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A 48-as kor Ítélete. 
A mióta az Udvardi consortium üzelmei 

napvilágra jöttek, minden oldalról — részint 
elkeseredéssel, részint kárörömmel hallottuk 
hangoztatni ama gáncsoló szót, liogy a hely-
belf48-as kör kebelében Udvardi, Boriszlavszki, 
— a történtek után is háboritlanul él-
vezik a népszerűség és személyes tekintély 
előnyeit; süt napról napra dominálóbb állást 
foglalnak el. 

E föltevés abban találta létjogosultságát, 
hogy ezen — a közvélemény által elitélt emberek 
a kör tisztikarában és választmányában folyvást 
elfoglalva tartották azon tisztes állásokat, me-
lyeket csak a közbizalom kifolyásából lehet 
megtartani; és folyvást oly szerepkörben mo-
zoglak, mintha a kör erkölcsi támogatása ké-
pezné álláspontjuk talapzatát. 

Mélyen elkeserité ez azokat, a kiknek a 
kör morális tekintélye szivükön fekszik; mig 
ellenben kárörömmel tölté el a kör politikai 
antagonistáinak egy részét. 

Mi, a kiknek kitörölhetlenttl van keblünkbe 
'vésve a kör iránti meleg rokonszenv és a kör 
erkölcsi értékébe vetett renditlietlen hit, hatá-
rozottan meg voltunk győződve arról, hogy 
közel van az idő, midőn a kör ismert józan be-
látása és erkölcsi érzéke ki fogja dobni a kon-
kolyt a tiszta búzából. 

A 4S-as körnek mult vas ás nap tartott 
tisztújító közgyűlése fényesen igazolta várako-
z á s u n k a t ; mert amaz emberek kik méltatlan-
nokká váltak a kör tisztikarában és választmá-
nyában helyet foglalni, mind a hárman tünte-
tőleg elmellőztettek; s nemcsak a tisztikarból 
kiha<*yattak, de a választmány asztalánál sincs 
székük többé. 

Erkölcsi jelentőségében impozáns, követ 
kezmén veiben b< hithatlan horderejű a 48-as 
kör ezen erélyes és méltóságteljes magatartása. 

E tény által a tiszta erkölcs ült diadal 
ünnepélyt a fennen hivalkodó, a büntetlensé; 
érzetében már elbizakodottá vált tisztességtelen-
ség fölött. 

Lesújtó, de igazságos itélet volt ez; mely 
ellen nincs apellata. Azon emberek, kik a párt-
állásukból származó személyes befolyást önző 
érdekek istápolására használták föl; azon em 
berek, kik a közönség bizalmából nyert pol 
gári jogaikat pirulás nélkül áruba bocsátották 
s kik a Jézus által kiűzött kufárok módjára a 
tisztesség fölszentelt csarnokát kapzsi üzérkedés 
színterévé alacsonyították, — azok arrra a le 
sújtó ítéletre százszorosan rászolgáltak 

S ez itélet erkölcsi jelentőségét mérhetle 
nül felfokozza az a körűiménv, hogy ama mél 
tatlan sáfárok a fenyítő korbácsütést saját tűz 
helyüknél kapták meg. Az a testület, melynek 
tekintélyéből táplálkoztak; az a pártkör, mely 
nek palástjába kapaszkodva, csempészték föl 
magukat a népszerűség sudarára; s azaz egy-
let, melynek erkölcsi nimbuszával kápráztatták 
cl a könnyenhivők szemét — valóban magá 
hoz méltó módon járt el akkor, midőn szigorú 
de igazságos ítélete által bebizonyította, hogy 
kérdésessé vált erkölcsi hitelű emberekkel semmi 
solídaritásban nem áll, őket hivatott képvise-
lőiül el nem ismeri, tanácskozó asztalához nem 
méltatja 

Benső megelégedéssel constatáljuk ezt; mert 
e tényben ujabb tanúbizonyságát látjuk azon tör-
hetlen meggyőződésünknek, hogy Szentes város 
közönségében az őstiszta erkölcsi érzület oly 

erős, hogy azt sem pártérdek, sem más befolyás 
meg nem lazíthatja. 

Ez érzület tisztán ragyog, miként az arany, 
és fényes sikerrel képes kiállani minden tüz-
próbát; a nélkül, hogy e célból mesterséges 
eszközökhöz kellene folyamodni. 

íme, a kör jelzett magatartására 
nem folyt be semmi korteskedés, nem 
történt semmi előkészület; megjött az ön-
ként, természetszerűleg, mert létoka az ösz-
tönszerű szükségérzetben és abban fekszik, 
hogy a 48-as kör a kérdésben levő emberek tettei 
által saját jó hírnevét, a körben uralkodó pu-
itán erkölcsöt és szigorú becsületességet látta 

beszenyezve. 
A szentesi 4$-as népkör ezen Ítélete 

komoly példaadás Szentesváros közönségének. 
S megvagyunk róla győződve, hogy ez az ité-
let éppen azon körök és testületekre nem marad-
hat hatás nélkül, melyekben a 48-as népkör 
által elitélt emberek még mindig felemelt fő-

éi járnak és beszélnek. 
Nem maradhat hatásos jó eredmény 

nélkül, mert közöttünk nincs aki ne tudná, hogy 
a tiszta erkölcs és becsület egy j ó társadalmi 

letnek alapfeltétele. 

A Félegyháza-szentesi vasut. 
Olvasóink még emlékezni fognak rá. hogy 

a mult hóban jeleztük azon kedvező kilátáso-
kat, melyek Horváth Gyula kormánybiztos 
ur közbelépése folytán a félegyháza-szentesi 
szárnyvonal kiépítése tekintetében felmerültek. 

Kijelentettük akkor azon erős meggyőződé-
sünket. hogy az annyi huza vonáu keresztül 
,-onszolt és oly sokszor megfenekle't ügy most 

már oly kézbe került, mely azt biztosan a 
megoldás st.idiumába fogja kalauzolni 

A legnagyobb örömmel írhatjuk, hogy 
azon meggyőződésünket az események immár 
igazolták ; s e pillanatban csak rajtunk függ, 
— hogy a még mindig vajúdó szajol-vásár-
helyi vasut helyett a félegy háza szentesi szárny 
vonalat elővarázsoljuk. 

A mint ugyanis lapunk mult számában 
biztos kútfő nyomán jelentettük, az osztrák 
magyar államvasút magyarországi vonalainak 
igazgatója Hieromyni Károly csongrádi szom-
szédainkkal még a mult hét folyamában meg-
kötötte az ideiglenes szerződést, a félegyház-
csongrádi vasut kiépítése tárgyában; a kor-
mánybiztos ur közbenjárására pedig most már 
városunkkal vette fel a közvetlen tárgyalás 
fonalát; s e héten személyesen ide fáradt, hogy 
az alkudozást sikeresitse, és a félegyháza szen-
tesi vasutat megvalósítsa 

A tárgyalás lefolyásának részletes ismer-
tetését lapunk másik közleményeben találják 
olvasóink, itt csak a tények consequentiáinak 
elsorolására kivánunk szorítkozni. 

Nem szenved kétséget, hogy Szentes világ-
forgalmi érdekeit eddig a szajol-vásárhelyi össze-
köttetés által látta leginkább kiegészithetőnek; 
mert ez föl és le közvetlen összeköttetésbe hozua 
bennünket a világgal; de másrészről áll az is, hogy 
az ezen elposványitott ügy legombolyitása után 
áhítozó várakozásban már végkép belefá-
radtunk, és tagadhatatlan, hogy a helyi 
érdekek mérlegében jelentékeny sulylyal bir 
az a szempont, h<>gy a félegyháza-szentesi 
szárnyvonal kiépítése esetén Szentes végpont 
marad, s mint ilyen, az egész vidék forgal-
mának góc pontját képezi, a mi piacunk jelen-
tőségét és egyáltalában a helyi forgalmat lé-
nyegesen hatványozni fogja. Es áll az is, hogy 
ez a vasut ugy sem fog itt megállani örökre; 
mert ez rövid idő alatt be fog köttetni Oros-
házához és ekkor ez a vasut világforgalmi szem-
pontból is éppen oly mértékben elégíti ki 
Szentes érdekeit, mint a szajol-vásárhelyi, sőt 
még enn« 1 jobban, mert az orosházi össze köt te 
tés mellett Szentes Csongrádmegye legnagyobb 

részére végpont marad, s ez pedig Szentesre 
nézve nagy jelentőségű érdek. 

Ily körülmények között városunk jól fel-
fogott érdekében parancsolólag lép előtérbe 
azon kötelesség, hogv két kézzel fogadjuk a 
most már komolyan kínált vasutat, habár meg 
kell is fizetnünk az árát. 

Csak az a kérdés, hogy a követelt ár 
kellő arányban áll e az elérendő előnyökkel; 
s áldozat készségünk azon korlátok között ma-
rad-e melyeket az eszély és józan gazdálko-
dás törvérnyei elébünk szabuak? 

Hogy ezt megítélhessük, fontolóra kell 
vennünk az osztrák magyar államvasút társa-
ság föltéleleit; melyek a következőkben fog-
lalhatók össze: 

A társaság kötelezi magát, hogy még ez 
év folyamában, de legkésőbb jövő évro kiépíti 
és forgalomba hozza a vasutat egészen a böldi 
révig; azután pedig átvezeti a Tiszán a részére 
kimutatandó állomás helyre, ugy, hogy a legrö-
videbb idő alatt még e vonal rész is átadassék a 
közlekedésnek; a Tiszán át kőlábakra s egyébb 
részeiben vasszerkezetre építendő hidnak egyik 
oldalát pedig átadja a városnak gya'og és 
kocsi közlekedésre, s ezenkívül mérsékelt áron 
kavicsot szállít, és a teherszállítmányok után 
uttentartási illetéket biatosit Ezen előnyökért kí-
ván a várostól hídépítési költségekre 1&0 ezer 
forint segélyt egyszersraindenkorra; a révtől 
kezdve ingyen területet és ugyan azon vonal-
részen a pályatest földnumkálataínak ^ljesitését. 

A mi már most a 160. ezer forint pénz-
segélyt illeti, meg kell vallanunk, hogy azt 
sokalni nem lehet; mert nem csupán arról 
van szó, hogy az indó ház itt legyen a küszö-
bünk előtt, hanem a város még állandó hidat 
is nyer a személy és kocsi közlekedésre, s igy 
a város részére eső vámjövedelem által a be-
fektetendő 160 ezer forint tőke jelentékeny 
része fedezve lesz. A város használatába jutó 
híd rész jókarban tartására vonatkozó 
kívánság — minthogy azon hidrészt a vá-
ros használja — annyira méltányos, hogy e 
fölött vitatkozásnak helye nem lehet 

A révtől az indóházig eső részen igényelt 
ingyen terület nem fog sokba kerülni, mert a 
pályát lehet a. vámházi uton vezetni, s igy 
ezen ut mellett igen csekély terjedelmű föld 
kisajatitása lesz szükséges; a Kurcán innét pe-
dig már a város legelőjén vonulna a vasut-
e szerint ott terhes kiadások uem merülné-
nek föl 

A kivánt földmunkálat se volna valami 
nagyszabású; mert a vámházi ut föl magasi tilsa 
nem igényel nagy köbmennyiségü földet, a 
a város legelőjén pedig nem kívántatik egy 
meterhél magasabb töltés. Ezen földmunkát 
pedig — hogy a város készpénz kiadásai le-
hetőleg redukáltassanak — lehetne természet-
ben, birtok aránylag kivetni; a mint azt 
másutt is tenni szokták. 

Vegye tehát fontolóra minden képviselő, 
hogy midőn ezen nagy horderejű kérdésben 
az eldöntésre szavazatával befolyni hivatva 
van, akkor kezében tartja e váios jövendő fej-
lődésének és fölvirágzásának sorsát; s vegye 
fontolóra, hogy most már egy oly kedvező 
alkalom kínálkozik a vasutügy megoldására, 
mely talán soha se tér vissza, ha egyszer ki-
siklik kezeink közül ; s végül vegye fontolóra, 
hogy a szajol-vásárhelyi vasutba több mint 
600 ezer forintot kell befektetnünk, s még 
ezen rengeteg áldozatkészség mellett se haladt 
azon ügy máig sem az üres kecsegtetésnél to-
vább, s ki tudja még hányan őszülnek bele a 
várakozásba, mialatt a világtól folyton el leszünk 
szigetelve, városunk fejlődési kópessége meg 
lesz bénítva, s közönségünk kiszámithatlau kárt 
szenved. 

Gondoljuk tehát meg hogy városunk 
annyi sikertelen küzdelem után, most azon 
pillanat előtt áll, hogy rajtunk függ, mi-
szerint Szentesnek néhány hó a'att vasútja 
legyen. Es ha most elejtjük az ügyet, egv 
soha le nem vezekelhető vétkes könnyelmű-
séggel eljátszuk városunk jövőjét! 



A vasutsai tárgyalás lefolyása. 
A május 10 én tartott vasutbixottaági ülésen részt 

vittek: Balogh János polgármester, Szeder János, 
Banyai József, Burián Lajos. Szathmáry Ede, Sima 
ferene, Stammer Sándor és Fekete Márton. 

Megnyittatván az ülés, megjelent Hieronymi Ká-
roly, az osztrák magvar államvasút magyaro. szági vo-
nalainak igazgatója. Horváth Gyula kormánybiztossal 
együtt, hogy személyesen résztvégyenek a tárgyalásban. 
Hieronymi Károly Igazgató rövid "viszapilantást vetvén 
azon törekvésekre, melyeket Szentes város a félegy-
háza-szentesi vasut létesítése érdekében a múltban ki-
lejtett, s megemlékezvén azon Ígéretekre melyeket a 
város az osztrák államvasút intéző köreitől az előző 
időkben nyert, kijelenté, hogy azon Ígéretek beváltása 
komoly törekvését képezi; s bár meg van győződve, 
hogy a társulat által hozandó áldozat az egyelőre el-
érhető hasznot aránytalanul túlszárnyalja, mind amel-
lett — bizva egyrészről a forgalom fokozatos emelke-
désében, másrészről nem akarván az érdekeltségtől tul-
esigázott áldozat készséget igényelni — a társulat nevé-
ben hajlandónak nyilatkozik a fél egy háza-szentesi 
szárnyvonal kiépítésére, ha az érdekelttaég a tőle várt 
mérsékelt áldozatokat meghozni kész lesz. Föltétte-

leit a következőkben foglalja össze: 
1. Fizesen a város a társulatnak egyszer minden-

korra 260. ezer forintot és akkor ne adjon semmi o 
gyebet; — vagy pedig fizessen csak 160. ezer forin-
tot, adjon ingyen területet a révtől az állomásig ter-
jedő részen, és ugyanazon vonalon teljesittse a föld 
inunkat; továbbá az építendő hid azon részén, mely 
kocsi közlekedésre haznál»atik, a város viselje a fenn-
tartási költséget. Ezért viszont a vasuttársulat: 

2. Kiépíti a szárnyonalat lehetőleg még az idén, 
de legkésőbb jövő évi Augusztusra a böldi révig; 
kieazközli az engedélyt a révtől szentesig terjedő részro 
(tudvalevőleg most még csak a böldi révig van épitési 
engedélyi s minden erejével oda hat. hogy ezen vo-
nalrész is a lehető legrövidebb idő alatt forgalomba 
hozassék , 

3. Epit a Tiszán és pedig az ártéren is keresz-
tül vezetve egy 738. meter hosszú vasszerkezetű hi-
dat kő lábakra ; s annak egy részét kocái és gyalog l 
közlekedésre a városnak engedi át, ugy hogy ott "a vá- ' 
ros szedheti a vámot; megengedi azt, hogy a hid két 
végén alkalmazandó vasúti őrök városi vámszedőkül 
alkalmaztassanak, de ez esetben az őrök fizetéséhez 
némi csekély összeggel a város is járuljon hozzá. 

4 Kötelezi magát, hogy 10. évig a város részére 
kavicsot szállít köbmerenként 3 frtért, rostált kavi-
csot 3 frt 40 krért. Szükségesnek 'átjuk itt megje 
gyezui, hogy Szeged részére a kavics köbméterenként 
6 frtért szállíttatik; tehát Szentes e részben is jelen 
tékeny kedvezményben részesül. 

5. Az indóházat a felső párton, esetleg a vásár-
állás mellett helyezi el; az utóbbi esetben azonban 
a 160 ezer foriutot 170 ezerre kívánja felemelletni és 
a kisajátítást és a föld munkát a város eszközölje. 

6 A szállítandó terhek után a város javára 
minden meter mázsától két krajcár illetéket szed a* 
állomáshoz vezető utak fenntartására; melyekről a vá 
rosnak évenkét beszámol. Hogy mily tekintélyes ösz 
szegre rúghat ez az ut fen tartási illeték, mutatja Félegy-
háza példája, a hol a két krajcárokból nem csak az 
utfentartási költség fedezve van, hanem már 8 ezer 
forint tartalék tőke is gyűlt össze. 

E foltét* lek előterjesztése után Uironymi igazgató 
visszavonult, hogy a bizottság a hallottak fölött fesztelen 
eszmecserébe bocsátkozhassak. Beható tanácskozás 
után abban történt megállapodás, hogy a közlött fel-
télek elfogadtatnak akként, hogy a kért 260 ezer fo 
rint helyett a 160 ezer forint, ingyeuterület éa föld-
munka ajánltatik meg. 

Hováth Gyula kormánybiztos azon eszmét veté-
föl, hogy a társulat a szentesi állomáshoz gravitáló vi-
dék útjainak kiépithetése céljából a megye részére 
is szállítson kavicsot köbméterenként 3 frt árban; a 
mit a gyűlésbe visszatérő vasutlársulati igazgató el is 
fogadott, csupán azt kötvén ki, hogy a megye által 
megrendelendő kavics mennyiség eseteuként 20 vaggon 
tehernél kevesebb nem lehet. 

Sima Ferenc a feltételekbe még beletétetni kí-
vánta, hogy a társulat naponként két vonattal felfelé, 
ugyan an^ival lefelé tartozik közlekedni. — Hiero-
nymi e feltételt is elfogadta. 

A|160 ezer forint a vasut forgalomba hozásánák nap-
ján lesz lefizetendő. Erészben sióba hozatott, hogy 512% 
kamat mellet 10. évi törtlesztési idő engedtessék a városnak 
azonban Hieronymi nem volt azon helyzetben, hogy e 
kívánalomnak helyet adhatott volna; mindazonáltal 
megígérte, hogy ez irányban előterjesztést tesz az igaz-
gatótanácsnak. 

Ezek szerint a kölcsönös megállapodás létrejő-
vén a feltételek jkvbe foglaltattak; s mindkét részről 
— jóváhagyás végett — az illetékes kozg) ülések elé 
fognak terjesztetni. 

Igen jó benyomást tettHieronyininak azon nyilatko-
zata, hogy bár a szerződés forinaszerüleg csak a köz-
gyűlési jóváhagyás után válik kötelezővé a társulatra 
mindainellet a maga részéről már most is garantirozza 
a szerződés e'fogadását, mert meg van győződve, hogy 
a jóváhagyást kieszközölheti. 

Vasutunk tehát már jó formán biztosítva van! 

Tárgysorozata 
Csongrádmogye törvényhatósági bizottságának 1883. 
évi máju9 hó 17-én és folytatólag Szegvárt tartandó 

tavaszi rendes közgyűlésében elintézendöügyeknek. 
1. Alispáui fél éves jelentés a közigazgatás álla-

potáról. 
2. Megyei árvaszéki elnök választás. 
3. Megyei II od aljegyző választás. 
4. Igazoló válaszmányi elnök kirendelése. 
5. Az árvaszéki elnök helyettesének megvá-

lasztása. 
6. Központi választmány kiegészitése. 
7. Az árvaszék működésére vonatkozó árvaszéki 

jelentés. 
8. Kiildöttségi jelentés a megyei szükségletek 

beszerzése tárgyában. 
9. A közigazgatási bizottságnak a miniszter el-

nökséghez intézett s a közigazgatás 18&2 évi II-ik 
félévi állapotára vonatkozó jelentése. 

10. Előterjesztés a megye szervezési szabályren-
deletének a megyék háztartásáról szóló törvény értel-
mében leendő módosittatására vonatkozólag. 

11. A nagy mélt. in. kir. belügyminisztérium ér-
tesítése, mely szerint a szabadságharc emlékére a fő-
városban emelendő ércszobor költségeire a megye ál-
tal felajánlott 200 frtnyi összeg megszavazása jóvá-
hagyatott. 

12. A nagvm. m. kir. honvédelmi minisztérium 
rendelete Ill-ik lóavatási bizottság megalakítása tár-
gyában. 

13. A nagym. m. kir. föld. ipar és kéretik, mi-
nisztérium intézménye a mérték hitelesítési hivatalok 
szerelvényei árának megtérítése tárgyában. 

14. A inegyo által a szentesi megyei székház 
épitési költségeinek fedezésére a pesti hazai első ta-
karékpénztárból felvett 50,000 frt kölcsön törlesztésére 
vonatkozó kirovás. - í•' 

15. Az alsó-ányási védtöltés bellebbezési munka 
latainak miben létéről jelentés. 

16. Csongrád város 1883. évi költségvetése. 
17. Csongrádmegyének H in-vásárhelyen lévő s 

s a hódmvásárhelyi kir. járásbíróság által használt 
épülete eladása iránt H-ui vásárhely várossal egyezke-
désileg kötött szerződés. 

18. A nagym. m. kir. belügyminisztériumnak a 
megyei beteg ápolási alap javára évenkint történt ki-
rovások tárgyában 11276 sz. a. kelt intézménye. 

19. A csongrád megyei m. kir. állam építészeti 
hivatal jelentése, a H m-vásárhely város által kiépít-
tetni kért, ugynevezettt „városi" útnak az országutak 
6orába leendő felvétele tárgyában. 

20. Pünkösti Ferenc kir. mérnök előterjesztése 
a tápéi epreskertből a tiszai védtöltésekhez kiaknázott 
földterületért követelhető kárpótlás tárgyában. 

21. Kiszner Mihály elhalt kataszt. járási becslő 
bizottsági tag helyett másnak választása. 

22. Tápi község képv. testületének a községi 
jegyző javadalmazásához tartozó s töltés épités céljá-
ból kiaknázott föld kicserélése tárgyában hozott ha 

tnrozata 
23. Küldöttségi jelentés Kiszner Mihály és társai 

kisteleki lakosok ellen elrendelt vizsgálat megtartá-
sáról. 

24. Tápé község képviselő testületének a Sövény-
háza szegedi ármentesitő társulat költségeinek behaj-
tása céljából rendszeresítendő segéd pénztárnoki állo-
más létesítése tárgyában hozott határozata. 

25. Csongrád megye letéti, közmunka váltsági, 
szegény alapi, katona beszállásolási székházépítési alap-
pénztári alapítványi, házi pénztári betegápoláii pénz-
tári számadásai az 1S82 ik évről. 

26. Tiszti ügyészi jelentés Sisák M. Antal, Magyar 
János és érdektársai kisteleki lakosoknak a községi 
képviselő testület " " m a határozatai ellen beadatott fel 
folyamodásuk tárgyában. 

27. Haiman Mária, horgosi Kárász Anna alapít-
ványi ösztöndíjas tanuló ösztöndija iráut teendő intéz-
kedés. 

28. ifju Tajthy Ferenc dorozsmai városi képviselő 
fellebbezése a harangozói lak telke határának megál-
lapítása tárgyában hozott ,0%ÍI sz. határozat elleu. 

20. Tajthy Kálmán dorozsmai lakos fellebbezése 
melyben a f. évben Dorozsmán megtartott tiszvise-
lői választást némely állásokra nézve megsemmisít-
tetni kéri. 

30. Mindszent község képviselőtestületének 
sz. a hozott határozata Szathmári Elek ellenében kö-
vetelésbe lévő adótartozás leírása tárgyában. 

31. Föpénzt^rnoki jelentés, Pokomándy Imre 
megyei alapítványi volt adós, ebbeli tartozásának lefi-
zetéséről. 

32. Sándorfalva község folyamodványa 4 orszá-
gos vásár engedélyezése iránt. 

33. Horgos község képviselő testületének a köz-
ség tulajdonát képező némely ingatlan eladása tár-
gyában hozott határozata, kapcsolatban ezen határo-
zat ellen Huszár Sándor horgosi lakos által beadott 
fellebbecvénnyel. 

34. Burg Dénes és Szaniszló Ferenc horgosi la-
kosok ajánlata a megyének Horgoson volt, de eladott 

, beltelke után megmaradt legelőjárandóság megvétele, 
illetőleg az után na fizetendő haszonbér tárgyában. 

35. Tekulics János csongrádi lakos volt számadó 
által megtéríteni rendelt 48 frt 53 krnyi kantat elen-
gedése tárgyában, Csongrád város elöljáróságának elő-
terjesztése. 

36. Csongrád inegye számonkérő székének jegy-
zőkönyve. 

37. Tábith Ferenc és érdektársai mimhzenti la-
kosok folyamodványa az őrgróf Pallavicini hitbizo 
mányi uradalom ellen, a felkelői töltésbe épitendft 
zsilip létesítése tárgyában. 

38. Teés Fábián Sebestyén község képv. testü-
letének a község jegyzői fizetés feljebb emelése tár-
gyában hozott Jialározata. 

39. Tolna megye közönség nek, a körutak mellé 
Ültetett fák rongálásnak megakadályozának tárgyában 
hozott határozata. 

40. Torontál megye közönsége a Szeged szék-
hellyel alkotandó uj megv* terve ellen a m. kir. Be-
lügy miniszter ur ő nagymé Sságához intézet: feliratát 
pártolás végett kő/,li. 

41. Veszprém megye közönségének, Budapest fő-
városban egy történelmi arckép csarnok felállítása tár-
az országgvűilés képviselő házához intézett felirata. 

42. Mosonmegye közönsége a névmagyarosítások 
kőrul tapasztalt visszaélések meggátlása iráni az or-
szággyűlés képviselő házához intézett feliratát pártolás 
végett közli. 

43. Sárosmegye közönségének a közigazgatási 
szolgabiroknak fogház helyiséggel való ellátása tárgyá-
ban az országgyűlés képviselő házához intézett felirata. 

44. A megyebeli községektől beérkezett külön-
féle számadosok felül vizsgálata. 

Szegvárt 1883 május 5-én. 
Stammer Sándor 

alispán. 

TARCA. 
Tizenhét leány egry Eiáznáil-

— I J e H z é l y , — 
Irta; S. F. 

Irma grófnő tudta azt, hogy fivére szereti Csapó 
Mariskát; de neki ez nem esett zokon; mert hiszen ő 
is szerette a szép éa kedves láuyt; s ugy tartotta, hogy-
Mariskát aki egyszer meglátta lehetetlen, hogy meg ne 
8zeresse,sigy initsem talált természetesebbnek, minthogy 
fivére rövid idő alatt elárulta előtte Mariska iránti von-
zalmát. 

Arról, hogy Mariska miért ment haza apjához, 
sem a gróf kisasszonynak, sein a szerelmes ifju gróf 
nak nein volt tudomása, azt hitték, hogy Mariska egy-
szerűen testvéreinek meglátogatására hagyta el pár 
órára a kastélyt és mindketten örültek, midőn Maris 
kát a grófnéval látták kedélyesen beszélgetve visszatérni. 

— No rosz lyány, mondá Irina grófnő, hát nem 
is lehet szólni, hogy én is elmentem volna megláto-
gatni szép testvéreit! 

Mariska háladatosa nézett a jó grófnőre, ki való-
ban ugy érzett iránta, mintha nővére lett volna; de 
aggodalom szállta meg, midőn Károly grófot látta fe-
léje közeledni, ki felvette a nővére által tett szemre 
hányás fonalát és udvariasan bókolva, mondá, hogy ő 
meg szívesen lett volna lovagja a látogatás útjában. 

A grófné ezen időtől kezdve éber figyelemmel 
kisérte fia miuden mozdulatát és vele szemben Mariska 
magatartását. 

A szegény lyány helyzete ezen időtől kezdve 
igen kinos volt: mert a fiatal gróf minden pillanatot 
megragadott, Imgy azt kön ben tölthesse, s bár Ma-
riska mint fiatal kedélyts nő szívesen volt a leeresz-
kedő ifjak társaságában és örömmel nevetett volna a 
gróf tréfáin és szívesen köezönte volna meg a kiváló 
figyelmet, melyben a gróf részesité; de neki hideg 
közönyre kellett húznia arca vonásait, s vérmér-
sékletével leginkább összeférő kedélyeskedés helyett, 
elutasít >Ug kelleti magát viselni az ifju grófíal szem-

ben,kivel különben szívesen és örömmel beszélgetett volna. 
Nagy teher volt Mariskára ez ez élet és vágyott 

szabadulni a kastélyból — Erezhette ezt a háznál min-
denki, de legjobban érezte ezt Irma grófnő; a ki bár 
kereste Mariska megváltozásának okát, de mert nem 
tudta, hogy anyja által Mariska valóságos kínpadra 
állíttatott, nem birta megmagyarázni magának a változás 
okát. Mariskától pedig hiába kérdezett bármit is; a szép 
nő hallgatott. 

— De te oly kedves lyány voltál ez előtt, nevet-
tünk, kacagtunk és boldogok voltunk, s egv idő óta 
szótalan és hideg vagy mint a jég! Mondd Mariskám 
mi ennek az oka? — Talán otthon nővéreidnek van 
valami bajok vagy hiányok. Szólj, hiszen mi gazdagok 
vagyunk és anyám jó, segíteni fog rajtatok. 

Mariska szelíden mosolygott. A grófnő oly jó, 
mondá a lány; csak tűrje még egy kevés ideig ked-
vetlenségemet, majd vége lesz már ennek nem sokára 
és azután nekem is vissza jön a régi jó kedvem. Ma-
riska arra gondolt, hogy Károly grófot az anvja kül 
földi utazásra igyekezett rábeszélni. Ks hitte, hogy a 
grof rövid idö alatt távozni fog és ő fel lezz szaba-
dítva a kinos szerep alol. Mint örült ilyenkor Mariska 
magában, ha elgondolá, hogy a grófné kívánságát tel-
jesíteni bírja és ki gyógyítja a grofot az öt nem illető 
szerelmi ábrándból. 

De nagyon tévedt a grófné és Mariska is, midőn 
azt hitték, hogy hz elutasító magatartás kiábrándítja a 
fiatal grofot a szerelmi mámorból. Tévedtek; mert mi-
nél hidegebbnek, közönyösebbnek mutatá magát Ma-
riska, annál kedvesebbnek, méltóságosabbnak és hozzá 
méltóbbnak találta Károly grof. Ki már iskoláit végezte, 
s inár arról gondolkozott, hogy anyja valamely birto-
kának önálló kezelését át vegye és megnősüljön. 

A grófné egészen meg volt Mariska magatartá-
sával elégedve; mert egyszer véletlenül éppen fültanuja 
volt midőn a lány elutasitáagrof szerelmi Ígérgetéseit. 

Károly grofot azonban ez sem el nein idegenité, 
sem el nem kedvetlenité Mariskától, sőt mindig mélyeb-
ben szerette a lányt, s egy alkaloinal e szerelmét Irma 
grófnőnek is bevallá, hogy ennek véleményétki vegye. 
— Te Irma, ke«dé az ifju grof; én Mariskát szeretem. 

— Azt örömmel látom, mondá agrófnö, s e szere-
lemben én is osztozom veled. 

l ) e éu nem ugy szeretem mint tik, mondá az 
ifju gróf lázás szenvedélylyel, hanem szeretem őt fér-
fiiui lelkem és vágyam egész hevével. Bzeretem ugy, 
hogy öt nőmül is veszem. 

Oh, mondá Irma nem csodálom ha szereted is, 
hiszen ö oly szép, oly jó és oly méltóságos mint egy 
királynő. Bármelyik férfi büszke lehetne kezére. 

— És téged nein sért, hogy ő szegény. 
— Szeretem őt mint testvéremet, s ami nekein 

van az az övé is, tehát ö nein szegény. 
Az ifju gróf össze vissza csókolta nővérét s mi-

dőn távozott Mariska lépett a szobába. 
— Mariska mondá Irina grófnő; most Károly 

volt nálam És nekein megvallá, hogy téged szeret, 
és hogy senki nem lesz neje csak te! Mondtam ugy-e 
hogy mi rokonok, testvérek vagyunk! 

— Ugyan grófnő, szólt Mari ka elkomolyodva : 
kíméljen meg engem a kellemetlen tréfától. 

— Ez édesem nem tréfa; mert amit Károly mond, 
az szent. 

— Nem szent. 
— Miért? 
— Mert a gróf mai szerelme még egy meggon-

dolatlan ifju könyelmű fellobbanásánál nein egyéb ét 
ebből a betegségből öt kigyógyítjuk. 

— S ha nem sikerül. 
— Akkor menekülök előle. 
— Hát te nem szereted. 
— Gyűlölöm. 
Ez a szó igen kínosan hatott a grófnőre; mert 

nagyon szerette fivérét. — Mariska! mit beszélsz? 
mondá szemrehányó hangon. 

— Gyűlölöm öt azon könnyelműségért, amiért ő 
képes megfeledkezni születéséről, sorsáról és egy koldus 
lyány után veté magát. — De bennem mindig lesm 
elég becsület érzés és erő arra, hogy őt vissza utasítsam. 

— Mariska szavai csengettek mint az ezüst, ma-
gatartása valóban méltóságos volt. 

(Folyt, köv.) 



6%. Csongrád város közönségének közte éi a 
szabadalmazott osztrák magvar vasúti társaság kőzött 
egy Félegyházától Csongrád városát érintőleg a böldi 
révig elvonuló vasut építése tárgyában kötött szerződés; 
és ebből kifolyólag a Szentes-Csongrádi országúti töl-
tésnek átengedése és kiépítése és 50, ezer frt kölcsön 
vétele iránt hozott közgyűlési határozatnak jóváha-
gyása tárgyában beadott kérvényének tárgyalása. 

Világ folyíísa. 
Az angol kormányt leszavazták, a mely 

esemény természetesen — nyomban felköltötte 
az általános érdeklődést Egy kissebb jelentő-
eégtí törvényjavaslat volt szőnyegen, s a kor-
mány a szavazásnál 3. szóval kisebbségben 
maradt. Mindjárt szárnyra is kelt az a kora-
binatió, hogy a kormány be fogja nyújtani 
lemondását, vagy legalább is föloszlatja a par-
lamentet és uj választást rendel el Az angol 
miniszter elnök azonban kijelenté, hogy sem 
az egyik, sem a másik rendszabályhoz nem 
fog nyúlni, mert a kérdéses törvényjavaslatra 
nem fektet nagy súlyt. Hogy ezt anuál inkább 
kimutassa a kormány elnök, a szavazás ered-
ményét teljes közönnyel fogadta; épen egy 
levelet irt, midőn meghallotta a hirt, dc még 
munkáját se hagyta abba, mintha nem is ér-
dekelné az egész dolog. Hej! pedig a magyar 
politikusok örömmel látnák a mostani angol 
kormány bukását, mert ismeretes orosz-barát 
érzelmeinél fogva természetes ellenségünket 
látják benne 

Németországban furcsa nyilatkozatot tett 
a héten a birodalmi pénzügy miniszter. Egyik 
képviselő kikelt az ellen, hogy a kormány a 
birodalmi gyűlést semmibe se veszi hanem 
ugy kormányoz, mintha absolut hatalom kor-
mánya volna. Erre a pénzügyminiszter egész 
leplezetlenül kijelenté, hogy a kormány nem 
is kivánja magát parlamenti kormánynak te-
kinteni ; a miniszterek meghallgatják a biro-
dalmi gyűlést, de csak azt teszik, a mit jónak 
látnak s a mit a császár parancsol; mert — eze 
rintök egyedül a császárt illeti meg a jog, hogy 
a birodalom sorsa fölött korlátlanul határozzon 
A birodalomi gyűlés csak arra való, hogy kiki 
.elmondhassa, a mi szivén fekszik; egyébb joga 
azonban nincs. Ez más szavakkal annyit tesz, 
hogy Németországban nincs alkotmányos élet, 
hanem absolut uralkodás van. Szép lecke ez 
a ini hálátlan szászainknak; a kiket mi min-
den alkotmányos jogban részesítünk s még is 
elnyomatásukat panaszolják s az egyedül üd-
vözítő Németországba kívánkoznak. Hasztalan 
vonjuk fejőket az asztalra, ők erővel a pad 
alá húzzák; hát csak legyen nekik az ő hitök 
szerint, mi nem kérünk a gusztusokból. 

Franciaország a cárkoronázás alkalmára 
ugyancsak kitesz magáért; 370 ezer frankot 
szavazott meg a törvényhozó testület a köz 
társaság képviselőjének költségeire, hogy illő 
fénnyel jelenhessen meg az ünnepélyen. Sőt 
felszólalások történtek a miatt is, hogy a köz 
társaság valami magas rangú egyén által kép 
viseltesse magát. No már még is csak kifica 
módott észjárásra mutat hogy Európa legsza 
badabb állama a muszka despota koronázására 
olyan nagy súlyt fektet; B hogy ott, hol 
legdemokratikusabb eszmékuek kellene ural 
kodni, a rangkórságnak hódolnak. De hát ez 
már igy szokott lenni Franciaországban, piín 
den csak külmáz, csalóka fény ott, még a sza 
badelvüség is. 

Muszkaország nyakig benne úszik a hü 
hóban; mindenkit a május 27-én tartandó ko-
ronázás előkészületei foglalkoztatnak. Hogy 
milyen világ van a koronázó városban Moszk-
vában, arra nézve ide igtattink egy párjellemző 
adatot. A drágaság már most is hallatlan; egy 
bútorozott szobáért az ünnepélyességek tarta-
mára naponként 75 rubelt azaz körülbelöl 120 
frtot kérnek E mellett aztán a Moszkvába 
érkező idegeneknek valóságos torturát kell vé-
gig szenvedniük a rendőrség részéről. Ugy in-
tézkedtek, hogy egy-egy rendőr két házra tar-
tozik felügyelni, s e két ház lakói felett majd-
nem korlátlan hatalma van Ha nem tetszik 
neki valamely idegen ábrázata, egyszerűen 
kiutasíthatja; tudnivaló pedig, hogy a muszka 
rendőrök tetszését csak banknótával lehet ki-
nyerni. Ki van adva az a rendelet is, hogy a 
merre a menet elvonul sehol se szabad kinyitni 
az ablakokat; a kapuknak is zárva kell len-
niök. s minden háztulajdonos felelős a házában 
tartozkodók magaviseletéért. 

A ceremóniák egyhétig tartanak; addig 
nem lesz nyugta az egész városnak. — Ezekre 
a készülődésekre a nihislisták mélyen hallgat-
nak, mintha már nem is léteznének a föld szí-
nén; azonban valószínűleg ugy gondolkoznak, 
hogy „csak készülődjetek, a mennyit tetszik, 
hiszen — ugy is a vége koronáz* 

Helyi és vegyes hirek. 
— Személyi hir. Hieronymi Károly az osztrák 

magyar államvasút magyarországi vonalainak vezér 
igazgatója, Üernárd Vince ugyanazon vasut főinspectora és 
Daxler Jenő titkár által kísértetve — f. hó 9 én vá-
sunkba érkezett, 10-én elutazott. 

— Hymen. Farkas László uradalmi ispán f. hó 
10»én tartá esküvőjét Koller Etel urhölgygyel Koller 
Gábor nyugalmazott uradalmi tiszt kedves leányával. 
Hosszú életet és zavartalan boldogságot kívánunk az uj 
párnak! 

— Halálozás. Halász 8z. János városunk egyik 
tekintélyes polgára s Albertényi AntaJ megyei árvaszéki 
számvevő ipa rövid betegség után f. hó 6-án este el-
hunyt; temetése f. hó 8-ÁÜ nagy részvét mellett ment 
végbe. Béke hamvaira. 

A helybeli 4 8 - a s népkör f. hó 6-án tisztújító 
közgyűlést tartván, tiszti karát és választmányát a kő-
vetkező tagokból alakította ineg: elnök Pólya Ferencz, 
alelnök Pataki Imre, főjegyző Beszédes István, aljegyző 
Lakos János, pénztárnok Kanfi H. Lajos, zászlós Soós 
Ferencz; választmányi tagok: Balogh Benjámin, Egri 
Szilágyi János, Kiss Mihály, Pataki József, Soós Sán-
dor, Nagy Imre, Páhi Sándor, Sima Ferencz, Aradi 
Kálmán, Varga Sándor, Somodi Sándor, Doma Bálint, 
Koncz Ferencz, Pósta Mihály, Csúcs Sándor, Mo'nai 
Bálint, Tóth Ferencz, Szívós Béla, Juhász Antal, Főld-
váry Nagy István; póttagok: Berényi Gergely, Dőm-
södy József, Varga Imre, Szathinári Pál, Tasnádi Já-
nos, Pokomándy Ferencz. E választás eredményét la-
punk más helyén kellően méltatjuk; itt csak legbensőbb 
üdvözletünket fejezzük ki az uj tiszti karnak és vá-
lasztmánynak. 

— A félegyháza — Csongrád — szentesi vasut 
építése tárgyában városunk vasut ügyi bizottsága által 
Hieronymi Károly, az osztrák magyar állam vasúti 
társaság vezérigazgatójával kötött szerződéses egyez-
ség tárgyában a mai napon városunk képviselő testü-
lete icözgyftlést fog tartani, hogy — ha a mint h sszük 
— a képviselő testület az egyezséget elfogadja, az ez 
iránt hozandó határozat jóvá hagyás végett még a f. hó 
17-én tartandó megyei közgyűlésre beterjeszthető le-
gyen. Ezen városunk legvitálisabb érdeke fölött hatá-
rozó közgyűlés tanácskozása és megállapodása elé vá-
rosunk közönsége minden irányban a legfokozottabb 
érdeklődéssel néz. 

A megyeház építésénél a vállalkozóra nézve 
végzet teljes állapot kezd beállani. F< hét utolsó nap-
jaiban ugyanis Schvarz Pál vállalkozó a munkát a 
megyeházánál teljesen beszüntette; majd utasítást adott 
a munkavezetőnek, hogy az épitési eszközöket és anya-
gokat kéz alatt adja el. Megyénk alispánja azonban 
erről értesülvén, rögtön egybehívta a végrehajtó bizott-
ságot és a bizottság Soós Pál megyei ügyészt utasí-
totta, hogy a megye érdekéből haladéktalanul tegye 
meg a törvényes lépéseket, hogy a vállalkozó tulajdo-
nát tevő eszközök és anyagok a megye részére lefog-
laltassanak. A végrehajtó bizottság most már javasla-
tot tesz a megyei közgyűléshez, hogy vállalkozónak a 
vállalati szerződést mondja fel és a megyeházánál 
még hátralévő munkát egy a minisztériumtól kikül-
dendö építészeti mérnök művezetése mellett házilag 
hajtassa végre. E tervet föltétlenül helyeseljük, inert 
csakis igy látjuk biztosítva a megyét arról, hogy a 
székház épület még a nyár folyamán teljesen befejez-
tessék és rendeltetési céljának átadható legyen. 

— Az orsz. kataszt. bizottság utazó küldöttsége 
— mint lapunk mult számában előre jeleztük — f. hó 
6 án városunkba érkezett. A városi kataszt. bizottság 
— élén Sima Ferenc elnökkel — a Tiszánál fogadta 
a küldöttséget, mely a következő urakból állott: báró 
Rudnyánszki Ferenc alelnök, Fehér Miklós miniszt. 
tanácsos, Gyorgyevifes Emil orsz. képv. báró Kemény 
Endre, Kis Pál Sándor, Stoll Károly, Schváb Károly 
nagybirtokosok, Móricz Vincze közp. kat. felügyelő, 
Szunyoghi Sándor debreczeni, André Frigyes szegedi 
kataszt-igazgató, és Simonfi Kálmán s Parniczki Géza 
kata8zt-felügyelők. A diszes társaság Kambóvszkihoz 
hajtatván, ott a város, mint házigazda részéről Balogh 
János polgármester által szívesen fogadtatott. Este a 
küldöttség tiszteletére vacsora rendeztetetett, melyen 
Horváth Gyula kormánybiztos or is résztvett. Felkö-
szöntőket Balogh János, báró Rudnyánszki, Horváth 
Gyula és Sima Ferencz mondottak; a kedélyes társa-
ság éjtél után tért nyugalomra. Másnap — 7-én a kül-
döttség Kuuszentmártonba utazott; 8 án a szentesi ha-
tár egvrészét szemlélte meg, s aztán Mágocsra ment. 
A küldöttséget szemle útjában Szentes város részéről 
Sima Ferencz. Szeder János, Juhász János és Kanász 
Nagy Imre kisérték. 

— Nyilvános köszönet. Azon lelkes tanügyba-
rát, ki hozzám április 28 iki kelettel 2 forintot oly 
célból küldött, hogy azt négy oly tanuló közt osszam 
ki, akik az ismétlő iskola IV-ik osztályába járván, 
magukat szolgalmasau és jó magaviselet által kitün-
tették, fogadja ugy a megjutalmazott tanulók mint 
alulirt nevében a leghálásabb köszönetet. A 2 frtot kö-
vetkezőleg osztottam ki. Sárdi Mihálynak 1 darb. 
ezüst frtos Krausz Adolfnak 2 drb. ezüst 25 kros 
Kotvics Kálmán és Preisz Árminnak egy-egy drb ezüst 
25 kros. Kelt Szentesen, 18tf2. május 2-án. Elek 
József. 

Muzeumunk gyarapítására ujabban ajándékoz 
tak: Plesznik Antid ur egy pár íUlönfüggöt dámfogból, 

esUstbe foglalva; Berceli Károly ur 1 r<fmai efcüst 
pénzt?; Vecseri István ur 1 ezüst pénzt; Horváth Já-
nos ur 1 fagoubát; Tarnóci Mihály ur 1 ezüst pénzt; 
Bánfi Lidia 3 ezüst pénzt; Nagy Feroncz ur 1 ezüst 
pénzt; Balogh János és Pajkó János tanulók 5 érmet* 

* Mészáros Mihály, a helybeli kir. járásbíróság 
telekkönyvi osztályának igtatója és kiadója, a szegedi 
kir. törvényszékhez irodatisztté neveztetett ki. Mig egy 
részről szivünkből szerencsét kívánunk a megérdemlett 
előléptetéshez; addig másrészről sajnálatunkat sem 
hallgathatjuk el a veszteség fölött, mely az ügyes ba-
jos közönséget a járásbíróság ezen pontos és szakava-
tott hivatalnokának eltávozása által éri. 

— A szentesi gymn. tanfolyammal egybekapcsolt 
polgári fitanoda ifjúsága f. hó 19-én az iskola helyisé-
gében majálist rendez, melyre e helyen is felhívjuk az 
érdeklődők figyelmét. 

— A szentesi kereskedő Ifjak önképző és sególyz5 
egyesülete f. hó 10 én tartott közgyűlésén — mint aa 
egylet köréből értesülünk — az alapszabályok csekély 
módosításokkal elfogadtattak; egyszersmind az egylet 
tiszti kara következőleg alakíttatott meg: elnökké köz-
felkiáltással Sonnenfeld Sámuel, alelnökké Kugler Jusz-
hin, titkárrá Kulinyi József, segéd titkárrá Szabó Mi-
hály, pénztárnokká Soős Bertalan, ellenőrré Szénássy 
Ferenc, könyvtárnokká Grósz Lajos, háznagygyá Új-
vári Andor; választmányi tagokul: Gunst Lipót, 
Szépe Károly, Neuman Dévid, iQ. Dobray Sán-
dor, Léderer Gyula, Vérteasy József, Veisz Mórioz, 
Nyiri Gerzson, Czukkerrnan Bernát és Lázár Dá-
vid; póttagokul Balogh Dániel, Pap Sándor, Mócs 
Kálmán, Gyuricza Szilárd és Golcsmid N. urak vA 
lasztattak meg; őszintén szerencsét kívánunk az egy-
let megalakulásához; bizton hisszük, hogy a kitűzött 
szép célt az egylet lelkes tagjai mihamar elfogják érni. 

— A debreczenl egyházkerület püspökévé majd-
nem egyhangúlag isinét Révész Bálint, eddigi érdemes 
püspökünk választatott meg. Egyházkerületi főjegyzővé 
egyházi részről Tóth Sámuel, világi részről Dr. Farkas 
Antal; világi aljegyzővé Dr. Kovács Sándor lett. Az 
egyházi aljegyzőségre senki általános többséget nem 
nyervén, uj szavazásra jelöltettek; Elek Lajos főiskolai 
tanár, Zsigmond Sándor h. szoboszlói lelkész, és Sze 
remley Sámuel hmvásárhelyi lelkész. Az egyházkerü-
leti tanácsbiróságra csupán Könyves Tóth Mihály nyer-
vén általános többséget, a még üres helyekre az első 
szavazásnál legtöbb szavazatot nyertek közzül 18 vi-
lág és 15 lelkész jelöltetett. Az egyház megyék ut-
ján fölhivattak a gyülekezetek presbyteriumai, hogy a 
főgondnoki, egyh. aljegyzői hivatalokra és 11 tanács-
bíróra szavazataikat f. e. junius 15 ig adják be. A fő-
gondnokságra Tisza Kálmáa miniszterelnök is kandi-
dálva van, megválasztatását párthívei bizton reménylik 

— Spanga Pálnak — a budavári gyilkosság egyik 
főtettesének fejére kitűzött 1000 frt a belügyminiszté-
rium által már szét ossztatott. A jutalom legnagyobb 
részét 700 frtot azon bordélyház tulajdonos nő kapta, 
ki Spangáról a rendörségnek jelentést tett; 200 frtot 
kapott az a kélyhőlgy, ki asszonyát először figyelmez-
teté a gonosztevőibe 100 frt pedig annak az embernek 
adatott, ki Spanga elfogatásánál tényleg közreműködött. 
Schvingeu8chlőgen rendőrfelügyelő, ki az elfogatási vég-
rehajtotta, az 1000 frtból nem kapott semmit, mivel ő 
csak hivatali köteleségét teljesité; azonban a belügy-
miniszter a rendelkezési alapból külön 400 frt juta-
lom dijat utalváuyozott részére, s azonfelül ö felségének 
kitütetésére is fogja ajánlani. 

— Száznyolcz éves lelkész működik egy lengyel 
lap állítása szerint Kupel városkában; 84 év óta lelki-
pásztor és még pontosan végzi teendőit. Hanem soha 
se tartott az öreg ur — gazdasszonyt. 

— öngyilkosság. Ordós János, szentesi lakos f. 
hó 7-én ismeretlen okból fölakasztotta magát. A sze-
rencsétlen öngyilkos még csak 20 éves volt; s igy 
gyászos tettének indoka aligha életuntságba, hanem 
talán inkább valamely ismeretlen esemény feletti két-
ségbeesésben keresendő. 

— Gréczi Bálint nevü szentesi czipész legény — 
mint az „Orosházi újságuból olvassuk — furfangós tol-
vajlást követett el Orosházán. Mestere Krausz Vilmos 
vásárra ment, s csak a se^éd és egy inas gyerek ma-
radt otthon. Gréczi este a műhely szoba ablakát be-
törte; mire az ott fekvő inas felismerte; de ő ezt 
nem sejtve, az ajtón behatolt a szobába, onnét czipő-
ket tolvajlott el, azt hivén, hogy az ablak betörés ál-
tal inásra háríthatja a gyanút. De bizony rajta vesz-
tett, mert gazdája haza jí v 'n, nyomára jött a turpis-
ságnak, s most az ügy a járásbíróság előtt van. 

Az 
— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből. 

Oblatt házban egy iparosnak való üzlethelyiség 
szép lakással együtt azonnal kiadó. — Grünvald József 
I. t. 360. sz. Robicsek féle háza eladó. — Lioii Ist-
ván 1 t. 622. sz. házánál egy külön lakás bérbe ki-

— Özv. Török Jánosué ÍI t. 691. sz. háza, alsó-
réti két részlet szántóföldje, és egy részlet kaszálója 
eladó. — Kiss János III. t 638. sz. házánál egy 6 
öles épületfája, nádja, háromajtó — ajtóféllel együtt, 
eu-y mázsa, sói láda és egv mérő font jutányos árért 
eladó. Sebesi Mihály III. t. 166. sz. ai. lakosnak, 
lét első oszt. nagyuyomási földjei vetéssel együtt el-
aMk. — Lakos Sáudor I. t. 137. sz. ai. lakosnal, a 
derekegyházi ut mellett lévő nagynyomási földje eladó. 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos ; 
S I M A I F I E l . l ^ E I b T C . 



h i r d e t é s e k . 

ELAnÓ FOGAT. 
Két — egészen jó erőben lévő ló (egy 

7. másik Ö éves paripa) egy erős és könnyű 
festett kocsi ruganyos bőr üléssel és teljesen 
jó karban lévő lószerszám jutányos áron eladó. 
Venni szándékozók a tulajdonossal a „Szentesi 
Lapu szerkesztőségében értekezhetnek. 

444444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Szabó és Balogh fűszer és vegyes keres-

kedésében egy jó házból való fin 

tanonczul 
azonnal felvétetik. 

E E T E S I T E S . 
Alólirott tisztelettel hozom tudomására a 

n. é. közönségnek, miszerint 

= férfi-szabó üzletemet = 
(Kispiac, Lövi Lajosné asszony házából) — 
Magyar József tanácsnok ur I. t. 259. számú 
házaba tettem át, ahol elvállalok minden a 
szakmámhoz tartozó öltözeteket a legalsóbb 
árakon gyorsan és izlésteljesen elkészíteni 

Midőn erről értesítem a n. é. közönséget, 
nem mulaszthatom el, hogy az eddigi szives 
pártfogásaikért köszönetemet nyilvánítsam, a 
melyet jövőre is kérve, maradok tisztelettel 

C S Á K J Ó Z S E F 
férfi szabó. 

Értesítés. 
Alulírott tisztelettel értesiti a nagyérdemű 

közönséget, hogy 

férfi- és gyermek-kalap iizletét 
a vásártéri „huszár-korcsma44 közelében (Szabó 
Istvánné-féle ház) saját házába tette át, hol 
elfogad minden e szakba vágó czikkek készí-
tését ugy kalap-javításokat és tisztításokat. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogá-
sát kéri tisztelettel 

S z o v a J á n o s , 
kalap készito. 

Üzlethelyiség változtatás. 
Van szerencsém a n. é. közönségnek tu-

domására hozni, hogy a piactéren, a szentesi 
takarékpénztár házában eddig volt 

liszt- és főzelék üzletemet 
saját házamba, Turzó és Kádár urak szom-
szédságába tettem át, mely alkalommal 

vegyes kereskedéssé 
átváltoztattam, s miután eddig is, minden iö 
rekvésem oda irányult, hogy a 11. é. közönség 
bennem helyezett bizalmának megfeleljek, ezen-
túl is igyekezni fogok azt olcsó árak és pon-
tos kiszolgáltatás mellett továbbra is kiér-
demelni. 

Egyszersmind bátorkodom a mostani legol-
csóbb liszt áraimat a következőkben jegyezni 

Kiráíyüszt: 00. 0. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
árak: 25. 23.22.21.20. 10. 18. 17. 16. 

Ö S P szitált kenyérnek való 13 kr. 
Szentes, 1883 april 21. Tisztelettel 

f f f t í l í í / f FAH HAS. 

Legjutányosabb árak. 

ÜZLET MEGNYITÁS. 

FÜSZEEésRQVIDÁRU Ü Z L E T E M E T 
a nagyutcában az Oblatt-féle szeglet-házban dúsan fel-
szerelve megnyitottam. 

Minden feldicsérés helyett felkérem a tisztelt kö-
zönséget, hogy szerezzen egy próba-vásárlas íiltal arról 
meggyőződést, — miszerint szakmámba vágó cikkeimet 




