeltség részéről többször 
voltam a gyűlés összehívására sarkalva Ily felhívások 
hozzám nem érkeztek. Ha csak valamely lapban nem 
voltak; mert megvallom, hogy azok sem mindenikét • 
nem minden számát olvasom. 

No de megtehettem volna magamtól, saját köteles-
ség érzetemből az érdekeltség összehívását, — mondja 
a cikkiró. 

Hát bizony ahhoz nem volt erkölcsi bátorságom, 
hogy az érdekeltséget gyűlésre hívjam össze, mielőtt 
én vagy más nem találunk lehetséges s legalább is 
valószínű módot a kérdés megoldására. 

Szét lehetett tekinteni, érlelni ezt vagy amazt a 
tervet, volt idő hozzá, mert az országgyűlés, melyhes 
a vasutiigy vitetett, négy hónap óta nem ülésezett. Kü-
lönben megérhetem még, hogy a cikkiró az országgyű-
lés ily hosszú szüneteléseért is engein tesz felelőssé? 
Ettől eltekintve én nem találom gyönyörűségemet as 
olyan gyűlésben melynek programm ja az, hogy : valamit 
csak majd határozunk; határozata pedig az hogy: 
„majd máskor határozunk". 

Nem, az ilyen gyűlés nem kívánatos; láttuk hogy 
az ily gyűlés után van mit rendes kerékvágásba hoz-
ni ; még ily gyűlés után ezen vasút létrejövetelében 
csakugyan senkisem fog hinni. De hát ha valakinél 
meg volt foganva a terv ! Csak arra várakozott, tiogy 
gyűlésben illő helyen szülessék meg? 

Nein kell vóka alá rejteni a világosságot. Mint 
én elmondtam, mihelyt lesa elég tervem; miért nem 
mondotta el az illettő is, ha neki volt. Csongrádmegye 
nincs oly távol Szolnoktól, én nem akadályoztam volna 
s nem akadályozom se nem irigylem tervének sikerét 

Egyébbiránt most már igyekezni fogok, hogy as 
llető gyűlésben, mielőbb beszámoljak. 

A cikk végén mondott gyanúsításra ez alkalom-
mal, nehogy oda tereljem az ügyet, a hol az inegfe-
neklenék, csak azt válaszolom : „Gondolja meg cikk-
iró, hogy a száznyelvű fáma ezerféle magyarázatot ád 
az oly magatartásnak, mint az övé s ma, midőn a 
corruptio s ennek folyamányaként a gyanúsítások kor-
szakát éljük, saját reputátiója ellen is inegbocsáthat-
an vétket követ el, ha még csak kísérletet is tesz, 
érthetetlen modorával az ügyért önzetlenül, kötelezett-
ség 8 érdek nélkül buzgólkodók elkedvetlenitésére.® 

Szentes város derék s nagylelkű közönségére a 
kérdésben való hivatkozást mindig szivesen üdvözlöm, 
nem törődve azzal, hogy velünk, nélkülünk vagy épen 
ellenünk tesz-e Ivalamit, mert Jász Nagykun-Szolnok-
megye és Szentes város érdekei azonosak lévén, meg 
vagyok győződve, hogy a célhoz vezető leghelyesebb 
utat választja. 

Végül szabad legyen ac ez ügyben befolyt fl igy 
teljesen tájékozott Dr. Szivák Imre urnák, a magyar 
vasúti bank volt jogtanácsosának a szóban forgó cikk 
alkalmából hozzám intézett levelét eredetiben mellé-
kelni, t. szerkesztő ur bölcs belátására bízván annak 
mikénti felhasználását. 

A többiről közelebb gyűlésben. 
Sipos Orbán. 

Dr. Szívák Imre ur levele a következő í 
Mélyen tisztelt alispán ur! 

A szajol-szentes-hm vásárhelyi vasút ügye iránti 
állandó érdeklődésem mulaszthatlan kötelességemmé 
teszi, hogy fájdalmas megütközésemnek adjak kifeje-
zést azon cikknek mod r* — 8 irányzata felett, mely 



a Kfc'önben e.z Ögy körtil annyi érdemet szerzett „Szen-
ti *i L«pL f. }.ó 27-iki számában „Lépjünk sorompóba44 

«im alatt Xagvságod ellen a legméltatlanabb vádakat 
emeli s csak arra lehet alkalmas, hogy alaptalan insi-
nuatióival nehezitje azok helyzetét, kiknek ez ügyben 
nem a kritika könnyű, hanem a positiv cselekvés nehéz 
feladata jutott. — Ugy magam, mint az ez ügyben 
velem együttesen működött s ma is melegen érdeklődő 
Üulácsy Kálmán műszaki igazgató — barátomnak is — 
a ki t. i. már hetekkei ezelőtt egészsége helyre állítása 
végett fürdőbe menni volt kénytel. n — s még pár 
hétig ott időzend: nézetét, meggyőződését tolmácslom 
akkor, ha azt mondom, hogy illető cikkírót—rom-
boló, kíméletlen föllépésében vagy tudatos roszakarat, 
vagy vétkes könnyelműség vezette; — de az ügynek 
•emmi esetre sem használt ily modorú vitatásával. — 
És én ezt épen az^ügy érdekében sajnálom s mint ki 
a helyi benyomásoktól távol állok — nyugodt s igaz-
ságos tárgyilagossággal mondhatom, hogy — ha a cikk-
író ezen nehéz ügy belső részleteibe is be van avat-
va: akkor jobb meggyőződése ellenére Írhatta csak a 
mit irt, — mert mint szakavatottnak nem volt volna 
szabad szemet hunyni, átsiklani azon nehézségek felett, 
melyekbe tudomásunk szerint a vasút ügye ütközött sa 
melyek, hogy miből állanak — tán már is tudja — 
vagy sem, bírálhatja, — ha az én felfogásom szerint 
mindenesetre a legkényesebb természetűek, mert tud-
valevőleg azon kiindulási pontból folynak, hogy a ma-
gyár vasúti bank liquidatiója — vagyis az ezzel célzott 
szerződés létre nem jötte után minden uj alkudozásnál 
vezérelvül volt épen Nagyságod által kikötve, hogy 
elóV.ör semmi oly ujabb combinatio ne létesíttessék, a 
mely mellett a vidéki érdekeltségnek a vasúti bankkal 
•zeniben elvállalt kötelezettségei, terhei bármikép is 
emeltetnének — a másodszor, hogy minden további 
komoly alkudozás előtt — épen ea alku komolságanak 
inegbizonyitása végett követelte Nagyságod a pénzem-
berektől a megfelelő biztosítékok nyújtását stb. Ezen 
álláspontra helyezkedve s ügyelem be véve már most 
a pénzpiacnak időközben változott helyzetét,mely sze-
rint t. i. a vállalkozó tőke nemcsak több el>ő renr.ii 
vasútnál, hanem számos, igen biztos s jövedelmezd 
állami 8 magán-vállalatnál, ujabb vizszabálvozásokn. i 
•tb. talált könnyű elhelyezkedést, s ezek miatt ma is 
még messzemenő engagementokkal lévén lekötve, egy-
előre ily vicinális vasúti — s hiába! nálunk még nem 
eléggé kipróbált vállalatba nem szívesen bocsátkozik, 
és pedig annyival kevésbé, mert az is tudva van a 
laicus előtt is, hogy ezen a vállalkozási téren utóbbi 
időben beállt nagymérvű mozgalom folytán mind a 
munkás kéz, mind az angagszereknek jelentékeny tá-
gulása állott be stb., teh.it már oly nehezítő momen-
tum, hogy ezekkel szemben épen uem az volt volna 
•é;ra vezető, hogy az érdekeltség u;ra meg újra gyű-
lébt tartson, hanem hogy igenis, a még ^ nem kötött 
uj pénzerők kerestessenek fel s nyeressenek meg a 
vasút ügyének. Hogy aztán a törvényije;.* szünete-
lése miatt a e< xicessio kérdése is teljesen háttérbe szo-
rult (pedig legtöbb pénzember ezt köti ki mellő/hetlen 
előfeltételül) — hanem a hivatott pénzemberek is a 
fővárosi központból eltávoztak o a pangás beállott: ez 
baj, aztán a vidéki gyülésezébsel nem lehet segíteni. 
Mert ennek is megkell nézni közelebbről consequentiáit. 
Mert tsak azért tartani gyűlést, hogy a pénzkeresés 

elhatároztassék % erre bizottság küldessék ki teljesen 
fölösleges : — mert talán senki nincs annyira hivatva 
e tekintetben tapasztalatiig igazolni mint én — hogy 
Nagyságod s azok, kikkel érintkezésben áll: mily élén-
ken folytatták s fentartják ma is az okos tudakozódáso-
kat, melyeknek eredménye nem is fog kimaradni. Már 
most tegyük fel, hogy hát mégis szükségesnek monda-
tik a gy ülésezés ? ugyan mi célból, mi eredménynyel? 
Egyetlen egy értelme lehetne, hogy t. i. az érdekeltség 
önmagára licitáljon vagyis eddigi hozzájárulását ön-
magától zokogva. Cél ez ? 

És van a dolognak még egy másik oldala Tart-
sunk igen is gyűlést, ha a dolog oda erett, ha annak 
a gyűlésnek van miről tágyalni. De hiába, cél és tárgy 
nélkül gyűlés kkel fárasztani az érdekeltséget: ismét 
könnyen oda vezet liog> végre is a zaklatott, s ered-
ményeket látó közvélemény, mely egykor annyi ál-
dozatra volt kész — az üres declamátiókba belefárad 
hitét lelkesedését veszti — szóval az ügy agyon be-
széltetik. Cél ez? 

Ugyanez áll a pénz, a tőke keresésére nézve is. 
Tapintat, elővigyázat az mit e tekintetben is eléggé 
ajánlani nem lehet, ila nagyon dobolva — tápolunk 
s ugy kínálgatjuk fűnek-fának : utoljára is a tőke 
gyanakvóvá, bizalmatlanná - eszme elkopottá, üzleti 
éétékét éreekét vesztetté válik . . . Ismétlem — ez is 
a tapintat kérdése. 

Ellenben — a második életet t. i. azt tevé fel, 
hogy az illető cikkíró a dolognak épen — s további 
részleteibe nem volt beavatva : vájjon — a személytől 
eltekintve — az ügy érdeke, az eszme iránti kereset, 
jóakarat tanácsolhattta-e neki az ily föllépést épen 
Nagvságod ellen, a kinek következetes magatartása 
tette eirj'diil eddig lehetővé, hogy v. vasúti bankféle 
szerződés alkat elemeiben adva van mégis alapja to-
vábbi komoly tárgyalásoknak, látjuk, hogy mi kell a 
vasúthoz s kitől mit várhatni, ugv hogy az érdekelt-
ség ezen alapra helyezkedve bármely válalkozóval 
szemben egyszerűen arra lehet mutatni: vagy fogadja 
el azokat vagy mondja meg hogy mii módosításokat 
'•hajtana de a melyek mellet aztán biztosítsa a kiépítést. 
Maid ha az ily combinatió és offert előttünk lesz — j ~ 
b ei *c van remény — akkor igen is — tartson az 
érdekeltség gyűlést. 

Ám addig magam — s távollévő barátom s mind-
azok nevében, kik őszinte érdeklődéssel nem szűnünk 
meg a nagy feladaton dolgozni: er:^ djenek arra kér- | 
nem, hogy az oly nagy cél érde kében emelkedjék x/, 
ily kicsinyes támadások fölé tartsa xa-v* az ügy iránt 
további érdeklődését, mely nélkül változatlan meg-
gvőződésünk, ezerint közösen óhajtott siker ei nem 
érhető V 

Fogadja legmélyebb tiszteletem nyilvánítását mely-
lyel vagyok készségese 

Dr. Szivjk Inre. 

Nekünk Sipos Orbán alispán 
* * 

ur válasza 
és Szivák Imre ur levelére röviden csak az a 
megjegyzésünk van, hogy bár beismerjük, mi-
szerint a banknak vasutunk kiépítési szándé-
kától történt visszalépése után érdemlegesen 
k o m o l y tárgya a vasutügyi érdekeltség gyű lé -

sének csakis akkor lehet, ha a vaaut kiépíté-
sére uj vál lalkozó k e r ü l ; mindazonáltal , mihelyt 
S ur értesitve lett a bank elhatározásáról, kö-
telessége lett volna akár gyű lés , akár a hatá-
rozatnak közlése utján az érdekelteket hala-
déktalanul értesíteni. 

És mivel az nem történt meg , semmi két-
séget nem szenved, h o g y ezáltal mulasztás kö-
vettetett el. S l iogy évtizedek óta f o l y ó siker-
telen küzdelem után most, midőn ismét meg -
rekedni láttuk ez flgyet, aggoda lmunk indo-
kolt volt * többszöri sikertelen felszólalás után 
keményebb hangon irni az ' i g y iránti meleg 
érdeklődésből k i fo lyó lag , jogosultnak tartottuk. 
Ebben keresendő oka „ L é p j ü n k a sorompóba* 
cimíí c ikk hangja talán tulerős veit. Es mivel 
nekünk a vasutügyben irott c ikkeinkkel semmi 
más eé luok nem volt , mint az ü g y n e k szol-
gálata ; éppen azért, csak örömmel vesszük, ha 
S. ur felszólalásunk, sőt támadásunk által nem 
hagy ja magát korlátoltatni a vasut-ügy iránt 
kezdetben tanúsított teljes t l ismerésknkre méltó 
buzgalmában. 

Mi azt akarjuk, h o g y e v d é k n e k vasútja 
l egyen , követni és teljes erőnkből támogatni 
fog juk, ki ez ü g y n e k szolgálatába l é p ; de f ö l -
fogunk szólalni mindannyiszor, valahányszor e 
nagy cél rovására l egcseké lyebb mulasztást 
tapasztalunk 

Városunk jövő ovi bevételei s 
kiadásai. 

H e v é t e l e k : l i N 8 i - ; k é v i pótköltség-
vetés többlete 54 frt 41 kr. 2. l S » l - i k é v r ő l 
remélhető pénzmaradvány 2000 frt 3. Hátra-
lékokból bevétel 1000 frt. 4. Ser-, bor-mérési 
j o g utáni bevétel 20-9Ó frt. 5 Vendéglő és 
kerti korcsma bérletéből 3705 frt 6 Révhid -
vám Kzcdési j o g után 2760 frt. 7. Vásár és 
piac he lypénz szedési j o g után 1210 frt 8 Ma-
lomtaksa és halászati j o g után 1851 frt. 
9. Rakpart és ezö löp helypénz szedés után 
395 frt. 10. Szántó fö ldek "bérit tébői 2995 frt 
*2 kr. 1 ! . Csüvbejárási fö ldek után 665 frt. 
12 Serházi épületek és föld után 237 frt. 
13. Szénáskerti épületek és told után 74 frt. 
14 Korsósok közti épületek és föld után 55 frt 
25 kr. 15. Vásártéri birkalegelő után 216 frt. 
i6 Legelő- , kaszálóföldek bérletéből 370 frt 
45 kr 17 Vásártéri fabódék bérletéből 166 frt 
27 kr. 18 Korsó égető hely és bányafö ld 
bérletéből 118 frt. 19 Mészárszék bérletéből 
201 Irt. 20 Fürdőház bérletéből 202 frt. 
21. II us vágó hid bérletéből 2H3 frt 66 kr. 
22. Csordajárási földek után legelő bérletéből 
9b30 frt. 23. Téglászaiból 9395 frt 88 kr. 
24. Kertészet és fatenyésztésből 958 frt 63 kr. 
25. Kamat, késedelmi kamat és köl tségekből 

T A B C A. 
ZKIi T7-olt a, g^rillscs'? 

— B E S Z f J . Y . — 
Már egy egész év óta folyt Bandi és Piroska 

egybekelési ügye az árvaszék és megye előtt, midőn 
a megye hatályon kivül helyezte Szűcs város árvaszé-
kének az egybekelést gátolni akaró határozatát. — 
Szűcs város árvaszéke nem hajolt meg a me-
gve határozata előtt, hanem ezt a minisztériumhoz 
föllebbezte. 

Sokan kik részvéttel viseltettek a szerelmesek 
sor*a iránt, biztatták az orvos-1, hogy az árvaszék ab-
surdum beavatkozása által ne nagyja gátolni Bandi és 
Piroska egybekelését, adja egybe őket, az egyházi tör-
vények ugy sem í gnak útjában állni ur. egybekelés-
nek, mások kiknek a Bazsó família monstre pöre tet-
szett, váltig bizonyítgatták, hogy Piroska ugv sem 
lesz Fekete Bandié.A harmadik párt pedig csudálkozott 
rajta, hogy éppen Bazsó Piroska miatt mennyiben le-
het Bazsó famíliának pörlekedni Fekete Bandi becsü-
lete felett, mikor Bazsó Piroskát éppen ugy terhelé az 
apagyilkosság gyanúja, mint Bandit. Ha csakugyan 
igaz, hogy ok gyilkolták meg Bazsó Sámuelt, akkor 
egyforma bűnösek és egyik sem vethet a másiknak 
•zemére semmit, együvé valók és ha nem bűnösök, 
akkor Piroska mivel sem különb famíliából való, mint 
Bandi, hát miért nem lehetnének egymásé? 

Hónapokon át ez a história foglal knztatá Szűcs 
váron közönséget, minek azután az orvos végre csak-
ugyan azzal vetett véget, hogy elment a paphoz, meg-
kérdezte, hogy megesketteti-e Bandit Piroskával? 

A pap azt mondta, hogy ha a két ifju szereti egy-
mást, hát ő megesketteti őket. 

Szűcs város polgármestere meghallván a pap 
nyilatkozatát, irt azonnal a püspöknek és kérte, hogy 
tiltsa le a papot, hogy egy nagy fényes család ellen-
zése dacára az eskettetést megtegye. 

A püspök kellőképpen fölvilágosittatá az ügy mi-
ben állására nézve magát és elutasitá a dolgármester 
kívánságát és az orvos kívánságára megtette, hogy le 
ment Szűcsre és ő maga eskettette össze a rokonok 
által üldözött szerelmeieket. 

Ez alatt a minisztériumnál is elverték a port I 
Szűcs város árvas'.ékének határozata felett és tigvei- 1 

meztetve. lett az árvaszék, hogv máskor hasonló be 
avatkozásoktól tartózkodjék. 

Az orvos most már követelte Piroska jussának 
kiadatását és a mennyiben a Bazsó háznál volt ingó-
ságok a legöregebb testvér által elfoglaltattak, az or-
vos követelte ezeknek eladatását, hogy gyámoltja ezek-
ből is kikapja az őt megillető részt. 

Az árvasz'-k jogosnak találta e kívánságot és az 
ingatlanok eladását elrendelte és el is adtak minden 
ingóságot, mi Bazsó Sámuel házánál maradt, még az 
imakönyvet és bibliát is. 

Bandi és Piroska most már élt"k egvütt egymást 
szeretve boldogan. Bandi szép és jó felesége, mellett 
elfeledte Bazsó Sámuel halála miatt szenvedett bántal-
makat, de még az sem zavarta meg örömét és boldog-
ságát, hogy egyszer egy bérese összeszólalkozván vele, 
nyiltau szemébe mondotta, hogy a világ őt tartja Ba-
zsó S mnel gyilkosának és fenyegette, liogy elébb' utóbb 
ki kell annak siilni. hogy ki volt hát Bazsó Sámuel 
gyilkosa? 

Piroskának szintén nem v dt addig* semmi baja, 
még egyszer a testvérbátyának felesége az utcán meg 
nem támadta és rá nem kiáltozott, hogv ő és férje 
voltak Bazsó Sámuel gvilkosai. 

Piroska sirva ment haza és keservesen könyezve 
panaszolta el az orv s nejének,f hogy többé nem mer 

i az emberek szeme elé menni. Es a szegény fiatal asz-
i szonyt hiába vigasztalta férje, az orvos és" neje, nem 
! rt semmit, sirt és sirt mindig és soha nem lehetett 
1 rávenni, hogy kimenjen a házból. 

Ez a helyzet borzasztóan kinos volt szegény 
Bandira, ugy hogy egyszer keserűségében arra fakadt, 
áogv megöléssel fenyegette felesége rokonait, kik ezt 
rögtön fel is használták ellene, mert feladták a tör-
vényszékhez a fenyegetődzésért Tanú azonban nem 
lévén rá, a vádaskodással nem mentek semmire. 

Ezalatt Piroska szép egészséges fiút szült, a sze-
gény anya, mikor annyi ereje volt, hogy kezébe ve-
hette gyermekét könnyezve tette ezt és sirva mondá 
el a kicsi ártatlan teremtésnek, hogy: „neked semmi 
becsületed nem lesz az emberek előtt, már gyermek 
társaid szemedre fogják vetni, hogy szüleid apagyil-
kosok volnak.u — Ezen pillanat elkeseredése annyira 
megrázta a különben is gyenge, beteges nőt, hogy 
az komolyan életveszélyesen beteg lett éa e^ész na-

pon át lázasan félre beszélve csak azt kiáltozá, hogy,* 
istenem ki volt hát a gyilkos? 

A szép Bazsó Piroska életéhez írsár nem volt 
semmi remény, midőn egyszer az orvos lélekszakadva 
jön haza és rohan a beteg szobájába, arcan öröm hir 
volt olvasható, 

— Csendesen, mondá neki neje : a beteg nagyon 
rosszul van. 

— Jobban kell neki lenni, meg fog gyógyulni, 
fölfödöztem orvosságát. 

Piroska a nyitva levő ablakon át sovány kezével 
az ég fdé mutatott, mintegy jelezve, hogy az ő orvos-
sága ott az égben van. 

— Megyek, mondá halkan, hogy megtudjam apáin-
tói ki volt gyilkosa : 

— Meg van a gyilkos, mondá az orvos. 
A beteg szavai uj fényt nyerve nyíltak föl e 

szavakra. 
— Igen, Bazsó Sámuel öngyilkos volt és erről 

önmaga hagyott háti a irást. Ott a bizonyíték a lelkész 
kezében. Többé senki nem fogja mondani, hogy ma-
guk voltak gyermekem a gyilkosok. 

Piroska boldogan hallgatta e beszédet. — Be-
széljen esdeklett a beteg. 

Bazsó Sámuel a biblia < gyik tiszta lapjára irta 
föl, hogy megfogja magát ölni, mert teher rá nézve aa 
elet. Sajuálja, hogy Piroskát gátolta boldogságában. 
Nem birom elviselni, hogy gyermekemet az öngyilkos-
ságba kergettem, kivégzem magam, ne vádoljon senki 
halálom után senkit, önmagam oltottam ki életem. 

Ezek vannak a bibliába beirva. — Ezekből én 
azt gvauitom, mondá az orvos, hogy Bazsó Sámuel 
azt gondolta, hogy Piroska öngyilkos lett és e miatt 
vetemedett az öngyilkosságra. 

— Es miféle biblia az ? kérdé a beteg. 
— Az a biblia, mely Bazsó Sámuel hagyatéka 

közt elárvereztetett. — Ezt egv szomszéd megvette s 
mint mondja, lapozgatván benne, véletlenül találta meg 
a beírást és azonnal paphoz vitte be a bibliát, ki most 
már bíróságilag constatálhatja, hogy a beirás Bazsó 
Sámuelnek sa;át kézírása. 

Ez csakugyan meg is történt és ennek eredmé-
nye nyilvánosságra is hozatott és most már senki sem 
keresi Bazsó Sámuel gyilkosát és Piroska felgyógyult, 
fáj ugyan neki, hogy apja miatta le:t öngyilkos, de 
mégis boldog, inert most már senki nem raotdhatja, 
hogy ő és férje voltak apja gyilkosai. 

(Vége!) 



1810 frt 38 kr. 26 Kórházi költség megtéríté-
séből 526 frt 5 kr. 27. Mérték hitelesítés 
után 106 frt 62 kr. 28 Elegyesek, előre nem 
láthatókból 1000 frt. Együtt >2982 frt 42 kr. 
140,000 frt eeryenes adó után 70 krral = 
98,000 Irt. — 85,000 frt földadó után 2 »/2 
krral = 2,125 frt. — 55,000 frt egyéb nemű 
adó után 13 V2 krral = 7,425 frt Összesen 
107.550 frt 

K i a d á s o k : 1. Kákafoki gáttársulatnak; 
2 2 8 9 írt 60 kr. 2. Tiszaszabályozási gáttársu- j 
latnak 50O0 frt 3. Két kert és faültetési mun-
kálatokra 2295 írt. 4 Téglászatra 9599 frt 53 
kr. 5 Állami adó és egyenértékbe 6000 frt 
6 Körösi védgátakra 3000 frt. 7. Éjjeli őrök, 
toronyőrök fizetésére 6000 írt. 8 Utak jókar-
ban tartására 2640 frt 9 Hidak, dobogók jó-
karban tartására 1750 frt. 10. Középületek és 
toronyóra gondozására 1540 frt 11. Kémé-
nyek sepretésére 2226 frt. 52 kr. 12. Rendőri, 
tűzoltási, kutak s szivatyuk javítására 916 írt 
57 kr. 13. Közös és egyes járdák építésére 
1710 frt. 14. Ménlovak és csordajárási költsé-
gekre 1754 frt Mi kr. 15. Adósság és kamat-
törlésre 29246 frt. 70 kr. 16. Tűzkár elleni 
biztosításra 446 frt. 17. Tisztviselők ós segéd 
személyzet fizetésére 22740 frt 18. Iskola, 
óvoda és nyugdíj ül apr a 12000 frt. Cselédek 
fizetésére és ruházatára 5672 frt 20 Előfoga-
tosok fizetésére 6<>00 frt. 21. Fíítő és világító 
sserrkre 1693 frt. 41 kr. 22. Kórház, menház 
és megyei szegényalapra 5747 frt >>8 kr. 
23. Irodai szükségletekre 2097 frt 66 kr 
24. Utazás és napidíjakra 14.>6 frt 1 kr 
25. Napidíja ok fizetésére 1494 frt 50 kr 
26. Adóbehajtás és zálogolási költségekre 2479 
frt 43 kr 27 Ujonczozási költségekre 311 írt 
36 kr 2*. Tolonc és rabtartási költségekre 

frt 89 kr. 29 Kataszteri munkálatoknál 
fuvar és napszámokra 25000 írt. 30. Megye-
székházhely vételár és bélyegre 2450 frt 
31. Képző művészet és iskolai könyvtárra 160 
frt. 32 Kisvölgy alji utcza megnyitására 1066 
frt 50 kr. 33 Elegyesekre, előre nem látha-
tókra 4000 frt. Együtt 170981 frt \í kr He-
vétel levonva 62982 frt 4 2 kr. Mutatkozik fe-
dezetlen hiány 107999 írt Kirovandó összeg 
107550 frt. Kevesblct 449 frt. 

* * 

lvzen költségvetési tervezet szerint egyre-
másra minden adó forint után 78 kr. közpénz-
tári kirovás lesz; több lesz tehát a jelen évi-
nél adó forintonként 10 krral — E többletet, 
mint a kiadási 29 ik pontja mutatja: a katasz-
teri munkálatokra fölvett 25 ezer frt költség 
előirányzat idézi elő. A költségvetés egyéb-
iránt oly takarékossággal van összeállítva, 
ho^ry abban egy krt nem látunk városunk 
cultur céljaira föl véve és hiába, még ugy is : 
minden adó forint után 78 kr. esik Ila vala-
mi ezen körülmény, az leginkább, mely kiál-
tóan bizonyít a mellett, hogy Szentesnek köz-
vetett adók behozatával kell növelni jövedel-
mét és ezzel könnyíteni a közterheken és le-
hetővé tenni, hogy városunk haladhatása ér-
dekéből is áldozhassunk valamit 

Világ folyása. 
A mohamedánok forrongása egyáltalában 

nein akar s ünni, sőt napról napra jobban nö- I 
vekszik, s alig van már mohamedán állani, 
vagy mohamedán lakosokkal is biró provincia, 
melyre e nagy jelentős- gíí forrongás ki ne ter-
jedt volna. A mohamedán világ fejéin k, a tö-
rök birodalomnak, a keresztyének által történt 
leorgyilkolása óta nagymértékű aggodalom és 
keserű-ég fogta el Mohamed va buzgó követőit 
világszerte, s érezve a jelenkor rájuk nézve 
súlyos, megalázó s végveszélylyel fenyegető 
csapásait, visszaemlékezve fényes multjokra: 
bizonyos, mélyreható forradalmi szellem ébredt 
fel keblükben, mely ragályként, gyorsan ter-
jed, mint a mindent megemésztő tűz Olyan 
mo«t a mohamedán világ, mint a megzavart 
méhkas, melynek minden lakója zúg. zajong s 
bárkit és bármit fékezhetlen dühhel és bátor-
tággal megtámadni kész. E zavarok élénk láng-
gaTTunisban lobbantak fel, s e lángot a ha-
talmas francia hadsereg, a legnagyobb erőfe-
szítéssel sem képesek eloltani. A pusztai törzsek, 
dacára a franciák barbar kegyetlenkedéseinek, 
nem hogy megrettennének, sőt inkább mind 
jobban-jobban csatlakoznak az általános nagy 
mozgalomhoz. Hogy mennyire terjed a moha-
medánok mozgalma, tanúsítja most az egyip-
tomi katonai forradalom, hol a testőre/redek 
ágyukkal vették körül az alkirályi palotát, s 
kivitték, hogy a uekik nem t e t sző , európaiakhoz 
hajló miniszterek csakugyan elbocsáttattak Ez 
ugyan mind kicsinységnek látszik, csakhogy a 
dolog jelentősége sokkal nagyobb, mert mu-
tatja itt is a mohamedánság, mély felháboro-

dását, s kénzségét fellázadni minden ellen, a mi 
a mohamedáuismust csak távolról is fenyeget-
heti. Szintén sötét fellegek mutatkoznak Ma-
rokkó felől is, hol, ugy látszik, a fanatikusok 
nyomása, a szultánt előbb utóbb a franciák 
elleni fegyver fogásra kényszeríti, s ha ezt, nem 
tenné: a nép a maga szakálára fogna működni. 
Szóval egész Észak-Afrika mohamedán állatna 
a legnagyobb izgatottságban és kitörő félben 
van s kérdés, hogy a legközelebb jövő, miféle 
meglepő dolgokat fog hozni. Annyival jelentő-
sebb pedig a dolog, mivel a kapzsi hatalmak, 
melyek a zavarosban annyira szeretnek halászni, 
már is résen állanak a kínálkozó zavart fel-
használni. Arról van ugyanis szó. hogy a lá-
zongó egyptomot európai hadakk megszállják, 
pacifikálják De épen ez a bökkenő, mert a ren-
det csinálni akaró hatalmak szörnyen irigyked-
nek egymásra s egyik sem akarja a másikat 
oda ereszteni, ha pedig egyik vagy másik be-
megy, az onnan egykönnyen nem is fog jönni, 
mert Egyiptom a világ legb csesebb tartomá-
nyai egyike, s épen itt a csirája a legújabban 
varható nagyszerű európai bonyodalomnak. S 
azért Kir roppant jelentőséggel a mohamedán 
mozgalom; az európai hatalmak régóta vágy-
nak e gyön yö! ű s gazdag tartományokra, most 
itt. a kedvező alkalom a beavatkozásra, a fog-
lalásra, és :i nagyhatalmak be fognak avat-
kozni, occupálni fognak, és kész az összeveszés, 
kész az európai nagyszerű bonyodalom. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Horváth Gyula kormánybiztos arcképének le-

leplezése Mindszenten f. hó 22-én csütörtökön d. u. 4 
órakor fog a községi képviselő testület ünnepélyes ülé-
sében megtörténni. Ezen ünnepélyre megvannak híva : 
a kormánybiztos és családja, a kormánybiztosság 
tisztviselői, a szomszéd hatóságok, megyei tisztikar, 
végül: a „Szentes és Vidéke", valamint lapunk szer-
kesztősége, kik mindannyian a község vendégei lesz-
nek. A hivatalból meghívottakon kivül az ünnepélyt 
rendezA bizottság szivesen lát bárkit is, aki az evégre 
kitett aláírási iv aláírása által megjelenési szándékát 
eleve bejelenti. Ily aláírás iv Szentesen : Bányai Jó-
zsef, Aradi Kálmán, Kovács P íl uraknál s lapunk 
szerkesztőségében van letéve. A leleplezést az „Újvi-
l á g i h o z címzett kerthelyiségben banquett követi, mely 
esti 7 órakor kezdődik s tánevigalommal lesz egybe 
kötve, egy teríték ára 1 frt 50 krban vau megálla-
pítva. — Mint halljuk, a diszesnek Ígérkező ünne-
pélyre a vidékről a kormánybiztos tisztelői közül szá-
mosan készülnek s igy alapos kilátás van rá, hogy az 
ünnepély nemcsak mint ilyen : impozáns, hanem a vele 
egybekapcsolt élvezeteknél fogva is emlékezetes leend. 

— Horváth Gyula kormánybiztos f. hó 23 án 
családjával együtt Bpestre fog utazni, hogy f. hó 24-én 
a/, országgyűlés megnyitásán jelen lehessen. — Pesten 

*nban csak pár napig fog időzni és vissza jön, hogy 
ugv nálunk, mint Csongrádon, a gát és partok erősí-
téséhez szolgáló kőburkolási munkálatok megkezdésé-
nél személyesen jelen legyen. 

— A V tSütiigyi bizottság Balog' János elnöklete 
alatt mult szombaton ülést tartott és abban állapodott 
meg, hogv Írásosan fogja megkeresni Sipos Orbán el-
nököt, hogy gyűlést hívjon össze, mi mint értesültünk 
igen rövid ido alatt meg is fog történni. 

— A megyeház építését Schwarc Pál vállalkozó 
már tényleg megkezdette, amennyiben már a funda-
mentomot ássák. 

— Hymsn. Kabai Antal helybeli adótiszt a na-
pokban eljegyezte Antal János kedves leányát Vilma 
kisasszonyt. Állandó boldogságot kivánunk e frigyre. 

— Tiszteletes Geröcz Lajos lelkész ur csakugyan 
f. 21-én fog városunkba érkezni; de Antról nem Oros-
háza, hanem Hód-Mező-Vásárhely felé megy, s oda 
megy eléje a fogadására kiküldött öt tagú küldöttség. 
21-én d. e. 11 órakor már Szentesre fognak érkezni. 
A lelkész ur fogadása alkalmából az egyháztanács által 
rendezett ebédnél harminc személyre terítenek. Az ebéd 
az uj lelkész lakásán fog megtartatni. A meghívókat 
Kiss Zsigmond főgondnok már szélylyel is küldötte. 

— Horváth Gyula kormánybiztosnak a tavaszi 
viz vész alkalmával városunk védelme érdekéből kifej-
tett páratlan tevékenységéért a szentesi polgárság egy 
diszes albummal fogja hálás elismerését kifejezni. — 
Ezen még a tavasszal megrendelt album elkészítteté-
sével megbízott végrehajtó bizottság, mint értesültünk, 
egy e célból rendezendő fényes banquetten fogja az 
albumot Horváth Gyulának átnyújtani. 

— KÍSS Bálint volt szentesi ref. lelkész arcképét 
a szentesi ref. egyháztanács a volt kitűnő egyházi fér-
fia emléke iránti kegyeletből az egyház tanácsterme 
számára Zoó János úrral lefesteté. Az arckép az egy-
kori ismerők véleménye szerint — hűen van találva 
Különben a festmény minden részében művészi kivi-
teli, s minden ecset vonáson meglátszik, hngy a művész 
kedvvel dolgozott e képen. Az életnagyságú meílkép 
gyönyörű aranyozott keretben Zoó ur műtermében van 
még kiállítva. Legközelebb le fog lcpleztetní az egy-
ház tanácstermében. Kiss Bálint emlékezetének ily ke-
gyeletes módú megújítása eszünkbe juttatja, hogy : 

Üzentének mint erkölcsi t~«tttZet.u<k is van a mul^Uaa 
jeles embere, kiről háhitlanság le>r. megfeledkezni. 

— Ismét gyinött. A hó ! mező-vásárhelyi veret 
kereszt egvlet által f. hó 11-én rendezett népünnepély 
Szentestol Hód-Mező-Vásárhelyig teendő távgyaloglással 
volt egybekötve. Szentesről, a piacról délután 2 órakor 
volt az indulás. Nyolcan ind i'ia'c, köztük a szentesi 
népünnepély alkalmából rendezett távgyalogláson a» 
első dijat nyerte szentesi Orosz Lajos is. A szeutes-
hód-mező-vásárhelyi távgyaloglásra 3 óra 45 perc volt 
kitűzve. Legelőször Orosz Lajos ért be, ki 3 óra 43 

| perc alatt tette meg az utat. A jutalomdíj egy ezüst 
dohány szelence volt. — Mint halljuk, Orosz Lajos 
pályázni fog a szegediek által rendezendő távgyalog-
lásra is. 

— A dohány csempészet nagyon kezd elterjedni. 
A pénzügyminiszter legközelebb terjedelmesebb ren-
deletet adott ki, melyben a megye hatóságokat, ugy a 
városi ésk iáselölj.ír ')S ig >kat félsz .'ditá, hogy a pénzügyőri 
közegeknek nyújtsanak kellő támogatást az elharapód-
zott dohánycsempészet erélyes korlátozására. 

— Számadás a szegvári ifjúság által 1881. évi 
september 8-án a szegvári „polgári kör" javára rende-
zett bál jövedelméről: bevétel a felulfizetésekkel 105 frt, 
kiadás 86 frt 84 kr., tiszta jövedelem 18 frt 16 kr. 
Ebből folülfizettek : nagyságos Körrey Ferenc ur 6 db. 
ezüst húszas, Jedlicska Győző ur Kötegyánból 1 frt, 
K. Nagv Imre ur Szentesről 2 frt, Medgyaszay Károly 
ur Szegvárról 1 frt. — A jótékony cél iránti tekintet-
ből felülfizetők fogadják a rendezők hálás köszönetét. 
Szegvár, 1831. szept. 12. A rendezőség nevében: ifj 
Horr íth Ferenc, bizottsági tag. 

— ÜÍOÍSO juialomjatékl E hó 22-én, azas csütör-
tökén lesz a társulat kedves szendéjének Vécsei Anna 
kisasszonynak jutalomjátéka. Szinre kerül ez alkalom 
mai a „Tündér >/y;7//.ukitüno franeia vígjáték. Közön-
ségünk sokkal jobban ismeri a kisasszony kedves já-
tékát, mely oly sok élvezetes estét szerzett, hogy sem 
ajánlanunk kellene. Szép tehetsége s ernyedetlen szor-
galma, mely oly sokszeri föllépéseinél sem fáradt ki, 
valóban megérdemlik a jutalmat. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből 
Derekas Andrásnak, nagynyomási másfél első járandó-
ságu földje eladő, vagy feles munkálatra kiadó. — 
Itj. Bárdos Antal I. t. 44 sz. a. konkolyozója gyári 

I áron van eladó. — Piti István I. t. 720 h. sz. Kistfc-
; kén 84 hold földje tanyaépülettel 3 évre haszonbérbe 

kiadó. 

Ez,er:k:es :z .t<51 \ 2 L z o n o t . 
L. T. I. Csongrád. Tér szűke miatt csak a jövfl 

számban közölhetjük. 

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

Áriejtési hirdetmény. 
A szentesi kir járásbíróság letartóztatott 

és elitélt foglyainak jövő 1882 évi élelmezése 
biztosítása végett t. 1881 évi oktober hó 3-ik 
napján d. e 9 órakor a kir jbiróság iroda 
helyiségében árlejtés fog tartatni. 

Ezen árlejtésre a vállalkozni óhajtók ezen-
nel meghivatnak. 

Az áriejtési feltételek a bíróság iroda he-
1) iségében addig is bármikor megtekinthetők. 

Kelt Szentesen, 1*81. szept. 15. 
j F e i r l r a s G e d e o n , 

kir. jbiró. 

A szentesi takarékpénztár teési i 4 holdnyi 
földje a rajta lévő tanyaépülettel az intézet 
helyiségében f. hó 25-én d e. 10 órakor tar-
tandó árverésen egy évre haszonbérbe kiadatik, 
esetleg örökáron eladatik 

Á föltételek iránt addig is értesítést nyújt 
az igazgatóság. 

t^í? fc^jj? 

/ O C ^ O O O D O O O O O O S ^ 
M e g h í v ó . 

A szentesi újonc iparos ifjúság f. évi 
szept. hó 25-én, a csizmadia ip.irtársulat disse-
sen berendezett nagytermében 

T Á J C V I G A L M A T 
rendez, melyre a nagyérdemű közönséget tisz-
telettel meghívja 

a z u j o i i c i f j ú s á g . 
Beléptidíj 60 kr. Kczdeís 7 órakor. 

K ^ e o e e ú c ^ o e o o o o o o c / 



H I R D E T É S E K . 

ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY. 
Szentes város közönsége részére 1882., 

1883 , 1884-ik évekre szükséges tégla és cserép 
mennyiségnek égetési vállalata f. év sept. 18-án 
d. e. 9 órakor a városi tanácsteremben nyil-
vános árlejtés utján ki fog adatni. 

Köteles leend vállalkozó évenként 1.000,000 
téglát, melynek 64°/(l fal, 20% kút: 16% pedig 
járda tégla lesz, továbbá 300,000 db. lapos, 
3000 db. görbe cserepet és 10,000 db. padozat 
téglát égetni. 

Az égetési dij a téglaházhoz tartozó, mint 
egy 42 hold jóminőségíí szántóföld használata 
mellett, a fal, kút és járdatéglának ezrére 13 
frtban, a padozat téglának ezrére 50 frtban, 
a lapos cserép ezrére 11 írtban, görbe cserép 
ezrére 30 frtban, tört tégla ezrére 6 frtban. a 
hajlott cserép ezre 3 frtban van megállapítva. 

Vállalkozó törlesztés utján leendő vissza-
fizetésre a várostól évenként 2000 írt vállalati 
előleget fog kapni. 

Árlejtezni kivánó tartozik az árlejtezés al-
kalmával 300 frt bánatpénzt letenni 

Árlejtési föltételek a városi tanácsterem-
ben, hivatalos órákban, bármikor megtekint-
hetők. 

Szentes, 1881. aug. 31-én. 

Shna Ferenc, tanácsnok. 

- A j r ^ r e r é s i Iiird.et23cién3r. 
Szentes város regale jogaihoz tartozó Böldi 

rév illeték szedési joga f. év nov. 1-től 1884-ik 
év nov l-ig, tehát három egymást követő évre, 
f. év sept 19-én d. e. 9 órakor a városi ta-
nácsteremben nyilvános árverés utján haszon-
bérbe fog adatni. 

Az évi haszonbéri kikiáltási ár 3000 (három 
ezer) frtban van megállapítva. Árverezni kivánó 
tartozik az árverés alkalmával ezen összegnek 
10%-át bánatpénzül letenni. 

Az árverési feltételek a városi tanácste-
remben addig is hivatalos órákban bármikor 
megtekinthetők. 

Szentes, 1881. aug. 31-én 
Sima Ferenc, 

tanácsnok 

Hirdetés. 
Alulirt III. tized 31. számú háza f. 

•zeptember hó 29-től haszonbérbe adandó. 
özv. Kajtár Lajosné. 

é. 

Honvéd ellenőrzési szemle 
october hó 10 és ll-én. 

Értesíttetik a m. kir Mionvédség szabad-
ságolt és tartalékos állományába tartozó le-
génység, hogy az ellenőrzési szemle f évi oc-
tóber hó 10 és l l -én fog megtartatni Köteles 
megjelenni az 1870 . , 1871., 1872 , 1 8 7 3 , 
1875. , 1877. , 1 8 7 8 évbeli azabadságolt 
és a közös hadseregből áttett legénység 
azon része, mely ez évben zászlóaljához bevo-
nulva, sem gyakorlat, sem szolgálat tételre 
nem volt behiva. Még pedig: az 1870 . , 
1871 és 1872 évbeliek ooto3er 10 én, az 
1873., 1875 éa 1877 évbeliek pedig oo-
tober hó ll-én reggel 8 órakor a város-
ház udvarán honvéd igazolványaikkal együtt 
pontos megjelenésre felhivatnak és figyelmez-
tetnek, hogy külön idéző Jegyeket nem 
kapnak, idézésül sz-dgál egyedül ezen hir-
detmény. 

Végül figyelmeztetnek a nem szentesi il-
letőségűek, de itt tartózkodók, hogy a hason-
évbeliekkel megjelenni kötelességüknek ismerjék 

A megjelenést elmulasztók utó ellenőrzési 
szemlére fognak beidéztetni s a törvény értel-
mében szigorúan büntettetni. 

Szentes, 1881. ss,ept. ll-én. 

ÓNODI LAJOS, 
főjegyző, Szentes város katonaügy vezetője. 

Házeladás. 
(grúnwald József, Sebesi Zsigmond-féle há-

zát szabad kézből kedvező föltételek mellett 
eladja 

Hirdetés. 
Kun-szt-Márton város piacterének legelőnyö-

sebb helyén jekvő épületben négy bolt he-
lyi* ég és azokhoz tartozó két lakosztály 

jövő 1882. évi január 1-től bh-beadandó, — érte-
kezhetni Szigeti Gyula kun-szt-mártoni 
ügyvéd tulajdonossaL 

• O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 

Gyümölcs eladás. 
Mágocson, a kastély-kertben különféle'ne-

mes faj ti 

őszi és téli körte és alma 
van nagyobb mennyiségben eladó. — Venni 
szándékozók jelentkezhetnek a főtiszti irodában 
Mágocson. 

£ Ibv£áiria,-celli + * + 

GROSSÜHANN J. 
B U D A P E S T " p 

>oooooooooo< 
váci körút 76., 

í g yom or-cs epp ek + 
jeles hatású gyógyszer 

a gyomor minden bántalmai ellen, 
és fölühnulhatlan az ét-
vagyhiany, g/omor-gyen-
gcség, roszszagu lehelet, 
szelek, savanyu felbüfö-
gós, kolika, gyomorhurut, 
gyomorégés, hugykökép-
zödés, túlságos gyalka-
képzödés, sargasag. un-
dor és hanyas, fófaias (ha 
a7. a gyomorból ered) gyo-
morgörcs, székszorulat, a 
gyomornak túlterheltsége ^ 
étel és ital altal,giliszta, lép a 
ésmajbetegség,aranyeres T 

- - bantalmak ellen. J 
f Egy üveg ára használati tt fásítással 3o kr. | 
£ Kapható Szentesen VÁRADI LAJOS ur J 
V gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar T1 

birodalom minden nagyobb gyógyszertárában <Jí 
i és kereskedésében. — Központi szétküldési ^ 
• raktár nagyban és kicsinyben. ^ 

* § 9 4 3 $ &4&&S S. <* 
^ „őrangyalhoz" cimzett gyógyszertárában 18—) ^ 
^ Kremzierben, Morvaországban ^ 

* 
M + 
* 
* 
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Csak 1 forinttal 
noint a budapesti hatodik 

n a g y l ó - s o r s j á t é k 
*gy sorsjegyének árával, játszhatni az 

1881. évi október hó 10-én 
megtartandó húzáson 

500 értékes nyereményre 500. 

•ső f o n y e r e m é n y ^ r . 7 w . " K o M 5 0 0 0 f r t . 
2-ik nyeremény t "égaXk,rfoíM2500 frt. 
3-ik nyereményt 2000 frt. 

további nyeremények, úgymint hiutők, háta* lovak, ipar-, arany- és ezüst-tárgyak 
stb. stb. 

Valamennyi nyeremény a bizottság közvetítése folytán 
készpénzben is értékesíthető. 

Ezen sorsjáték a hazai lótenyésztés javára 8 a budapesti lóvásár emelésére az 
ugyanitt 1881 október »3-tó| 23 ig tartandó lóvásár és lóárverés, n.ánkialiitás, lódija-
rás és az ügető vörheny alkalmával fog megtartatni. 

Ezen sorsjegyek főelárusitási helyisége a 
kiadóhivatalának 

bank- és váltó-üzlete 

(Politzer S.) 

Dorottya utcza 12. szám. 
1-5 

X X 
A VALÓDI £ 

® Hoff János féle malátakivonat % 
igazolja a következő A 

p g r két hála nyilatkozat • 
intézve az egyedüli feltaláló és a malátakivonatok legelső Z 

készítőjéhez, több uralkodónak udvari szállitőja 

IloíF János 
úrhoz, Bécs, Braunerstrasee 8 . 

t 
Tisztelettel értesítem, hogy az Öntől meghozatott 28 üvpg maláta egészségi sör 

nőmre a legjobb hatást gyakorolta, azért sietek újból megrendelésemet |tenni, azon 
kérelemmel, hogy most iî tn fél kúrát, han m egy egészet, t. i 60—66 üveg maláta 
egészségi sört czimemre F o k i o h a n e r L e o n , Itzkany, Suczawa, Bukovina küldeni 
szíveskedjék. Felkérve Önt, hogy czimemröl szives tudomást szerezzen, vagyok tisz-
telettel S o m m e r -A, 

U. i Szíveskedjék küldeményéhez még 3 zacskó maláta ezukorkát, kék papi-
rosban 'mint már kaptam) mellékelni, s az egészet utánvenni — Folticeny, 1881. ju-
lius 17-én 

Lelkiismeretem indított arra, hogy önnek ez uton nyilvánítsam hálás köszöne-
temet gyógy erejű maláta egészségi söre és maláta ezukorkákért, melyeket az itteni 
Djuric János ur gyógyszertárából szerezve, er^dménynyel használtain. Én annyira 
szenvedtem mellbajban, hogy utóvégre az ágyat sem hagyhattam el és az ön maláta 
egészségi sörének, valamint maláta ezukorkáinak használata után, melyeket a haszná-
lati utasítás szerint vettem be, csakhamar fölépültem. 10 más üvegnek használata 
után, hála istennek s önnek, teljesen meggyógyultam g ma már sem tájdalmaim, sem 
kinos köhögésem nincsen. Szíveskedjék 28 üveg maláta egészségi sört és 6 zacskó 
ezukorkát küldeni. — Tisztelettel Marija Mioh Dinulovitaoh Milanovatzból. 

H e r c z e g i n y i l a t l c o z a t o l r : 
B , l t ^ r c k b ® r o *«* *<!• nyi'a.kozott, liogy a Ilnff-tfle malátakironat jóizfl «a erösitfl ; rr. 

^ ' ^ f 1 L t á b ° « « * a W kltünói-ek ismert* nl; Er. Moltke tAber»«erna*J jóufi é. gyógy. 
ereifl Italnak ny.lvan.ta e* mindennap ar.t reggelilik. Az éi.ek é.» előadaa művész" U basana,ja köhö-

; t "uP*n v>la«birQeket említünk e helyon : Luooa a-ssonyt, Hllaaon, Wla-gé» és 
mann, W&cbtel urakat. 

O r a s. 
Mioden mai .takivonat ezl.nkéjtln rédjegy látható, áltó tojáadad alakban mHlkrfp.-a 

f e l t a l á l ó é s e l s ő [ k é s z í t ő 
Hoir Janóinak, alatta a t«lj«* n.'valáiri. Hoff J4noa. Hol a valódidnak e leírva htánv.lk . gyártmány, mint hamisított el n.-m fogadandó g " * » 

2 forinton alul n e m s z U l t t t a t l k . 1 . 1 2 
Főraktár Szentesen : G l a s e r ^ . d o l f gyógyszertára. 

Sz«nte§en, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jáno. könyvnyomdájában 1881. 




