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Vasutügyünk. 
Lázas érdeklődéssel vártuk a f hó 22-én 

tartott mtnisteri tanácsülésnek a Hzente«-félegy-
házi vasut építési engedély tárgyában hozandó 
határozatát. 

Városunkban az ügy iránt minden komo-
lyan érdeklődő tudta, hogy e ránk nézve oly 
nagy horderejű kérdésben a mult héten, pén-
teken tartott miniszteri tanácsban dönteni lóg-
nak. Mindenki lázas érdeklődéssel várta tehát 
pénteken egész estig szombaton, vasárnap egész 
napon át a hirt, mely ha jó, a lelkesedés leg-
magasabb fokára emel, s ha rosz, erősen, mé-
lyen lesújt bennünket. 

Lapunkat mi is késő éjfélig tartottuk 
nyitva, hogy a minisztertanácsi határozat ered-
ményét — melynek távirati közléséről gondos-
kodtunk — rögtön közölhessük. 

A minisztertanács azonban késő éjszaka ért 
véget és igy az ülés eredményéről lapunk mult 
számában nem volt alkalmunk o vasúinkat tá-
jékoztatni. 

Városunk polgármestere szintén gondosko-
dott róla, hogy a minisztertanács határozatáról 
táviratilag értesíttessék, — s minél inkább ké-
sett az értesítés, annál inkább meggyőződést 
vert a hiedelem, hogy a minisztertanács eluta-
sitólag határozott a kért vasútépítési engedély-
lycl szemben. 

Mi, mielőtt alapos értesülést kaptunk volna, 
már is azon véleményben voltunk, hogy a mi-
nisztertanács a mult pénteki ülésben nem dön-
tött ügyünk felett; mert egy pillanatra som 
tudunk megbarátkozni azon gondolattal, hogy 
a vasútépítési engedély a kormány által meg-
tagadtassék S c véleményünk legközelebb áll 
a valósuláshoz, mert most már biztos értesülés 
alapján írhatjuk, hogy a minisztertanács érde-
mileg még nem határozott ügyünk felett; s a 
mit ez ügyben eddig határozott: azt ügyünk 
előnyös eldiiiése legbiztosabb előjeléül tekinthetjük. 

A minisztertanács ugyanis, midőn ezen ügy 
tárgyalás alá került, egyhangúlag kimondá, 
hogy azt a kérdést, miszerint Szentes mily irány-
ban kapjon vasutat, olyannak tekinti, mely össze-
függ Szeged rei.mstruqtionalis érdekeivel. 

S miután a Szeged újra építésére vonat-
kozó törvény szerint mindazon kérdésekben, a 
melyek Szeged érdekeit érintik, Tisza Lajos 
szegedi királyi biztosnak jelenléte nélkül a 
minisztertanács nem határozhat, ennélfogva ki-
mondatott, hogy egy ujabb miniszteri tanácsillés 
Jog tartatni ez ügyben, mely illésre Tisza Lajos 
Gzexjedi kir. biztos is meg Jog hivatni. 

Ennyit határoztak eddig azon kérdésben, 
melynek mikénti megoldása elé oly lázas ér-
deklődéssel néz városunk és e vidék közönsége. 

Kzen intézkedés .által a minisztertanács — 
véleményünk szerint — határozott tért bizto-
sított ügyünk eldöntésére a mi érdekeinknek, 
s ha eddig reméltünk, most még inkább bizunk 
benne, hogy a vasútépítési kérdés Szentesre 
nézve szerencsésen fog megoldatni 

Arról ugyanis Tisza Lajos kir. biztos sza-
vával biztosított bennünket, hogy a kért vasut 
épitósi engedély megadása iránt befolyását 
fel fogja használni érdekünkben. Azzal tehát, 
hogy ő szavazatával részt fog venni azon mi-
nisztertanácsi ülésben, hol ügyünk felett dönte-
nek ; egy hatalmas ember közvelen befolyása 
van biztosítva ügyünk számára. 

Lapunk egyik közelebbi számában ugyanis 
komolyan reflectáltunk arra, hogy a szajol-vá-
sárhelyi vasut vonalnak eredetileg tervelt ki-
építése Szeged forgalmára nagy hátránnyal 
lesz, Tisza Lajos kir. biztos pedig, ki Szegedet 
újra építette, nem fogja engedni egy oly vasút-
nak létesítését, mely csak távolról is ártana 
Szeged vidékének, s éppen azért benne egy 
erős; egy hatalmas támogató kart nyert váro-
sunk a szentes-fél egy ázi vasut építési kérdés 
szerencsés megoldására nézve. 

Az a körülmény, hogy a kormány Sze-
ged érdekét érintve látja a mi vasut ügyünk 
kérdésével, s ezen ügyet Szeged érdeke szem-
pontjából a szegedi kir. biztos véleménye és hoz-
zájárulása szerint kívánja eldönteni, — akkor, 
mikor mi Tisza Lajos kir. biztos jó akaratáról 
egészen biztosítva vagyunk, — teljesen meg-
nyugtathat bennünket, hogy a félve, remegve 
várt minisztertanácsi döntő határozat az építési 
engedély megadását fogja magába foglalni. 

A kétség és minden reményről való le-
mondásra tehát — mely városunk lakosságá-
nak hangulatát uralja, ügyünk mai állásában 
semmi ok nincs, ha valamikor bízhattunk, most 
bizhatunk leginkább abban, hogy ügyünk jól 
áll; hatalmas, befolyásos emberek támogatják 
érdekeinket és Szentesnek rövid idő alatt va-
sútja lesz. És ezt Szentes, mely annyit küz-
dött s amennyit fáradott s oly nagy áldozatra 
kész, valóban meg ír én'emli. © 

A megyeház ügye, 
A megyeszékház fennakadt építése ügyében végre 

megállapodás jött létre az építési végrehajtó bizottság 
éa Schware Tál vállalkozó között. 

Schware ugyanis, midőn a bolthajtások sülyedni 
kezdtek, B a végrehajtó bizottság követelte, hogy — 
miután a rosz munka következménye a hiba — bontsa 
le és építse újra a bolthajtásokat, ő tagadta, hogy 
a rosz munka következménye lenne a bolthajtások 
sülyedése, s ezt szerkezeti hibának állítván, kije-
lenté, hogy az újraépítést csak a megye költségére 
fogja teljesíteni, ekkor a végrehajtó bizottság annak 
szakértei megállapítása végett, hogy a bolthajtások 
sillyedésének oka a tervezet hibásságában e vagy 
a rossz munkában és rosz anyagban keresendő-e? — 
miniszteri szakértőt hitt le, s akkor a megye érdekei-
nek biztosítása szempontjából a Sehwarc által teljesi 
tett és még ki nem tizetett munka dijának kifizetését 
a — peres kérdés eldöntéséig — felfüggesztette. Ekkor 
Schware beperelte a vármegyét s beszüntette a mun-
kát. E perre a végrehajtó bizottság azzal felelt, hogy 
bírói zár alá vétette a vállalkozónak az épités színhe-
lyén volt minden eszközét és anyagát és egyszersmind 
pert indított, hogy Sehvarc — mint a ki a szerző-
désben vállalt kötelezettségének nem akar megfelelni, 
— bíróilag mozdittassék el a vállalattól. — Ekkor 
Schware Kralik Lajos, egv jeles budapesti prókátorra 
buta ügyét, ki a helyt, hogy egy hosszú per bizony 
talau eredményének tette volna ki a vállalkozót, — 
eljött Szentesre és védencze érdekében egyessé-
get kísérlett meg a végrehajtó bizottsággal. Kérte, 
hogy miután a miniszteri szakértő egyoldalú vélemé-
nye — ha per utján döntetnék is el a kérdés, nein 
szolgálhat biztos eljárás alapjául; annálfogva bírói 
szakértői vizsgálat tárgyává tétessék a kérdés, hogy: 
ini okból sülyednek meg a bolthajtások. — A vég-
rehajtó bizottság elfogadta ezt az álláspontot és a 
bírói szakértői szemle megtartatott. 

Lapunk mult számában közöltük a szakértők vé-
leményét, moly röviden össze vonva abból áll, hogv 
hibás a vállalkozó is, amennyiben rossz téglát is épí-
tett a bolthajtásba ; de hibás a megye is — illetve 
a tervelő — mert a bolthajtások terve rosz volt, ugy 
hogy azon terv szerint a legjobb téglából sem lehetne 
egészen biztos bolthajtást épitenni. 

Ily körülmények között természetes, hogy vállal 

kozo csak annyiban vonható felelősségre, ameunvibeu 
rosz anyagot épített be a bolthajtásba; de midőn a 
szakértők kimondják azt is, hogy a terv szerint a leg-
jobb téglából sem lehetett volna egészen biztos bolt-
hajtást építeni, akkor bizony a bolthajtások rosszasá-
gából származott kár nem terhelheti egyedül a vállal-
kozót, hanem az éppen oly mérvben illeti a megyét 
is. Aztttgyek ilyen állása mellett — midőn Sehwarc 
egyességre hivta fel a végrehajtó bizottságot, a bizott-
ság, nehogy egy hosszadalmas per által a megyeház 
építésének befejezése egy egészen bizonytalan időre 
halnsztassék el, s miután a szakértők véleménye sze-
rint a bolthajtások sillyedésének oka a vállalkozóra 
semmi esetben nem róható — szerkezeti hibából is 
származik, akkor a végrehajtó bizottság az érdekek 
kölcsönös és méltányos kielégítése szempotjából s azért 
is, mert egy per beláthatlau eredményének nem akarta 
kitenni a vármegyét, a megyei közgyűlés jóváhagyásá-
nak kikötése mellett, egyezségre lépett a vállalkozóval. 

Az egyezség első pontja az, hogy a megye be-
szünteti a pert Sehwarc vállalkozó ellen és a munkát 
tovább is vele folytattatja. Hogy azonban a megye a 
vállalkozóval szemben biztosítva legyen arról, hosjy 
az építkezés annyi mnnkásssal s oly erélylyel fog foly-
tattatni, hogv a megyeház építése őszig teljesen befe-
jezve legyen : a végrehajtó bizottság kikötötte magá-
nak, hogy a vállalkozó folytonosan annyi munkást tar-
tozik foglalkoztatni, a mennyit a végrehajtó bizottság 
elégnek tart arra, hogy a munka gyorsan és kifogás-
talanul befejeztessék, s ha vállalkozó ennyi munkást 
nem alkalmazna, a végrehajtó bizottságnak jogában áll 
belátása szerint a kellő munkást beállítani, s hogy 
a fizetéseknél se támadtassék semmi akadály, mi vál-
lalkozó részéről a munka befejezését akadályozbatná-
kikötőtte a végr. bizottság, hogy jövőre Sewarenak a 
munkásait s az alvállalkozókat rendszeres kereseti kimu-
tatásokra Csongrádmegye p«'nztárnoka fogja fizetni 
és Sehwarc csak akkor fog pénzt kapni, a mikor a 
munka előhaladásához képest az ő javára valami fe-
lesleg mutatkozik. S ha ily szigorú kikötés mellett SchvarcZ 
bármiféle akadályt támasztana is a munka gyors folytatása 
elé, az esetre ő minden bírói eljárás nélkül elmozdítható a 
vállalattól s jogúban áll a megyének Schwatcnak az épít-
kezés színhelyén levő minden anyagát és eszközét — 
természetesen az anyag árak megtérítése mellett — 
az épités céljaira akadálytalanul felhasználni. 

A bolthajtások sülyedeséből származott kárra 
nézve i/é egyezség a következő: 

A megye eltér az eredeti tervtől s a bolthajtásokat 
a szakértők által javasolt vas tartányokra fogja épí-
teni. E vastartányokat a megye a maga költségére 
fogja beszerezni. — A bolthajtások lebontásával éa 
vastartányok mellett leendő újra épít őével járó költ-
ségnek felét a vármegye, felét pedig a válalkozó fogja 
fedezni. Ezen munkáuál azonban vállalkozó seinmi vál-
lalati hasznot nem számolhat fel, hanem a kölcsönös 
terhet egyedül a kiadott összegek fogják képezni j 
miért is ez a munka külön számlára fog vezettetni. 

Kötelezte egyszersmint a végrehajtó bizottság 
Makay műépítészt, hogy á munka további folytatásánál 
állandóan és folytonosan Szentesen tartózkodjék, s igy 
a munka további folyama az ő közvetlen felügyelete 
alatt hajtatik végrj s nem ugy mint eddig, hogy egy 
vagy két hónapban egyszer volt Szentesen és tekintette 
meg a munkát. 

Mindazon hibákat pedig, mdytkr; a szakértők 
kimonták, hogy nem szerkezeti hibának a következ-
ményei, hanem a rosz anyag és hanyag munkának, 
vállalkozó sajnt költségén,a megye minden hozzájárulása 
nélkül, tartozik helyre állítani. 

A szakértők számítása szerint a bolthajtásokhoz 
szükséges vastartányok (><X)U frtba kerülnek,a fölmerülő 
uj munka költségei pedig, melynek felét a megye viseli, 
10 ezer frtra tehetők, igy a megyének, hogy egészen 
szilárd és biztos bolthajtásokat kapjon, 10 —11 ezer 
frtra menő ujabb költsége leend. 

Részünkről ha vészük, hogy igy a megye egy 
egészen szilárd s minden körülmények között minden 
részben biztos épületet kapjon, a fölmerülő költségeket 
soknak nem találjuk, s hisszük, hogy a megyei köz-
gyűlés a végrehajtó bizottságnak ez irányban kötött 
egyezségét helybehagyja s hisztik, hogy így még ez 
évben a megyei tisztikar behurcolkodhat az uj me-
gyei székházba. 

Lapunk mai számához íéliv melléklet van osatolva. 



Városi közgyűlésből. 
(Folyt, és vége.) 

A folytatólag junius 22-én tartott városi közgyűlés 
csekély részvét mellett folyt le ; bár eléggé fontos 
tárgy — az iparos oktatás kérdése — képezte a szűk-
re szabott napirendet. 

Balogh János polgármester az iparos tanoda fel-
állítása tárgyában kimerítő előterjesz ést tőn. melyet 
szóbelileg is commentált. Ez ügy történeti előzményét 
tudvalevőleg a m kir. vallás és közoktatási miniszte 
riumnak egy felhívása képezi, melyben a várost iparos 
tanoda létesítésére szólítja fel,se célra állami segélyt is 
ajánl. A helybeli „polgári iparos és gazdasági köru már 
előzőleg adott be egy kérvényt a város hatóságához, 
melyben az ipartanoda felállítását szintén meleg buzga 
lommal sürgette. A polgármester e felhívások követ-
keztében az iskolaszéket, mint e kérdésben javaslatté-
telre leginkább hivatott testületet véleményadásra sző-
litotta fel. Az iskolaszék örömmel fogadta a kezdemé-
nyezést s beható tanácskozás után azon javaslatot 
terjesztette elő, hogy a város által eddig fenntartott 
ismétlő iskola 4 osztályú ipartanodává alakittassék át, 
ami annál könnyebben keresztülvihető, mivel az ismétlő 
iskola tananyaga és berendezése eddig is olyan volt, 
hogy a tervezett átalakítás ar nylag igen csekély anvagi 
áldozatot igényel; ez az áldozat pedig a kilátásba he-
lyezett állami segély által bőven fedezve lesz ; s igy 
könnyű szerrel létesíthetünk egv — a kor színvonalán 
álló szakiskolát. Indítványozza továbbá az iskolaszék, 
hogy a felállítandó ipartanoda közvetlen felügyelete 
egy iparosok és szakférfiakból álló „ipartanodai bizott-
ságra" bizassék; ugy azonban, hogy mind az a bizott-
ság, mind maga az ipartanoda az iskolaszék, mint a 
közoktatási ügyek vezetésére hivatott testület hatósága 
alatt álljon. 

Kiss Zsigmond iskolaszéki elnök indokolt beszéd 
ben ajánlotta a javaslatot elfogadásra; a polgármester 
azon indítványával együtt, hogy az ipartanodai bizott-
ságba az ismétlő iskola derék igazgatója Zoó J inos 
és az iparos ügy*»k buzgó apostola Balázsovits Nor-
bert tanár urak is be választassanak. Több hasonló 
szellemű felszólalás után a javaslat egyhangúlag elfo-
gadtatott; s az ipartanodai bizottságba Zoó János, B:\-
lázsovits Norbert, Bányai József, Sréter Ferenc, Zsol-
dos Ferene, Kolpaszki János, Szűcs Dániel kerék-
gyártó, Fekete János kovács, Soós Ferene csizmadia, 
Lakos Károly lakatos, Fekete Ferenc szabó, Tarnóci 
Mihály ács, és Bugyi Antal szabó mester megválasz* 
tattak.. 

Elénk eszmecsere tárgyául szolgált Kóhn Adolf 
mindszenti lakos kérvénye, melyben az 1879 és 18SI-
iki árvizek alkalmával a sápi gát megerősítése céljából 
szegvári földjében eszközölt kubikolás által okozott 
kártinak megtérítését kéri. Noha a kérvény hangja a 
város hatóságával szemben ildomtalannak és sértőnek 
bélyegeztetett, — s igy természetesen a közgyűlés tag-
jai nem voltak folyamodóval szemben valami nagyon 
atyáskodó hangulatban, — mindamellett méltányossági 
tekintetekből a kért kártérítési összeg kiutalványoztatott. 

A gyűlés végén érdekes mozzanat volt, midőu a 
polgármester előterjeszté, hogy a jegyzőkönyv hitele-
sítése végett jövő napon ismét ülés lessz. Erre a so 
vánv mulatságra senki se akart vállalkozni, s indítvá-
nyozva ia lett, hogy a közgyűlés — visszatérve a régi 
gyakorlathoz — bizottságilag hitelesítse jegyzőköny-

vét; ez az eszme azonban a városi ügyész és a polgár-
mester felszólalása folytán elejtetett. Pedig — kivált 
ilyen tuut kaidőben — arra a functióra bizony jó kor-
mány kötéllel kell verbuválni a képviselőket; a mint 
hogy másnap egy képviselőnél több nem is jelent meg, 
9 a polgármester alig tudott mellé másikat fogni. 

VILAGFOLYASA. 
Franciaország éa Khina között megkezdőd-

tek és erősen folyuak a tonkingi ügyre vonat-
kozó alkudozások s ma már bevégzett ténynek 
tekintik, hogy a két hatalom között fen forgott 
differentiák békés uton fognak kiegyenlittetni, 
s ha lesz is a franciáknak háborujok, az csak 
a benszülöttekkel lesz, kikkel azonban a már 
eddig ott levő francia haderő is könuytl szer-
rel el fog bánni 

A khinai kormány békés magatartására 
állítólag lényeges befolyással volt a japáni bi-
rodalom azon ajánlata, hogy ő — bizonyos 
kedvezmények fejében — kész lesz Franciaor-
szágot egy Khinával folytatandó háború esetén 
tettleg támogatni E segély pedig jelentékeny 
hajóhadból s azon felül 200 ezer főnyi száraz 
földi hadseregből állana, ami annál nagyobb 
nyomatékkal birna, mivel a khinai hadsereg 
még miudig az ősrégi szervezet nyűgeiben van. 
s igy az ujabbkori hadászat vívmányait fel-
használó európai hadcsapatokkal nem mérköz 
het össze 

Angliában a most folyó holt idénynek csak 
az kölcsönöz némi érdeket, hogy egy angol par-
lamenti tag annak bebizonyítására vállalkozott, 
miszerint az egyiptomi mészárlások és pusztí-
tások titkos intézője maga a khedive volt Ha 
ez állitás csakugyan valónak bizonyulna, ugy 
a khedive állása alapjában megingathatnék; leg 
alább az angol kormány kénytelen lenne a hűt-
len fejedelem letételét követelni. 

Szegény Törökország hetek óta véres har-
ezot folytat saját albán alattvalóival, kiket 
Európa Montenegrónak ajándékozott, de a kik 
épen nem áhítoznak az orr és fülmetélő hősök 
igája után, s hazájuknak Mortenegróhoz csato 
lasát fegyveres kézzel iparkodnak megadáW'ózni; 
minek következtében a szultán azon visszás 
helyzetbe jutott, hogy saját alattvalóit kell kar-
hatalommal arra kényszerítenie, hogy azok egy 
másik fejedelmet ismerjenek el uruknak. Török-
ország teljesité is e szomorú feladatot, s az al-
bánok ellenállása már jóformán meg van törve. 
Kétségbeesésükben a katholikus vall .su albán 
törzsek uralkodónkhoz folyamodtak, hogy ve-
gye őket oltalmába; ez a kérésük azonban alig 
lessz teljesíthető. 

Romániában oláh szomszédaink egyik nem-
zeti hősüknek, Nagy István fejedelemnek em-
lékére szobroft emeltek; melynek ünnepélyes 
leleplezésénél a virágos kedvű közönség közül 
egyik jól becsípett oláh ur lelkesült pohár 
köszöntőt mondott a szintén jelenlevő román 
királyra, reményét fejezvén ki, hogy ő oláh 
felsége a koronájából még hiányzó 3 ékszert, 
u. m. a Bánságot, Erdélyt, és Bukovinát mi-
előbb visszaszerzi. A király erre néma kézszo-
rítással válaszolt, melyet a neki hevült közön-
ség viharos tetszéssel kisért. No hát csak igya-
nak mentő' több kurázsit a condrás hősök; 
szükségük lesz rá, ha a mi földünkre fáj a 
foguk ; mert abba még egy kissé magunk is 
beleszólunk. — Egyébbiránt az az ominózus 
toaszt Bécsben igen rosz vért csinált; s kéz-
alatt tudtára adták a román királynak hogy 
ama kézszorításért magyarázatokat várnak tőle. 

Nálunk a politikában beállott egyhangúság 
eme napjaiban a közfigyelem a hírhedt tisza-
eszlári bünpör felé fordult, melynek tárgyalása 
nagy izgalmak között most folyik Nyíregyhá-
zán A tárgyalás részletes ismertetését lapunk 
szük kerete meg nem engedvén, majd csak a 
végeredményt fogjuk közölni; a befejezés előtt 
ugy sem lehet helyes véleményt alkotni e za-
varos ügyről; jobb tehát addig türelemmel 
várni. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Lapunk mai száma ez évnegyedben már utolső 

lévén, előfizetőinket fölkérjük, hogy a küszöbön lévő 
jul.-szeptemberi évnegyedre előfizetéseiket megújítani 
szíveskedjenek. Mint már előzőleg jelentettük, lapun-
kat az uj évuegyed első felében tetemesen inegna-
gyobbitandjuk; 8 igy bővebb alkalmunk lessz váro-
sunk és vidéke társadalmi és közéletének minden 
mozzanatát fokozottabb mértékben fejtegetés és eszme 
csere tárgyává tenni s ez által lapunk belértékét lé-
nyegesen növelni. Olvasóink jól tudják, hogy lapunk 
13 éves pálja futása alatt, a szerkesztésben szakadat-
lanul azon vezérelv szolgált zsinór mértékül, hogy o 
lap valóban az legyen, a minek egy vidéki lapnak 
lenni kell, t. i. a helyi érdekek hü őre; a közhasznú 
reformok buzgó szószólója; a helybeli társadalmi és 
nyilvános élet tükre; a közrend, közerkölcsiség, az 
igazság és jog istápolója és lelkiismeretes apostola. — 
Ezen vezérelv által kijelölt ösvényen jövőre is tánto-
rithatlan következetességgel fogunk haladni: s remél-
jük, hogv jóakaratú törekvéseinknek sikerülni fog ol-
vasóink minden várakozását és igényét kielégíteni. 
Ismételve kérjük tehát a t. közönséget lapunk anyagi 
támogatására. 

— Diszokmány átadása. A szentesi iparos ifjak 
képző és segélvző egylete városunk polgármesterét, 
Balogh János urat f. évi január hóban tartott rendes 

Folytatás a mellékleten. 

TARCA. 
— Dal a múltból 

Szállj el sima szellő messze, 
Szállj, szállj a temető keltbe, 
Röppenj szép szelíden, Unyhán, 
Állj meg Mariska si halmán. 

Ott áll szfí/. virágok bokra. 
Csókolj harmatot ajkokra, 
fiimitsd szirmaikat lógván. 
Kérdezi! hízelegve vág «in. 

el.. . 
a régmúltnak. — 
Fáj méi» neki az a vétség? 
Hogy szint ' elfogá a kétség, 
8 már már vergődve — de tiszta 
Szívvel — szállt az égbe vissza. 

Vagy inár eloltotta ott feni 
Ezt a töldi poklot a mennyi 
Enyhült, betölt lelke vagya, 
S örvend az örök hazába? 

Kérdezd, a mit tudni vágyom : Szállj el sima szoüo messze, 
Boldog mára másvilágon? Szállj, szállj a temető kertbe, 
Megszűnt maga — kin»ó saomja? Röp »en j szép szelíden, röppenj, 
Vagy rr.ég mindig epeszti nyomja? Vidd el sóhajtásom, könnyein 

Lelke m a g a s b a tört. vívott, Önvád ha mé<» nyomja s átok: 
óh, hogy tévedett, csnlődoti! Oh, én neki megboes.-ítok ! 
8 o t t a u bókoló *nn* mérge— S álma Iih édes ez ágyon: 
Itt már, kik szeretek sértve. Akkor oldalához vágyom. 

Néqyesy László. 

Tizenkét loé^ny e g r y Házná 1 . 
— l i e s z A l y . — 

Irta; S. F. 

Midőn ugy Sárikáról, miiit Erzsikéről le kellett mon-
dani Káros Nagy Sándornak; — akkor támadt agyá» 
ban az a gondolat, hogy ha se a Sáriaa, se Erzsike 
nein lehet az övé, :»kl*o»- Klárika a férjhez menetelre 
most már legelőiről soros Csapó kisasszonyt fogja fele 
ségül venni. — No ezt már nem fogja eldisputálni 
tőle senki. 

Klárika mar 16 éves volt; gyönyörűen fejlett ter-
mettel és oly szép arccal, hogv mindenkinek az volt 
a véleménye, hogy ő a legszebb Oapó lány. Szép is 
voli igazán; de mikor mind olyan szép volt, nehéz lett 
volna igazságosan megállapítani, hogy melyik volt hát 
a legszebb. 8 hogy Káros Nagv Sándor ezen elhatá-
rozásának keresztül vitele elől előre elhárítson mindfn 
akadályt: nem habozott egy percig is, hanem azon 
este midőn megtudta, hogy Erzsike Szilárdfi Gergely 
ur felesége lesz, megkérte Klárika kezét az apjától. 
Jól tudom, mondá az ifju, hogv a lány még fiatal; de 
én várok érte. ha nem akarom, hegv elkéssek 

— Ezt a nemes szándékát kedves öcsémnek — 
mondá Csapó Sándor ur — szívesen jegyezem javára, 
hanem hogy Klárika is odajegyezze, hát a lyánynak 
még hátra levő idejét igyekezzék jól felhaszni — 
Forgolódjék körülötte; mert bír teremtugyse büszke 
lennék rá, ha kedves öcsémnek egy leányt nevelhet-
nék; de csak ugy, ha leányom is ugy fog érezni, amint 

én érzek; mert egy leányomat 6ein fogom érzelme 
ellen férjhez menetelre kényszeríteni. Tehát rajta! 
ugy forgolódjék, hogv egy pár év múlva . . . 

— Hamarébb kedves bátyám. 
— Hát hamarébb ülhessük meg a lakodalmat. 
Káros Nagy Sándor örült ennek az egyezségnek. 
Hiszen oly szép, oly ügyes leány az a Klárika, 

hogy többet ér akármelyik Csapó kisaszonyuál, mondá 
magában az ifju. — Hát miért ne várnék utána egy 
évet, — kettőt i«, hármat is. Oh — gondolá az ifju — 
szerelmi érzelmébe mind inkább bele melegedve — vá-
rok érte akár meddig. 

Qsapó Sándor ur maga is örült e tervnek. 
Es szép is, jó is volt ez a terv; hanem hát em-

ber tervez, isten végez 
Nagy kérdés még az, hogy Klárika mit fog 

szólni eliez a dologhoz? 
A nagy ketlős lakodalom meg volt tartva Csapó 

uréknál. Erzsikét az ispán, Sárikát Káros Nagy Bálint 
vitte maga háza ékessége és boldogságául. 

Káros Nagy Sándor pedig udvarolt Klárikának. 
Klárika már nem volt oly fejletlen lány, hogy fel ne 
fogta volna Káros Nagv Sándor kedveskedésének cél-
ját, de egyáltalába nem birt megbarátkoznia gondolattal, 
hogy Káros Nagy Sándor urnák legyen a felesége. A 
lány becsülte az ifjút; de mélyebb rokonszenvet nem 
érzett iránta 

Sándor barátunk ezt nem vette észre; mert ha 
Klárika mélyebb rokonszenvet nem érzett iránta, annál 
mélyebben merült ő i szerelembe, hogy szinte fülig 
volt vele. S a szerelmes ifju a lány szívességét, ud-
variasságát a legőszintébb szerelem kifolyásául tekinté. 

Klárikát, még nagyobb két nőtestvére odahaza 
volt, nem vitték bálba. Most következett az a farsang, 
melyen őt is bekellett mutatni a világnak. 

A pesti jogász bálba ment Klárika legelőször s 
rendkívüli szépsége mellett megjelenésének lényét, ér-
dekét fokozta azon körülmény, hogy sógora gróf, Pécelv 
Károlv karján lépett a terembe. 

Mindenki elismerte, hogy a két legszebb nő Pé-
cely grófnő és Csapó Klárika volt a bálban. 

Pécelyné az ország legszebb asszanvának hírében 
állt. (1t már ismerték a fővárosi báli körökben, mert 
minden fényesebb mulatságban részt szokott venni 
férjével s igy a pesti bálák legünnepeltebb hölgye volt. 

Klárika igen bátor, szellemes lyány volt és váltig 
állította otthon, hogy részére semmi uj nem lesz abban, 
hogy bálba megy,ennek dacára mikor a terembe lépett 
egész testében remegett. Annyi száz idegen férfi és nő 
között egy pusztai kis lyány, hogy meg ne illetődnék. 
Szinte jől esett neki, mikor a sok idegen arc között, 
egyszer Káros Nagy Sándor bizalmasan mosolygó ar 
cát fedezte fol. Az iíju a grófi előkelő rokonok miatt 
pillanatokig zsenirozta magát, de ez nem tartott soká, 
hanem közeledett Klárikához. Pécely Károly sziveden 
rázta meg sógorának kezét, a gtófné is barátságosan 
nyujtá kezét. 

— Nem is hittük, hogy ön is feljön a bálba, - -
mondá a gróf, 

— Megtudtam, hogy Klári kisasszony itt lesz. 
— Ugy, mondá a gróf, ki mitsem tudott Káros 

Nagy Sándor szándékáról. 
Sándor Klárikához fordult s vele kezdett beszél-

getésbe ereszkedni: 
Majd meg szólalt a zene. 
Waleert húztak. 
Sándor elvitte Klárikát. 
Sok pesti ifju sóvár szemmel várta, hogy Káros 

Nagy Sándor letegye táncosát; midőn ez megtörtént, 
már a gróf mellett egy huszár főhadnagy állt, csinos 
szép ember, a gróffal beszélgetett, ki a táncból meg-
tért sógornőjének röktön bemutatta a huszár tisztet. 

— Báró Váry Elek. 
Klárika kecsteljesen biccenté meg szép fejecskéjét. 
A huszártiszt pedig táncra kérte a kisasszonyt. 
Ha tíz felé vágta volna is magát Klárika, még 

akkor is lett volna minden ujjára egy táncos. Egészen 
el volt ragadtatva a fiatalság sorba versengtek érte, hogy 
egyet fordulhassanak vele. 

Klárika senkinek nem adott kosarat. — Táncolt 
annyit, hogy már alig birt lihegni. — Többször táncolt 
Káros Nagy Sándorral, ki, ha szerét tehette, miudjárt 
mellé állt, ugy érezte, hogy jussa van hozzá. Sokat 
táncolt Klárika a huszár tiszttel is. 

A szünőra után azonban egy kellemetlen eset 
történt, mely az egész báli közönséget megzavarta. 
Káros Nagv Sándor táncolt Klárikával valcert és egy 
sebes fordulónál mind ketten ugy elvágódtak, hogy 
a lyány röktön elájult. A huszár tiszt állt ott közel és 
röktön felemelte a nőt, ki csak percek múlva nyerte 
vissza eszméletét. 

A lyányok legnagyobb része örült ennek az 
esetnek; mert bosszankodtak miatta, hog) egy pusztai 
lyány lesz legelső fellépéséuél a pesti fiatalság bálvá-
nyozásának tárgya. 

A fiatal urak pedig rend kivül ingerültek lettek Ká-
ros Nagy Sándorra; de a legdühösebb báró Vári 
Elek a huszár főhadnagy volt. 

— Miért jön ily előkelő bálba, ha nem tud tán-
colni. 

A jogászok is ebben a véleményben voltak. 
A főhadnagy ment, hogy elégtételt kérjen Károstól, 

miért ez egy nőt ilyen borzasztóságnak kitett. A fo-
haduagy eine szándéka tetszéssel fogadtatott az ifjak 
részéről és valamennyi párbajra készült kihinni az 
eset miatt K. Nagy Sándort. — Es ezen esetnek való-
ban igen komoly következményei lehetnek, ha Pécely 
gróf közbe nem lép és ineg nem győzi a fölháborodott 
fiatalságot, hogy ez az eset bárkin is megeshetik. — 
A mult farsangon az udvari bálban, mondá, egy her-
cegnőt ejtettek el és azért senkinek nem jutott eszéba 
párbajra hivni az elesett lovagot. 

(Fölyt. köv.) 



a rozsda további haladását 
fogja eredményezni. 

Az utolsó napokban kellemes hűs levegő minden 
«setr« jó befolyással leend a szemek képződésére. — 
Csendes irányzat mellett mérsékelt forgalmunk volt 
némi változásokkal. 

Busa változatlan maradt. Elsőrendű tiszavidéki 
11.30-ig kelt, közepes 11., sárgás 10.50—10.70. Észak-
magyarországi sárga búzák 10. — 10.50-ig. 

R o z s változatlan, tiszta 7.60—7.90. 
Tengeri 10 krral csökkent G.öO-G.fiO. 
Árpa 10 krral olcsóbb. Takarmány, égetni való 

8 frt. sörfőzdéi 9.50 
Z a b változatlan. 6.20.-6.90. 
Köles hiányzik, 7.50—8.50 kelt. 
M o h & r m a g lanyha 10—10.50. 
B a b forgalom jélkttl. Fehér 9.50, 10.50, törpe 

12 50. barna 12.50. 
Repoze- kedvezőtlen artatási hirekre emelkedő. 

Bánsági állomásokon 13—.—1350-ig köttetett. Junius 
és juliusi szállításra tiszavidéki állomásokon káposzta 
repcze 14—.—14.50 ig köttetett julius-augusztusi szál-
lításra 

Határ idő Űslet Kezdetben emelkedés mellett 
nagy forgalom fejlődött. A hét végén az árak csökken-
tek, túlnyomó kínálattal szemben. Kuza őszre 1/.—ra 
emelkedett, zárul 10.70. Tavaszra 30—35 krrd maga 
sabban fizettetik. Tengeri júniusra 665, jul.-aug. ra 6.74. 
Uj 1&#4. május—juniusra 6.43. Zab őszre lanyha 6.56 
Rozs őszre csendes 7.65. Káposztarepcze szilárd, emel-
kedő, 15 frtig. Bánsági repcze 14.50 ig. 

A speculatio nagyobb mérveket kezd ölteni. — 
Olcsó raktárhelyiségeket szereztünk ügyfeleink részére 
és magán raktárakban a rakbér havonként mmázsánként 
1 és fél krba kerül, holott raktárintézeteink 4 és fél 
krt és sok mellék költségeket száinitanak fel. 

és a kalász megrontását i Lnbmayer J. F. Terményüzleti heti jelentése i 
Budapestről. 

Budapest, jun. 23. 
Szállítási dij egész kocsi rakományoknál 100 ki-

lónként Szentesről Budapestre: 67. 
B u z a : a héten mérsékelten ajánltatott, a vételkeriv kedvező 

volt éa A szilán! liAiigulat mellett sz árak 1 5 - 20 krr.il emelked-
tek — A liét végével az üz-rt hangulata a malmok vis«MtartMa 
folytán lauyliÁvá vált és az elübhi emelkcdéo újra veszendőbe 
ment. A forgalom 90,000 mm tehető. 

minőségi «ulyt: 77 81 k . 
tiszai vagy fehérmegyei frt 10,65—65 10,90 — 11.10 
bácskai „ 1 0 , 6 5 - 6 5 10,90—11.10 
pestvidéki „ l o , 3 0 _ 4 5 1 0 . 7 0 - 8 0 
fél <üinAgy arországi „ 1 0 - 1 0 , 1 0 1 0 , 5 0 - 6 0 
ROZS 6gyeimen kivül, névleg, s árakkal 7.30—60 
Á r p a 10 krral olcsóbb, takarmányi árpa 7 10—7.20, maláta 

árpa frt. 7.60—8.— serfőző árpa frt. 8 20—70 
Z a b változatlan, frt. 6 60—80. 
T e n g e r i : lanyha 10 —15 krral olcsóbb frt. 6 40—65. 
Szokványok: Huza n«n szállításra irt 10 7 5 - 7 8 

Tengeri junius-jnliusra „ 6 60 - 62 
Zab őszi szállításra „ 6 5 3 - 5 5 

Káposztarepcéé aug -szept „ 14 % —15. 
L i s z t : A lit-s/üzlet « héten változatlan volt, a vevők csakis 

a legszükségesebbre s/.oritkoznak, noha a kínálat sem nagy. 
Korpa: változatlan. 

Kivonat 
Szentes város hiresztelési könyvéből. 

Kenyeres Ferenc III. t. 450. szám alatti lakosnak 
gyümölcs tűzi fája van eladó. — Tóth Sándornak a 
felső rakodó kertben heréje van eladó.— Pászti János 
IV. t. 317. számú háza eladó. — Szilágyi Sándornak 
II. t. 456. számú házánál kötélnek való sása van eladó. 
— Látni Jánosnak kötélnek való sása van eladó. — 
Bese Ferencnek egy első osztályú berekháti földje van 

vt téssel együtt eladó. — Sarkady Nagv Jánosnak I. t. 
626. s?ám alatti lakosnak királysági földje eladó. — 
Oav. Csák Sándorné a mult csütörtököu egy pénztár-
cát 2 írttal és irományokkal együtt elveszített. A meg 
találó a pénzt magának megtarthatja, csakis az iromá-
nyok viaszaadása kéretik. — Lauk/ici Gerzson borboly 
egy tanulót azonnal felfogad. — Ozv. Pósa Mihály né 
örökösök II. t. 355. számú háza eladó. — Kiss Jánof 
IV. 821. száin alatti lakosnak az alsó réten 2 hol<\ 
földje vetéssel együtt eladó. — Váróci Imrének az alsó 
réten 11 részlet földje eladó. — ifj. Lantos Mihály III. 
t. 596 sz. a. lakosnak alsó réti 2 hold földje buza ve-
téssel együtt eladó — Pászta Józsefnek az alsó réten 
7 hold here és buza vetéssel levő földje eladó. III. t. 
562. sz a. — Piti István III. t. 506. sz. háza eladó vagy 
földért elcserélendő. — Papp György II. t. 343. fél-
portás háza eladó. — Barta Istvánnak 3 hold felső réti 
és alső réti 2 hold földje eladó. — Váróczi Imre I. t. 
165. ai. lakosnak az alsó réten 11 részlet földje eladó. 
— Értesíttetnek azon kath. szülők, kik gyermekeiket 
a szünidőben is óhajtják oktattatni, erre nézve tegyék 
magokat érintkezésbe Beszédes István tanítóval f. év 
julius 2-ig, azaz hétfőig. — Tanítási hely: a nagyis-
kola. — Deák Lajos III. t. 163. számú házáná! egy 
külön lakás van kiadó. — Egy szentesi kisebb mezei 
gazdálkodással foglalkozó, becsületességéről ismert pol-
gár, egy nagyobb mezei gazdálkodásban mint felügyelő 
óhajtana alkalmaztatni. Akiknek ilyen felügyelőre szük 
8égi\k volna,jelentkezzenek a városi ügyész irodájában. 
— Kiss Sándor örökösöknek I. t. 254. számú házuk, 
nagynyomási földjük, felső réti földjük és nagyhegyi 
szőlőjük szabad kézből eladó. 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 
S I M A F E E E N C . 

H I R D T E S E K 

Sv 

Értesítem a tisztelt közönséget, hogy Cherrier Jánostól vett 

f N T Ő M l Á 
W 

a C a k ó I g - n á c - f é l e h á z b ó l 

saját házamba (hrcaparii utca 31. szám] tetten át 
A nyomdát ugy szereltem fel és rendeztem be, hogy képes vagyok minden e szakba vágó nyomtatványokat 

(jijor.vui éí> izféöeóett Ituíffittahu. 

Miért is a helybeli és vidéki tisztelt közönség szives megrendeléseit kérem. 
Szentes, 1883. junius hó 19-én. 

SIMA FERENCZ, 
nyomdatulajdonos . 

Hirdetmény. 

gőzmozdonyaikat 
| fa- és szénfütésre, 

SZABAD, SZALMArÜTŐ 

A városi cselédség részére szükséges 19 
drb. tnici sipka, 19 drb átilla alakú kabát, 19 
drb nadrág, 19 pár jó eró's fordított bőrből 
magas szánt dupla talppal téli, — és 19 pár 
ugyan ilyen minőségű dupla talppal könnyű 
magyar nyári csizma elkészítésére zárt ajánlat 
utján pályázat hirdettetik. 

Felhivatnak mindnazok, kik ezen munkák 
előállítására pályázni akarnak, hogy zárt aján-
lataikat 10%-toli bánoinpénzzel s a szövetek-
nek és zsiuórzatnak minttáival együtt f. év ju-
lius 2-án déli \2 Aráig Mikre Ferenc tanács-
nokhoz adják be; a hol a feltételek is megte-
kinthetők, a szövetek lehetőleg hazai gyárból 
szerzendők be; a sipka és csizmára nézve kü-
lön zárt ajánlatok is elfogadtatnak, a zárt aján-
latok julius 2-án d. u 3 órakor bontandók fel 
a tanácsteremben, melyre a pályázók is meg-
hívatnak 

Szentes lb83. juuius 13. 
Mikeo Ferenc 

tanácsnok. 

Kzennel bátorkodom a t. c toW^k tudtára adni, kogy tnll.almozott raktáram 

miatt mindennemű . . . . , . • • . „ . , j , 
üvea porcellán és tükröknek árait tetemesen lejebb szalhtottam. 

Ajánlom tehát ezen nem mindennapi bevásárlási a'kalmat a t. közönség figyelmébe. 
A jelenlrgi idényre ajánlok : 

, darab í megles dnnatos üveget 3 krért. I « darab 1 iezczés dnnstoa üveget 5 

R U S T O N , P B O C T O R és T A R S A 
Budapest, Nádor-utcza 39. és 41. szám, 

a j á n l j a k • 1 e e e 1 « ö d i j j ^ k a l k i t ü n t e t e t t 

A 
ff 

bt 

dobuiealö 

»/2 literes 
Tisztelettel 

g o z m o z d o n y a i k a t S ® üszegtisztitó elökészUlékkel.| 

Hoftherr-fMe egyszerű és tisztító cséplőkészleteket 
járganyhajtásra 

Á r j e g y z é k e k b é r m e n t v e k ü l d e t n e k . 

Alulirt könyvkötészetében egy fiu 

T M I K l i t , 
felvétetik. 

Bezsö Sándor. 
Könyv-, papírkereskedés és könyvkötészet 

üzlethelyiség : Pál Sámuel házban. 

krért. 
1 l i t 

i s z ; 3 3 e m á t t n é , 
főutca, saját házában. 



H I R D E T K S E K . 

u 
* Eredeti „Helliiigsworth* és „Tiger" szénagereblyélt 

•vetőg-épels: és„ B j f i K E i e " rcstáOs, 
legújabb szerkezetű szabadalmazott koanyü három ?a»n ekék. 

ugy szintén minden más Rzerkezetfl gazdasági gépek 
Jótállás mellett legolcsóbban 

^ t~ M ^TTj kaphatók 

GRAEPEL HUGÓ 
v . K W V Marschall Sons & Co. Lmtd. föügynökénél 

" QR/.ENÍl 3Ü3APEST. B U D A P E S T , 
VI. ker-, gyár-utcaa 58- szám bárány-utasa (16 ssám) sarkán 

Részletes képes árjegyzékek, Marschall Sons & C.-fóle gézmozdonyok és eséplflgépekrol Is, kívánatra Ingyen és bérmentve 

Tégla eladási 
A városi téglatelepen a kongás tégla 

ut építéséből fenn maradt mintegy 

EGY RIILUO 
legjobb minőségű tégla eladó. 

Utalványok „Rambovszky szállo-
dában" ft kongó tégla ut épitése ratt-
vezetőségnél válthatok. 

O - i s s f e l d . I r c L r e 
művezető 

niorgörcs, székszorulat^ a $ 
gyomornak túlterheltsége £ 
ótel és ital áttal,giliszta, lép A 
én majbütegseg, aranyeres ^ 

= bántalmak ellen. 
J E<jy iivnj ára használati utasiMssth J/> kr 
J Kapható Szentesen VAK ADY LAJOS ur 

i ' S.yógyszertárában, valamint az osztrák-rnatrvar 
birodalom minden nagyobb gyógyszertárában 

^ és kereskedésében. — Köziionti szétküldés)' 
^ raktár nagyban és kicsinyben. 

f SSéSS Sé8S&3. 
^ ,, irangyalbov" címzett gyógyszertárában 18 
^ Kremzierben, Morvaországban ^ 

U t o l s ó n a p ! 
©OIOOÖÖOO' 

a u s í ' ° Húzás § i u n t , | 
jul. l -én! Ö O O O T 

Pőnyexeraóny 500000 ft • 

MAGYAR 

feris-Kereszt̂ . 
S O R S J E G Y E K g 

ksphatók darabonként 7 írtjával a Szentes vidéki 
takarékpénztárnál. 

HÚZÁS C O O O O 
j u l . l - é n ! Q Húzás jul. l-én| 

JÖIQOIOÖQOOO 
U t o l s o n a p ! 

Csépleslm kitűnő f i i r a 
és száraz kemény tűzifa 

alnlirtak gőzmalmában mérsékelt áron folytonos készlet 
ben van. Kapható továbbá 

kovács szén is. 
Szentes, 1H#3. junius 22. 

Lázár és Somién fold, 
gőzmalom tulajdonosok és fak»íreskedok 

F e k e t e J u l i a n n a : 
oki. szüléssnö 

tisztelettel értesiti a n. é. kö- ' 
zonséget, miszerint a budapesti 
egyetemen a szülésznői tanfo-
lyamot kitnnő sikerrel elvé-
gezve, Szentesen azülÓBznöi 
teendőit megkezdte, miért is a 
t. közönség kegyes pártfogását 
tisztelettel kéri. 

L a k á s a : II. t 360. szám. 
1—3 
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Dreher Antal-féle 

KIVITELI FALACZESEHEK 
egyedül kaphatók é9 megrendelhetők 

csakis 

DIETRICH és SOTTSCHUG-né! 
B u d a p o s t o n , j I I 

vagy f w * 

D R E H E R A N T A L - n á l 
ZECc"b á.n37"á,rL-

A nyáron át naponta háromszor friss töltés, a 
| "alaczkok töltésé czeljara eltett. Iftgltitünebb kiviteli ] 

• --'-^raLnpk. 
Ismét eladókat legnagyobb előnyökben és enge-

délyekben részesítjük. 

EP3P"* Szives tudomásra." 
Ar.on t. ez. krtzíínné .̂-t, nu-ly es*k Dr» le r-We kivit. |í B'-rt I 

fogyaazt. arra n^elmeBtetjtik, Impv an»n |>aU'/kiírok 
liainisiMfhiisí'uráért és eredeti**'jfeért kfzenk-.íblrik, mely-kn* k 
vipm táin a . . D i e t r i c h és G c t t s c i i l i g " név vi!é*'>*An olva*haM 

jP' TfTJf ^C 

Z M I á i r i a - c e l l l 

g J O B B O T c s e p p e k 
jeles hatású gyógyszer 

a g y o m o r minden b á n í a l m a i e i íen, 

éa fölülmulhatlnu nz ét-
vágyhiány, gyomor-gyen-
geség, roszszagu lelielet, 
szelek, savanyu felbiifo-
gés, kól'ki, gyomorhurut -
gyomoró'já3, liugycsökép- ^ 
zödés, túlságos nyaika- ^ 
képződés, sargnsag. un- a 
dor és hanyas, föfajas < ha 7 
az a gyomorból eredi (jyo- ^ 

10 BEI & C 0 
Bu-lapcaíen, IX-ik kerület, Üllői uí 35 ik szám alatt. 

ajánlják or«*»gs«erte legjobbnak lwm*>.rt 
tüzaiyagst megtakarító 

szén-, fa- ét atalmafűtésre 
barendocott 

IFA m 
I r a i 

pmeíiesjaiht 
felülmulhatlan és bármely időjá-
rás viszontagságainak legjobban 

elleutilló 

jQjl 

fizabai 
vasgersndat sséplőgépeiket 
badalmazott mapán etető szerkezettel '^^a [^r : mApan 

vapy a uolkiil 
Árjegyzékek, ugy Magyarország elsőrendő uradalmai és gazdáitól származó s gőzeséplő 
készleteink rendkívüli nagv munka képességéről és utolérhetetlen tartósságáról szóló 
bizonyítványokat tartalmazó legújabb kiadványunkat, kívánatra bérmentve küldjük. 

H a o H o n l > o r I l í l Í1S. 
Közhírré tétetik, hogy a pi iasta axeieványi k a t á r b a n Szentes és Kunszentmárton 

városokhoz közel fekvő kiskorú Líppich Elek tulajdonát képező 

202 ̂  K&T. K0L0 FÖLDBIRTOK 
f. év i s e p t e m b e r 2 9 - t ő l több évre haszonbérbe adatik. 

A feltételek iránt alulirt ad felvilágosítást. 
Kunszentinárton, 1883 junius 23-án. 

KISZ ANTAL, ügyvéd. 1-3 

Ransomes, Höad es Jefferies 
fő Ügynöke 

QROSSÍknn j. 
BUDAPESTEN. 

GROSSMANN ÉS RAUSCHEIVBACH 
ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GEPGYÁKA 

E U D A P E I i T E N . 
Szíves megkeresésért vagy gyártelepünk meglátogatására tisztelettel fölkéretik. 

Szeotos, 1883. Nyooiatjo 6* kiadj* Sima í W i e z . 



Melléklet a „Szentesi Lap" 26-ik számához. 
közgyűlésében tisztclebeli taggá választotta meg. Az 
erre vonatkozó ríiszokinány átadása f. évi julius 7-én 
fog megtörténni, még pedig Rimbovszky József nagy-
termében, tioi ez alkalommal társas vacsora leend A 
kik a banketben részt akarnak venni, azok részére 
az aláírási iv Rambovszky urnái vagy az egyleti gond-
noknál rendelkezésökre áll. 

— Dr. Uhlár István helybeli rom. catli. plébános ur.it amilv 
megtisztelő, ép oly megérd.ml»-it kitüntetés érte; amcuuyiben a 
•áci püspök nr által alesperessé neveztetett ki. Az ünnepélyen fel-
avatási szertartás, melyet Wirter János váci f<>e« peres végzett — f. 
hó 25-én tartént inog; .1 kömvé*beli. u 111 mindszenti, sándorfalvi, 
szegvári és knnszmártoni plébánosok részvételével. A tudoinánvos 
műveltségéiül, példány szerű vallásos érzületéről és puritán erköl-
cseiről egyaránt ismeretes s messze földön köztiszteletben áll6 de-
rék lelkipásztor kitüntetéséhez a legőszintébb örömui I kiváuiink 
szerencsét. 

— Az 1885. évben Budapesten tartandó orszá-
gos k iál l í tás alkalmára szervezett S z e g e d-kerületi 
kiállítási bizottság — melynek hatásköre Csongrádme-
gye, II. M. Vásárhely, Szentes és Szeged várossok te-
rületére terjed ki — Tisza Lajos kir. biztos elnöklete 
alatt f. hó 23 án tartotta Szegeden alakuló ülését; mely 
— az ügy kiváló fontosságához mérten — igen népes 
volt; s melyen városunk részéről Horváth Gyula 
kormánybiztos é l B.ilogh János polgármester vett 
részt. A tartalmas megnyitó beszéd után az alakulás 
megtörtént; s a megalakult bizottság saját kebeléből 
egy állandó végrehajtó bizottságot választott, melynek 
részünkről Horváth Gyula és Koller Gábor urak let 
tek tagjaivá. Ezek után a vidéki helyibizottságok meg-
alakitása eszközöltetvén, Sz eutesváros ingába 
Balogh János polgármester elnöklete és Koller Gábor ! 
közgazd. előadó alelnöklete alatt a kerületi bizottság 
tagjain kivül beválasztattak: Sima Ferenc és Szivós 
Béla lapszerkesztők, Sonnenfeld Sámuel, Bányai József, ! 
Nagy Imre esztergályos, Zsoldos Ferenc, Sehulc And- j 
rás szíjgyártó, Csurai Ferenc, Sarkadi Farkas Mihály j 
fazekas, Kiss Zsigmond és Szeder János. A helyi bi-
zottságok hatás- és munkakörét körülíró szabályza- I 
tot lapunk jövő számában fogjuk ismertetni. 

— A helybeli gyinnásiumi tanfolyammal egybekötött polgári 
fiiskola növendékeinek ünnepélyes zárvizsgája f hó 28 án tartatott 
meg: kezdetét 8 órakor vette és délben 2 óráig niegszakittatván. 
esti 347 órakor ért véget A vizsgálat befejeztével Zolnai Károly 
igazgató nagy gonddal és alapossággal irt évi jelentését olvasta 
fel, melyet a közönség lelkes éljenzéssel kisért. Azután az ösztön-
dijak kiosztása ment végbe, a következő módon; I osztályból Szé-
kely Imre 10 frt 50 kr, Dömsödi I 2 frl 60 kr — II o.;zt. Széli 
Gyula 2 frt 50 kr. Dóéi Lajos 2 frt 50 kr. Dobos Zoltán 5 frt — 
111 oszt. Virágos tsándor 10 frt 34 kr. IV oszt Pollák Henrik 3 
frt 37 kr. V oszt. Gyarmati Antal 4 frt. Mobcz Károly mint leg-
jobb magyar dolgozatot készített tanuló, a S/atináry Kde ügyvéd 
nr által ajándékozott 10 frankon aranyat. — Cvupai Ferenc 5 frt 
VI oszt. Kabai Antal és Pollák Sánder 5 — 5 frt, Vec«eri Sándor 4 

A kirá ly szegedi latogatásara nagyban foly-
nak az előkészületek. Egész b;zottság alakult, mely 
magára vállalta, hogy az uralkodó fogadásának ünnepe 
méltó legyen Szegedhez. A város polgáraiból alakulandó 
fogadó bizottság egy része az ünnepiességek alatt a sza-
badságharc előtti lovas polgárőrség festői szépségű 
egyeuruháját fogja viselni. A tanyák népéből alakítandó 
külön bandérium kapitányságokként zászló alatt vonul 
ki, a zászlókon a kapitányságok ősi elnevezései a város 
címerével együtt díszelegnek. Minden egyes kapitány-
ság bandérium-csoportjából három egyé.., vagyis "a 
zászlótartó és a két zászlóőr a mult szazadbeli szegedi 
polgárőrség egyenruhájában jelen meg, és pedig az alsó 
tanyaik egyenruhája sötétkék, a felsőtanyaiaké pedig 
világoskék posztóból készül. Ugyanez a beosztás lesz 
a színekre nézve a bandérium többi tagjainál is; az 
alsótanyaik sötétkék, a felsőtanyaiak világoskék mellényt 
fognak viselni, a többi ruházat pedig: lobogó gyolcs-
ingből és gatyából, sarkantyús csizmából és árvalány-
hajas pörge kalapból álland. A polgárság diszes halász 
ünnepélyt is rendez; a felsővárosi kaszinó kerthelyisége-
ban halászgunyhók lesznek felállítva s azok előtt sza-
bad tűzön bográcsban halpaprikást főznek. — Terv-
ben van egy a Tisza Lnjos körúton vonuló óriási dísz-
menet is, a melyben a hatóság, testületek, küldöttségek 
és a város miuden reudü és rangú polgárai részt ven-
nének. 

- Kossuth fogságáról. Iratainak IV ik köteté-
ben olvasssuk; A házőrző ebek dühös ugatása vert 
fel álmomból. A mint szemeimet felnyitom, szokatlan 
világosságot látok behatolni ablakomon. Lámpás í 
nye volt, mely szuronyokról verődött vissza. —• Meg-
értettem. — Pár perc múlva puskatusák döngették 
ajtómat, e hangos szavak kíséretében; „Kossuth La-
jos! nyissa ki az ajtót, ő felsége a király nevében 
parancsolom!" „Kicsoda ön?" — „Eötvös, kir. ügyész 
vagyok." Fogoly voltam, az önkény rabja, s majányra 
kárhoztatott logoly maradtam három éven át, elzárva 
minden érintkezéstől a világgal: kezdetben, míg a 
vallatások tartottak, s ügyvédein 'B. nvovszky Péter) 
számára védelmemet magam megírtam fezt megenged-
ték) elrablott szabadságomat mindig keservesen fájla-
láin. De elmém el lévén foglalva, a magány súlyát 
kevéssé éreztem; de a mini ez elfoglaltságon túles-
tem és sein íróeszközt nem engedélyeztek, sem sem-
mi olvasni valót nem adtak (nem adtak tovább, mint 
egy egész éven át, mig csak peremet a hétszemélyes 
tábla is el nem döntötte), a tétlen magány rtttene* 
tessé kezdett válni. Fel alá keringve magányos börtö-
nömben, melynek még csak sürü rostélyos ablakán 

Béla l í o, tanulók egy—egy diszkötéaü könyvet kaptak — Kzután 
Kiss Zsigmdud iskolaszéki elnök mondott eszmedus és szellemes 
beszéket, majd a VI. tánulói nevében Kabai Antal huesuzott el a 
tanári kartól, melyre Zoinai igazgató válaszolt. — Az ünnepélyt az 
ének és tornászati vizsga fejezte be s a kö/öuség teljes megelé- j 
gedéssel és emelkedett hangulatban oszlott szét. inert a zárvizsga 
fri'dmúnje még a legfokosottabh várakozás! is túlszárnyalta — K 
kedvező fényes eredmény ujabb ékesen sxó'ó hirdetője annak, hogy 
a C oszt. gyiunasium föladáaa negbocaáthatlau vétek volna. 

— A nöi kézi munka iskola növendékeinek munka 
kíálliátása jul, 1 én délután 5 órakor lesz a ref. egy-
ház nagy termében. Ajánljuk ennek megtekintését a 
szülök és Ügy barátoknak. 

— Meghívó. Ssent°si Kereskeő-ifjak Snképző és segi'lyző 
egyesülete 1883. évi julius hó 8 á i. A Széchenyi kertben az egyleti 
kórház alap és könyvtár javára zártkörű jul iá ist egybekötve nagy 
•éta hangverseny éa sorsjátékkal rendes. A si ta-hangverseny kezde-
te délután 4, a sorsjáték kezdete d u »>. a zártkörű táncvigaloin 
kezdete este 8 órakor. Helépti dij a séta hangversenyre 20 kr 
Előre váltott jegy a zártkörű táncvigalomra I forint; ette a pénz-
tárnál 1 frt 20 kr. A sorsjegy ára 20 kr. A főnyeremény 10 arany. 
Második nyeremény 5 arany. Harmadik nyeremény 1 diszes album 
A hangversenynél a helybeli két első zenekar fog közreműködni, 
lielépti jegyek e ineghivó e őmntatása mellett e.őre válthatók. 
Bányai József, ifj Hoos Imre, "»zabó és Balogh ósGu«>*t Lipót urak 
üzletében Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugtáztatnak 

— A B é k é s Gyulán rendezendő segéd és tanonc 
munkákiállitásra már is jelentkezett egy szabó segéd, 
ki egy elegáns kabátot fog ez alkalomra készíteni. 
Reméljük, hogy a közölt felhívásra többen fognak je 
lentkezui, hogy az idén, is babért arasson a szentesi 
iparos osztály. 

— A gymnásiumi tanfolyammal egybekötött polgári iskola 
eersa a lietföu tartandó városi közgyűlésen fog eldőlni, melyre e 
helyeu is fölhívjuk Szentes város miuden szépért és jóért lelkesülő 
képviselőinek figyelmét. 

— Tej - tenger . Nem mindennapi jelenet játszó-
dott le f. lió 27 én reggel 6 és 7 óra között a piac-
téren Egy alpári ember lovai megvadulva, neki ro-
hantak a ref. templom előtt táborozó tejárus nőknek, a 
kik megrémülve a fenyegető veszélytől, nyakra főre 
iparkodtak menekülni, futás közben halomra döntvén 
egymás tejes edényeit, ugy hogy a gyászos csatatért 
pillanat alatt valóságos tejfel és tejtenger borította el. 
Képzelni lehet, azaz hogy még képzelni se lehet azt 
a riadalmat, melylyel ez a seéna járt; a városi rendő 
röknek csak nagy bajjal sikerült helyreállítani a rendet. 

— A gözkazan tulajdonosokat figyelmeztetjük, 
hogy amennyiben kazánjaik 5 év óta megvizsgálva 
nem lett volna, vagy egyáltalában megvizsgálás vé-
gett eddig a megyei állainépitészeti hivatalnál beje-
lentve nem lettek, ezeket megvizsgálás végett annyi 
val is inkább igyekezzenek a lehető legrövidebb idő 
alatt bejelenteni; mert akik ezt elmulasztják, zárol 
jaikat lefogja a megyei államépiiészeti hivatal foglal-
tatni, mi különösen most az aratás és ezt követő nyonr 
tatás idején nem volna valami kedvező állapot az illető 
tulajdonosra. 

— Muzeumunk g y a r a r a p i t á s a r a a legutóbbi közlés 
óta ajándékoztak : Hoffer Antal ur 2 drb ezüst érmet, 
Glaser Adolf ur 15 drb kitömött madarat, Molnai B. 
ur 1 drb bronzkori gyűszüt s 1 drb ezüst érmet. 

— T ü z r e n d ö r i szempontpól Sarkady N . Mihály 
városunk főkapitánya több fakémény és hibás tégla-
kémény lebontását rendelte el és a munkát mar fogant-
b a is véte.te. 

— Halálozás. Wittich Sándor urat és családját e 
hó 25 én súlyos csapás érte 2 éves gyermekük: Iibor 
elhunytával. A kedves gyermek hűlt tetemei a mind-
szenti családi sírboltba tétettek örök nyugalomra. Beke 
legyen porai felett! 

frt jutalmat, végül Nagy Sándor a Tors Kálmán orsz. gyül. képv. j sem nézhettem ki, mert háromnegyedbe be volt la-
által ajándékozott „Koszorú" cimü diszes könyvet, Tóth László és , |a z Va s a meghagyott ablaklyuk oly magasan volt, 

bogy fa székem háttámlájára állva sem juthattam 
hozzá s csak egy tenyérnyi darabka felhő, vagy 
kék ég, vagy egy egy lassan elvonuló csillag volt 
minden, a mit ablakomra feltekintve szemlélhetek: azon 
vettem magamat észre, hogy féktelen száguldozásnak 
indul a képzelődés Meg kellett zabolázni, nehogy 

; megtébolyitson. De miként? Eszembe jutottak Albach 
; szavai: „a gyakorlatias életbölcselet nagymestere a 
i magányos elmélkedés." Hit elkezdtem elmélkedni há 

zam sorsa felett, felkutaltam bajaink eredetét, sülye 
| (lésünk, hátramaradásunk okait, boncolás alá vettem 

a haza tényleges állapotát, közjogi, politikai, közigaz 
gatási, igazságszolgáltatási, közg izdászati, társadalmi, 

I tekintetben; reá tettem kezemet minden egyes sebre, 
és kerestem a gyógyulás feltételeit; rendre szedtem a 

, problémákat és számot vetve a ténvekkel, megkér-
! dezve a tudományt és az összehasonlító tapasztalást 
| és tanulságot kérve a történelem bölcseletétől, szaba-
I tos terveket főztem ki agyamban a problémák meg-
| oldása felől a szerint, ami: t a körülmények a való-

sításra tágabb tért nyitnak, vagy szűkebb határok 
közé szorítanak. Igv ment ez tovább egy esztendőnél. 
Az elmélkedés benépesítette eszmékkel magányomat 
- - mint népesíti most is: s a szegény magányos rab 
nem érezte magát egyedül, épen mint a szegény ma-
gányos öreg nem érzi magát most sem egyedül a 
világtól elszigelt rideg magányában. Midőn végre 
megnyílt fogságom ajtaja, anyáin pesti szállására ko 
c*izva a budai várból, irtózatos búval borult útközben 
lelkemre a gondolat, hogy mennyire kellet hátramaradt 
nőm a lefolyt három év alatt a nemzet mögött, mely 
haladott, mig .»n soha még csak hírlapot sem valá-
a közélet hullámzásának hírét sem hallva, tespedte-n 
vesztegeltem. Es midőu aztán önbizalmatlan lépteim 
a közélet porondájára jutottak, azt vettem észre, hogy 
— no nem akaróin mondani, nem is mondhatom, hogv 
előbbre találtam magamat másoknál, de — hátra bi-
zonyosan nem maradtam. Albach szavai befolyással 
voltak életemre. 

— Saját fiat ette meg. Wolkonszk oroszországi 
kis városban történt a következő borzalmas eset. Egy 
orosz parasztnak első felesége gyermekágyban halt el. 
Hogy az életben maradt cseesemőnok gondozója legyen, 
a paraszt néhány hónap múlva ismét megnősült. A 
fiatal menyecske azonban nem hogy oltalmába vette 
volna a gyámoltalan csecsemőt, teljesen elhanyagolta 
és a legrútabbul bánt vele. E miatt közte s férje kö-
zött gyakran perpatvar támadt, minek a vége rendesen 
az lett, hogy a férj a feleségét elverte. E miatt az 
asszony boszut forralt a szegény csecsemő ellen s azt 
a legszörnyűbb módon hajtotta végre. Egy hevesebb 
összekocczauás után a férj eltávozott, a női vadállat 
a bölcsőhöz rohant s a nyugodtan alvó esecsemőnek 
fejét egy nagy konyhakéssel elun tszette. E kegyetlen-
ség azonban még korántsem hűtött* le hoszuszomját. 
Most a gyermek testét darabokra vagdalta s egy ré 
szét megsütve, a délben hazatérő férj elé tálalta s 
aztán azon ürügy alatt, hogy valamiért a szomszédba 
megy, eltávozott. A paraszt mit sem gyauitva, nagy 
mohósággal fogyasztotta el saját gyermekének a húsát. 
E közben a szoba egyik sarkában elhelyezett bölcső 
megmozdult s a gvöngéd szívű apa azt hivén, hogy 
gyermeke ébredt föl, oda lépett. Mily nagy volt azon 
ban elszörnyedése, midőn H bölcsőt takaró leplet félre 
vouva, ott csak gyermekének fejét találta, melyen a 
macska rágódott. Áz erős, durva idegzetű férfi á jultan 
rogyott össze. A szörnyeteg nőt azóta hiába keresik 
mindenfelé. 

— Embervadászat a toronyban. Valóságos rém-
regénybe illő véres és borzalmas eseménynek volt szín-
helye 25-én du. 2 3 óra közt a Szegeden épülő városhá-
zának még befejezetlen tornya. Egy óra után volt az 
idő, midőn futó tűzként az a rémhír terjedt szét a bel-
városban a járó-kelők között, hogy a városház tornyá-
nak tetejéről egy dühöngő őrült lövöldözi az embereket. 
A széképület munkásai közül már báromat le is lőtt. 
Az iszonyú hír hallatára tömegesen futott a közönség 
a városh íz elé, hol meggyőződött a valóról Fönnt a 
torony legtetején készített állványon ingre vetkőzve 
egy legény vadul járt körül, közbe-közbe őrületes ki-
áltást hallatva A nagy szélvihar elvitte a hangját, de 
a kezében levő forgópisztoly fenyegető tartása meg-
döbbentően magyarázta szándokát. — A nép egyre 
gyülekezett a városház körül, melynek bensejébeu az 
alatt, a megjelent rendőri közegek segélyével, az őr-
jöngő eddigi áldozatainak rpolásáról gondoskodtak. A 
jelenet mindegyre izgalmasabb alakot öltött. Iszonytató 
vakmerőséggel hadonázott az őrült fönt a toronygomb 
körül s fenyegető kiáltozásaira, a több ezerre "szapo-
rodót- közönség köréből dörögve hangzottak fel a ki-
törések: „Le kell lőni! Agyon kell lőni! Föl a bérház 
tetejére, onnét kell lelőni!" — A gyöngébb idegzetüek 
rémülve futottak odébb a helyszínéről, midőn a rend 
őrség köréből legelsőnek megjelent i4pró hely. biztos 
legényeinek kiadta a rendeletet az őrjöngő bármi mó-
don leendő ártalmatlanná tételére. A felfegyverkezve 
elősietett rendőrlegények láttára az őrjöngő még vadab-
bul folytatta fenyegetéseit és kiáltásait. A legerősebb 
idegzetüek is behunyták szemeiket e borzalmas jelenet 
láttára, miket a dühöngő odafönt véghez vitt. — Élet 
halálra elszánt vakmerőséggel odaállt a korlát nélküli 
állvány legszélére és a kezében levő fegyvert a kö-
zönségre irányozva ordított bele a szélviharba, mely 
hallhatólag recsegtette alatta az egész faalkotmányt.— 
Rémülve bontakozott szét hirtelen a közönség. Ezer 
szerencse, hogv nem történt lövés, különben nem egy 
marad halva. Kétszerte nagyobb lett a megdöbbenés a 
fölhangzó kiáltásokra: „Felgyújtja a tornyot! Ledobja 
magát!"—Ezalatt a felfegyverkezett rendőrök, élükön 
Apró biztossal, az állványokon mind feljebb hatoltak. 
S hogy a/, őrjöngő oda fent a közeledőket észreveszi, 
mint az üldözésben megszorult vad, védelmi pontokat 
keres, majd a gomb alá menekül, onnét hirtelen ismét 
az állványon támad és végig hasal azon, fejével a to-
rony belseje felé, keze kinyújtva, melyben a töltött 
pisztolyt tartotta. Majd felordított; „Senki ne közeled-

| jen, különben a halál fia!" A rendőrök elől még elfö-
| dék az őrjöngőt a széles állványok. A felháborodott 
i közönség biztató kiáltásai daczára ovatosan haladtak 
' tovább. Az első lövés felhangzik és még a lélekzet is 
! eláll mindenkiben a várakozás alatt, hogy mi történik. 
• Az őrült elszánt vakmerőséggel kihajol és vad ordítást 
| hallatva: „Nesze kutya!- s viszonzá a lövést. — Most 
i bekövetkezett a legrémitőbb jelenet. Puskák, pisztolyok 
j ropogása tölték be a léget. Valóságos embervadászat 
| volt minden borzaimasságával. „Add meg magad." — 
! „Soha!" — „Kiéhezel ! "— „Nem én, csak meghalok!" 

hangzott az őrült utolsó kiáltása. Ezt gyors egymás-
utánban 4 lövés követé, melyek mind a szerencsétlen 
mellébe fúródtak s halva rogyott össze. „Agyon lőtte 
magát," zúgott fel a tömeg, mire a rendőrök felhatol 
tak a magasba s vége szakadta rémítő harcnak. Most 
a rendőrség ráért rendet is csinálni. Eltorlaszolták a 
városház bejárását s kezdetét vette a vizsgálat. Lehoz-
ták a kiszenvedett legényt. Négy borsónyi nagyságú 
lőseb tátongott szive körül. Kilétéről s iszonyú elhatá-
rozásáról egy zsebében ironnal irt levél nyújt némi 
felvilágosítást, mely igy hangzik; „Miután láttam, hogy 
gyenge az erőm, hát most a tekintetes főpincér ott az 
Európa vendéglőben engem eltemettessen, mert ő oka 
mindennek. Arra figyelmeztetett, hogy menjek lopni, 
vagy gyilkolni." Miután a levél nein lévén aláírva, a 
további vizsgálat ^deríthette ki, hogy a szerencsétlen 
alig 21 éves legényt V e d r e s Mártonnak hívják, inaj-
sai illetőségű, az idén besorozott katona. A kihallgatott 
munkások a következőképen adták elő a véres eset 
kezdetét. Ebéd után munkához akarván látni, többen 
fölfelé igyekeztek. A toronygombhoz közel hirtelen egy 
hang riasztja meg őket: „Ide ne jöjjetek, mert a ha-
lálé vagytok !„ A szerencsélen legény kiálitotta ezt a 
legfelső állványról. Azt hitték, hogy tréfál valaki, s hogy 
tovább mentek, egyszerre lövés hallatszik s egyik tár-
suk: T e r h á c s István kassai illetőségű munkás vértől 
borítva rogy össze. Rémülve fordultak most vissza, do 
majd két lövés hangzik utánuk, melyektől két másik 
társuk találva, maradt el mögöttük. Ezek: K l e i n Fe-
renc soproni és J a c k o l i k Mátyás erdélyi illetőségű kő-
faragók, akik azonban csekélyebb sérüléseket szenved-
tek, amennyiben előbbinek a golyó hátgerincét, utóbbi-
nak pedig orrát horzsolta. Terhács, ki életveszélyes sé-
rülést szenvedett, azonnal kórházba szállíttatott. — A 
hátrahagyott levél rejtélyes tartalmára nézve megtartott 
vizsgálat kiderítette, hogy Vedres Márton könnyelmű, 
rosz előéletű fickó volt. E levet is az utolsó pillanatban 
született rosz szándék sugalta, azt hivén, hogy az ab-
ban érintett főpincért, ki mint kiderült, többrendbeli lo-
pásért a szolgálatból elűzte, bajba keveri. Vedres leg-
utóbb mint csapos-pincér az Európában volt szolgálat-
ban. Innét, miután többször lopáson kapták, egy heti 
szolgálat után elűzték. Tegnap délelőtt ismételve meg-
jelent a vendéglőben és írást kért a főpincértől, hogy 
azzal a rendőrségnél utazó jegyet eszközöljön ki magá-
nak. Miután kérését rosz magaviselete folytán nem tel-
jesítették, dühösen távozott. Rövid néhány órával ez-
után vitte véghez borzasztó tervét. Tegnap délután 8 
ina egész nap a hajmeresztő eset képezte beszéd tár-
gyát a lak óság körében s a szerencsétlen legény holt-

| testét mint valami rémszörnyeteget látogatták a kor-
házban, melynek halottas kamrájából 2t3-án d. u. temet* 

| ték el. A temetésen nagyszámú közönség vett rész^ 
természetesen inkább kíváncsiságból, mint részvétből. 

— A babona. Esztergom megyébe kebelezett Do-
! rogli községében, egy az intelligens osztályhoz tartozó 
! asszony öugyilkossági szándékból agyonlőtte magát. 
! A község tanácsa, a mint az öngyilkosságról tudomást 
i nyert, tanácskozásra ült össze és határozatilag ki-

mondta, hogy a szerencsétlen véget ért tem tésnél nein 
; engedi meg a harangozást. mert akkor elveri a jég a 
l határt. A határozatról a község plébánosát értesítették 



éa szigorúan meghagyták neki, hogy ne próbáljon az 
öngyilkos teoietésénél haraugoztatni. A plébános en-
gedett a babonás népnek és a temetés harangozás 
nélkül menk végbe. Aztán mégis elverte a jég a határt. 

— A végzetes macska. A new yorki fiatal urak 
klubjának francia szakácsa észrevette, hogy napi ól-napra 
fogynak konyhájában a nyalánkságok. Lesbe állt s rajta 
kapott egy termetes macskát, a mint fülénél fogva ki-
felé vitt egy nyulat. A szakács utána hajította a kést, 
mely ketté vágta a tolvaj farkát. A megcsonkított macska 
nyivákolva futkosott egész éjjel a háztetőkön s a szaká-
csot a tulajdonos panaszára tiz tallérnyi pénzbirságra 
Ítélték. Azonkívül harmincegy lakó panaszt tett ellene 
a közcsend megzavarása miatt, a miért 700talíérnál na 
gyobb pénzbüntetésre Ítélték: hogy malőrje teljes le-
gyen, elkergette öt a fiatal urak klubja, mely bíróilag 
büntetett embert nem tür meg szolgálatábm. 

— Kétszáz gyermek halala. Szivrázó nagy sze-
rencsétlenség történt e hó 10 án délután egy angol ten-
gerparti városban, Sunderlandlxin. A színházban gyer-
mekek számára előadás volt. Va.«y 2000 gyermek gy űlt 
Össze, ugy látszik felügyelök nélkül. Egy Fay nevü has-
beszélő és bűvész előadást tartott a színházban s meg-
kérte az iskolák igazgatóit, hogy küldjék el hozzá nö-
vendékeiket. A földszint tele volt gyermekekkel s a 
karzaton is volt legalább másfél ezer. Az előadás vé-
gén kihirdette Fay, hogy a jelenlevő gyermekeket meg-
jutalmaza játékszerekkel. A földszint ülők közé apró tár 
gyakat hajigált, a karzaton levők attól tartottak, hogy 
nekik nem jut az ajándékból s rohontak le a lépcső-
kön. Az ajtó csak kevéssé volt kitárva. Az ajtó előtt 
több gyermek elbukott. A felülről lefelé rohanók egy-
másra estek s agyonuyomták egymást. Az emberek oda 
rohantak a szerencsétlenség színhelyére s ott termet-
tek az orvosok is. A látvány iszonytató volt. A gyer-
mekek sürü csoportokban hevertek a lépcső alján. A 
szülők kétségbeesése leirhatlan volt. —Sunderlandnak 
minden bérkocsiját oda rendelték, hogy elszállítsák a 
halottakat. Kárhoztatják, hogy 1500 gyermeket felnőtt 
emberek felügyelete uélkül bocsátottak a karzatra. — 
Csak husz anya volt ott gyermekeivel s ezeknek nem 
is esett bajuk. Néhány tanitó elháríthatta volna a bor-
zasztó szeiencsétlenséget. Az eddigi tudósítások sze-
rint 190 gyermeknél több maghalt, szá^ megsebesütl. 
Némely szülőnek 3 —4 gyermeke oda veszett. Az egész 
város gyászba borult. Az egész katasztrófa alig tartott 
öt percig. A gyermekek jobbára szörnyet haltak; kettő 
megakadt az ajtón. Mondják, hogy a szerencsétlensé 
get egy szolga okozta, ki azt kiáltá föl a gyermekek-
nek, hogy a melyik legelőször ér le a karzatról, jutal-
mat kap. Erre aztán nyakra főre rohantak valamen 
nyien. 

— A „Párisi kirándulást rendező társaság" a Debrecen-
ből Parisba és vissza rendező kirándulás tervezetét már végleg meg-
állapította A kitűzött eél elérésére, az illető érd* kelt vasuttársu-
latoknál a l e g n a g y o b b di j k ed ve s m é n yt sikerült a társaság-
nak kieszközölni miáltal a kirándulásban bárki is minden nagyobb 
megerőltetés nélkül részt vehet. Az indulás Debrecenből k il 1 ö n 
v o n a t o n . Il-od osz ályu kocsikon, nem mint előzőleg jel ntvu 
volt augusztus 25-én, hanem augusztus 2-án történik. I r á n y : 
Budapest, Bécs, München, Stransbing, Páris. A visszautazás ngya-
ez irányban leend. Kieszközölte azonban a rendező társasig, 
hogy vissza a kirándulók Schweiczha tetemesen árkedvezménye 
zett jegyeket válthassanak. A menetjegy érvényessége egy h ó r a 
terjed: odamenet, tekintettel az ut hosszúságára s arra, hogy a 
kirándulásban nok is v e s z n e k r é s z t : Bécs, München és Strass-
burgbau pihenők tartatnak, hol vendéglői o l c s ó s z á l l á s r ó l előre 
gondoskova lesz. A viswzutazás bármely napon történhetik, és e 
czélból a g y o r s v o n a t o k is igciiybe vehetők. A részvételi dij 
személyenként Debrecenből-Párisig és vissza 90 frt, inely összeg 
a „párisi kirándulást rendező társaság-* pénztárnokához. Ma j e r 
F e r e n c ú r h o z Debrecenbe beküldendő, Csatlakozni lehet a vi-
déki résztvevőknek b á r m e l y ál'oináson. A Budapesten csatlako-
zók részére a menet jövet 82 frtban van megállapítva A Párisban 
való időzé.sre 10 nap I tt tervbe véve Gondoskodva van egys/.ers ! 
mind arról, hogy a kirándulok Párizsban tartózkodásuk alatr mér-
sékelt áru szállodai lakájokban és ellátásban részesüljenek, ngv hogy 
mindenki ki a kirándulóban részt venni óhajt, azon helyzetben van, j 
hogy inár itthon képes kiszámítani mennyi pénzzel k<-ll r« ndelkeznie, 
hogy e pátisi utat megtehesse. Igy pd u ti jegyért Párizsig és vissza 
90 frt. szállás és ellátásért Párisban 10 napra 50 frtot száinitvaUO 
f r t t a l a kirándulásban bárki is részt vehet. V i d é k i r é s z v e v ő k -
nek a j á n l a t o s , ha Az útlevél ne-gszerezhetése végett is ide-
j é b e n jelentkeznek Hogy a Kirándulók a kiiliöldi útlevél meg-
szerzésével egybekötött utáiijáiástól megkíméltessenek, kívánatra i 
ezt a társaság 50 krajcár kezelési költség dij és a szabá'yszerü ille- j 
ték lefizetése mellett minden résztvevőnek megszerzi. Jelentkezések < 
c s a k i s J u l i u s hó 2 2 ig eszközölhetők és pedig a kirándu- j 
l á s t r e n d e z ő t á r s a s á g n á l Debrtcinben, vidékünkön pedig a i 
társaság megbízottjánál K a n i t z e r G é z a urnái Hőd-Mczo-Vá-
sárhelyen, ki egyszersmind a kirá -dúlás tárgyában szükséges felvi-
lágosítással, ugy szintén az idevonatkozó programmal készs'-ggel 
szolgál. 

— A lámpák füstölésének meggátlása igen egy-
szerűen ugy eszközölhető, ha a lámpabelet használat előtt 
erős ecetbe mártjuk. A belet megszáradása után a lám-
pába füzzük és ez egyszerű eljárás által a füstölés és 
gőzölés el van hárítva. 

— P ó s a L a j o s költeményeiből egy kötet most 

Í'elent meg Szegeden Endrényi L. és társa kiadásában 
£ kötet már a 3 ik, mely a fiatal jeles tehetségű köl-

tőtől, kit lapunk hasábjairól is ismernek olvasóink — 
napvilágot lát. A hazai sajtó osztatlan elismeréssel és 
dicsérettel üdvözölte a jeles költő ezen kiváló figyelmet 
érdemlő müveit: s a leghivatottabb kritikusok is egyet- • 
értenek abban, hogy e kötet az előzőkkel szemben 
félreismerhetlen haladásról tanúskodik s Tógának az 
ifjabb költői nemzedék között első rangú helyet biz-
tosit. A könyv kiállítása igen diszes és Ízléses; ára pe-
dig fölötte mérsékelt; mindössze egy forint. A legme-
legebben ajánljuk e müvet közönségünk párfogásába. ! 

— Ifjabb Nagel Ottó könyvkereskedő kiadásában Budapesten 
a nemzeti színház bérházában megjelent a „Magyar általános le- . 
velező és házititkár- 2-ik Ittzete (>zerkeszti Knorr Alajos). E füzetet | 
a szerkesztő a mondatoknak ismertetésével kezdi, szól a mondat-
részekről, a mellétendelt és alá rendelt mondatokról és a köz-
mondatukról, ismerteti a helyesírási jeleket s azok használásának j 
szabályait: ezt követve megkezdi a levélírás szabályainak ismerte- j 
téoét, és mindenekelőtt szól az Írásmódról, annak különböző nemei- j 
rol éa kellékeiről, közli a levélírás módjának kellékeit, s ezután 
áttér a levelek tormaságaira; ezek közt ismerteti a levelek belfor-
maságait, a feliráat, megszólítást, a levél előrészének bevezetésének | 
czéljat és tartalmát; szól a levél tartalmáról, a tárgy előadásáuák I 
módjáról a levél berekesztéséről az aláírásról és névről, * kelet és 
utóiratról: éltekszik a külformaságokról, nevezetesen a levélpapír-
ról, Írásról, a levél összehajtásáról, a levél boritékozásáról, és a | 
levelek pecsételéséröl; rsmerteti a levél czim*és szabályait, végre 
szól a czimekről, s közli a különböző magyar exinvket betiiienben 
E tartalmas füzet ára 30 kr Ugyanezen kiadónál megrendelhető i 
az „Önügyvéd1* füzetekben, fél. és egész kötetben és diszkötésben. 

— A bikákat meg lehet szeliditeni az által, ha J 
az istállóban farkukat szarvukhoz huzzuk zsineg segé 
lyével. Amint a bika megtámad valakit, fejét a föld 
felé fordítja, ilyenkor azonban farkát megrántja a mi | 
nem kis fájdalmat fog neki okozni és igy csakhamar , 
alább hagy vadságával. I 

— A különféle takarmány befolyása a sertés-
hiz la lásra. E cim alatt egy gazda következő tapaszta-
latokat állította össze: 1) A zöld takarmány vékony és 
husrészekkel átszövött szalonnát ad. 2) A gyök- és 
és gumós növények konyhamoslékkal keverve lassú 
zsirképzés mellett jó és vastag szalonnát szolgáltat. 3) 
Az árpa és zabliszt sóval keverve igen emelik a sertés 
súlyát s vastag, tiszta szalonna mellett igen Ízletes hust 
adnak; ezen hizlalási mód azonban mindvégig folyta-
tandó, ha célt akarunk érni. 4) A sörház hulladékai a 
hust növelik, de kevéssé a szalonnát. 5) Az olajos 
magvak és az olajpogácsa lágy és kevéssé jóizü sza-
lonnát szolgáltat; — az igy hizlalt sortés szalonnáján és 
zsírján az olajiz és szag is nem ritkán megérzik. 6) 
Az állati hulladékok, főleg ha azokhoz a hizlalás vége 
felé liszt is keveitetik, nagy zsirképző erővel birnak. 
7) Főzött vagy darált szemes takarmány ad legjobb 
hizlalási eredményt, rae-t erős és jóizü hust és Ízletes, 
tömör szemcsés szalonnát szolgáltat. 

— Háziál latainkat a legyektől ugy védhetjük meg, 
ha veszünk 64 gramm ördögszurkot (Asa foetida)0.2l 
gramm erős boreczetet s ezeket feloldjuk 6 5 liter víz-
ben s eren oldattal az állatokat szivacs segélyével be-
kenjük reggelenkint oly helyeken leginkább, hol azok 
legkevésbé képesek magukat a legyek és egyéb rova-
rok ellen védelmezni. Szokták a lovakat diófalevelek 
ecetfőzetével is megmosni, valainiut jónak tartják e célra 
a higitott dohányfozetet is, mely egy rész dohánynak 
30—40 rész vízzel való főzése után nyerhető. 

— A z ökrök nyakának feltörése sokszor előfordul 
a járomtól és pedig legtöbbször tavasszal és nyáron, 
midőn legtöbb dolgunk lenne az ökrökkel. Ezen feltörés 
elkerülésére egy gazda azt ajánlja, hogy 1 rósz ólom-
ecet 4 rész vízben való oldatával minden este, a munka 
idény előtt, kenjük be az ökrök nyakát azon helyeken, 
hova a járom szokott nyomódni. — Több ily bekenés 
után az ökör nyakbőre megkeményedik és nem fog 
feltörni. 

| a végrehajtó bizottságnál vagy a kiállító külön me*. 
' hatalmazottjánál megvehető. 

A kiállított tárgyakért térdij nein fizettetik. A 
tárgyaknak Gyulára és onnan hazaszállítása a kiállító 
költségén eszközöltetik. 

A kiállitás végrehajtó bizottsága ,H magyarországi 
vasutakhoz ugy a kiállító, mint kiállítási tárgyak ré-
szére menet s illetőleg szállítási dij kedvezményért 
folyamodik s a kedvezményi igazolványt minden jelent-
kezőnek idején megküldi. 

Bejelentési ivek a kiállítás} alelnökénél dij nélkül 
kaphatók. 

A kiállitás bezárása után megmaradt tárgyak fo 
lyó évi augusztus hó 31 ik napjának esti 7 óráiáiV 
visszavehetek, — a vidéki kiállítók tárgyai, amennyi-
ben az egylet javára nem adományoztalak volna — 
a vegrehajtó bizottság által pontosan becsomagoltatva 
a vasúton visszaszállittatnak. 

Gyulán, 1582. évi ápril hóban. 
A kiállítási végrehajtó bizottság nevében: 

Sal József Göndöcs Benedek 
az iparos ifj. egylet elnöke, apát lelkész, kiállítási elnök. 

Kóhn Dávid Dobmj János 
titkár. polgármester, kiállítási alelnök. 

Felhívás 
a „Szentesi iparos ifjak képző és segélyző egyletének" 

rendes tagjaihoz, vagyis az iparos segédekhez. 

A hazai iparos ifjúsági egyletnek 1881. évi aug. 
hó 20-án Debreczenben tartott IV. vándorgyűlése ha-
tározata szerint a legközelebbi vándorgyűlés iparos segé-
dek és tanoncok munkakiállitásával egyekötve a f. év-
ben Kolozsvárott volt megtartandó. De mivel a kolozs-
vári iparos ifjúsági testvéregylet különösen ez év 
elején felmerült kedvezőtlen helyi viszonyok miatt er-
ről közgyűlési határozattal lemondott, a debreceni ipa-
ros ifjúsági vezéregylet elfogadván Békés-Gyula városa 
képviselőtestületének vendégszerető meghívását, a ha-
zai iparos ifjúsági testvéregyletekkel közölt közgyűlési 
határozatában kimondta, hogy a hazai iparos ifjúsági 
egyletek V ik országos vándorgyűlése, iparos segéd és ta-
nonc munkakiállittásal ka/»solatlxin, Gyulán fog megtar-
tatni 1883 év augusztus hó 19, 20 és 21 napjain. 

Minthogy ezen munkakiállitás megtartásához szük-
séges kormáuyi engedély csak e hó elején lett meg-
adva, a békésgyulai test véregylet csakis ezen enge-
dély megadása után intézhette felhívását a hazai ha 
8onlónemű egyletekhez, hogy ugy a vándorgyűlésben, 
mint a munkakiáilitásban tömegesen vegyenek részt, 
8 ez által ezen fontos ügy némi késedelmet szenve-
dett. A szentesi iparos ifjak képző és segélyző egyle-
tének választmánya f. hó 25 tartott ülésében ezen 
ügyet tárgyalván, határozatilag kimondta, hogy azon 
eredmény után, melyet a szentesi iparos ifjak mint 
kiálllitók a debreceni munkakiállitáson felmutattak, 
az idő rövidsége dacára a helybeli iparos ifjúsági 
egylet rendes tagjait, vagyis iparos segédeket a f. év-
ben Békés Gyulán rendezendő munkakiáilitásban való 
tömeges részvételre felhívja s azokat azon kedvezmény-
ben részesiti, hogy a kiáVitandó tárgyak az egylet költsé-
gén fognak oda és vissza száilitattni. A kik e felhívás 
folytán ezen kilállitásban részt venni óhajtanak, tar-
toznak ebl/eli szándékukat a hrlyl>efi iparos ifjúsági egy-
let alulírott elnökének f. évi julius hó Írt éig bejelenteni. 
Kellő tájékozás végett alant következik a munkakiál-
litás szabályzata. 

Szentes, 1883 jun. 2G. 
Balázsovits Norbert 

elnök. 

Országos iparos-segéd és tanonc munkakiálli-
tás B.-Gyulán. 

A magyarországi iparos ifjak V-ik országos ván-
dorgyűlésének alkalmából Gyula városában folyó évi 
augusztus hóban rendezendő iparos-segéd és tanonc 
munkákiállitás szabá'yzata: 

A kiállitás folyó 1883. évi augustus hó 19. 20. és 
21-ik napjain fog tartatni.. 

A kiállítás védnöke: Gróf Apponyi Albert, or-
8zággyülési képviselő, békésmegyei nagybirtokos. 

A kiállítandó tárgyak két osztályba soroztatnak, 
úgymint: 

1. Kézi munkák, 
2. Iparszakba vágó festő, rajz és irodalmi mun-

kálatok. 
A kiállításban részt vehet miuden magyarországi 

iparos segéd és iparos tanonc. 
Onnálló iparosoktól kiállítandó tárgyak nem fo-

gadtatnak el. 
A bejelentési ivek folyó évi julius hó 15 ikéig, 

— a kiállítandó tárgyak pedig augusztus 1-től augusz-
tus 17 ikéig mulhatianul „az országos iparos ifjúsági 
munkakiállitás végrehajtó bizottságának Gyulán" kül-
dendők-

A bíráló bizottságok részben a vándorgyűlésre 
érkezendő tagokból,— részben pedig a helybeli iparo-
rosok ás iparpártolók közül fognak választatni. 

A kiállításra elfogadott munkák és cikkek készí-
tői jutalmul emlékokmányt; a kiváló tárgyak készítői 
arauy, ezüst vagy-bronzérmet, esetleg pénzbeli jutalmat 
nyernek. 

A segédek és tanoncok, kik egyszersmind kiállí-
tók, a kiállításra szabad jegyet nyernek. 

Miuden kiállítandó tárgyra a kiállító 8 munkaadó-
jának neve, valamint a tárgy értéke és esetleges ela-
dási ára is felírandó. 

Minden kiállított tárgy a reá irt érték szerint a 

KÖZGAZDASÁG. 
Budapesti értéktőzsde. 

(Koritz Antal és társa, budapesti bank- és váltőüzlet heti 
je'entése.) 

— Jun. 22. 
Az értéktőzsde szilárdabb irányzata, melyet már 

előző jelentésünkben kiemeltünk, a legutóbb elmúlt 
nyolez nap alatt állandó maradt, sőt mondhatjuk foko-
zódott. Különösen szól ez a rentepapirokról, melyek 
árfolyama a mult héthez képest jóval magasabban áll. 
Már mindjárt azon hír, hogy az osztrák pénzűgyminis-
ter a szándékolt papirreute kibocsátást nem fogja esz-
közölni, kedvezőleg hatott. Mert mivel e papirrentét is 
a hitelintézet csoportja venné át s ez által rentepapir 
birtoka nagyobbodott volna, e körülmény kétségen ki. 
vül károsan hatott volna vissza a magyar reutecon-
versióra. 

A második üzletre buzdító és áremelkedést keltő 
tényező gyanánt a porosz kormánynak a vasutak álla-
mosítására szolgáló ajánlatai szolgáltak. — A porosz 
vasúti államosítás sok millió forintot hoz forgalomba, 
fokozni fogja a pénzbőséget s igy rentepapirjainknak, 
melyek Németországban amúgy is kedveltek, több ki-
látásunk van az elhelyezésre. Végre jelentések a vetések 
állásáról és conversionalís hirek is közreműködtek a j ó 
hangulat ébrentartására. 

A conversióról szóló hirek az utóbbi időben oly 
határozottan lépnek fel, hogy most már csakugyan alig 
lehet messze a keresztülvitel folytatása és esetleg befe-
jezése. Ezt a Rothschild consortiuinhoz közelállók is 
elismerik, csak aziránt nem nyilatkoznak, hogy vájjon 
felmondás utján, vagy aláírás utján fog-e folytattatni a 
müvelet? Részünkről azt hisszük, hogy tekintettel az 
általános pénzpiaci és tőzsdei helyzetre, valamint a 
magas árfolyamokra, melyek fenntartása, sót további 
fokozása a művelet keresztülvitelére vállalkozott con-
sontium érdekében fekszik, leginkább a 4% os arany 

i rentecimleteknek szabad kézből való eladása által lehet 
• a conversiót legcélszerűbben keresztül vinni. Mert az 

a kérdés, van e a 4%-os rentének piaca, el lehet-e azt 
a consortiumuak nyereséggel adni? — Es e kérdésre 
igennel kell felelnünk. A consortiumnak, ha kellőleg 
előkészíti a talajt — és ezt a kedvező coujuncturák 
folytán teheti, — nein fog nehézségébe kerülni a még 
átveendő 4°/0-os címletek elhelyezése és ha ez 4iiegtör-
tént, vagy folyamatban van, felmondatja a még künn 
levő 6%-os címleteket. Ez volna a converoiónak egy-
szerű és sikeres keresztülviteli módja. 

Az üzlet meneténél fölemlítjük, hogy itt és Bécs-
ben a contremine nagy erőfeszítéseket tett a positió 
fenntartására, de a berlini Hausse párt által leszorítta-
tott a küzdtérről. Az árfolyamok a mult heti zárlathoz 
képest legnagyobb részt emelkedtek. 

A fontosabb papírok heti árváltozása kitűnik az 
alanti táblázatból: 

jun. 15. jun. 22. 
Osztrák hitelrészény — 298.20 304.80 
Magyar „ — 296.25 303.— 
4% magyar arany járadék 89.10 89.65 
6% „ „ 120.40 120.50 
50/o „ papirjáradék 87.10 87.25 
Osztrák-magyar államvasút 328. — 3 9.50 
Magyar leszámít, bank - - 88.75 89.25 
Magyar dijsorsjegy — 115— 115.75 
Tiszai sorsjegy — Í10.— 110.10 
Cs. kir. arany — — 5.67 5.68 
Napoleon d'or — — 9.51 9.50 V* 
Váltó Londonra — 120.— 120.— 

n Párisra — — 47 45 47.45 
- Berlinre — — 58.45 58.50 

Heti jelentés a budapesti gabonatőzsdéről. 
Budapest, jun. 22. 

(Steiner JózseJ és társa termény-gabona és bizom. czég 
jelentése.) 

A vetések állásáról a nézetek eltérők. Az üzér-
kedés ugy vélekedik, hogy az esőzés lemosta a rozsdát, 
ellenben gazdáink ugy vélekednek, hogy az esőzések 




