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Az uj ártéri érdekeltség. 
A Körös-Tisza-Maros árja ellen Békés-

től Apátfalváig államilag foganatba vett töl-

tésépítések végbefejezéshez közelednek, ugy, 

hogy a körösi végleges töltéseket kivéve, 

melyek kiépítését még most a körösi át-

metszések akadályozzák, — már csak né-

hány zsilip építése van hátra, s ezeknek 

ez év folyamán leendő befejezése után, az 

1881. LlI-ik t. c. alapján célba vett nagy ár-

vábbá, ha az állam által 1881-től 1884. köze-

péig adott 6 millió frt állami előlegnek, 3 

éven keresztül, majdnem 1 millió frtra rugó 

időközi kamatai elengedtetnek. 

Még a bökény-mindszenti társulat kérte 

régibb időből fenmaradt adósságainak elen-

gedését is, mely összeg a kamat hátralékok 

nélkül 217 ezer frtra rug. 

A társulatok ezen felterjesztése alapján 

megalkottatott az 1884. XXIII-ik t. c., mely 

szerint a 10 milliós kölcsön felvétele elren 

mentesítési munkálatok teljesen be lesznek deltetett és kimondatott, hogy az időközi 

lejezve, s igy elérkezik az ideje annak, hogy kamatok elengedtetnek, és elengedtetett a 

a kormánybiztosilag épített védmüvek to-

vábbi fenntartása és gondozása az uj érde-

keltségből megalakítandó körös-tisza-marosi 

nagy társulatnak adassék át. 

Ezen harmincnégy község határterü-

letét magába foglaló óriási ártéri érdekelt 

Bökény-Mindszent tiszaszabályozási társulat 

217 ezer frt régi adóssága, kamataival együtt; 

— az állami hozzájárulásra nézve az I S S I . 

XLII-ikt. c. alapján liquidado rendeltetettel, 

mely Horváth Gyula kormánybiztos vezetése 

mellett a társulati kiküldöttek közbejöttével 

ségnek, egy uj nagy társulattá leendő ala-j eszközöltetvén, az eredmény, mint ez an-

kitása sokkal fontossabb kérdés, hogy sem n a k idején — e lapban közölve volt, az lett, 

most, midőn az ideiglenes szervezés nagy h o g y a z érdekeltség által felvett 10 milliós 

műve már meg is kezdetett, minden szó nél-; kölcsönből az államkincstár kataszteri visz-

kül hagyjuk folyni az eseményeket, s azo 

kat legalább, kik e lapot olvasni szokták, ne 

tájékoztassuk a jövő teendő iránt. S midőn 

erre nézve véleményt nyilvánítok; minde-

nek előtt egy futó pillantást kívánok vetni a 

múltra és feleleveníteni azt, hogy mily viszo-

nyok adnak léteit e j övő nagy társulatnak, 

s igy e viszonyokkal szemben, mily álláspontot 

kell Szentesnek elfoglalni, hogy Szentes to-

vábbra is megmaradjon azon befolyás terén, 

melyet ezen kérdésekben eddig elfoglalt. 

Az 1881. LII. t. c., mely a körös-tisza-ma-

rosi árterületeknek biztosítása érdekében a 

védtöltéseknek Békéstől Apátfalváig leendő 

kiépítését elrendeli, kimondja, hogy ezen 

építkezés költségeit az 1881-ik évrvizszinnek 

alapul vétele mellett keresztül viendő ártér-

fejlesztés alapján kitüntetett ártéri érdekelt-

ség fogja viselni. 

Egy ily, közel 600 ezer holdat tevő, 

óriási árterületnek miiszaki felvétele és te-

lekkönyvezése előre látható dolog volt, hogy 

közel egy évtizedet fog igénybe venni, — 

miért is Horváth Gyula kormánybiztos, hogy 

az érdekeltség ki ne legyen téve annak, 

szatérités cimén 6 millió 253 ezer frtot tör-

leszt, s igy az érdekeltségre csak 3 millió 

747 ezer frt marad. 

A bökény-mindszenti társulat és Szen-

tes városa a 10 milliós kölcsön felvételénél 

még azt is kimondták határozatilag, hogy 

jövőre az érdekeltség ugy védelem, mint 

teherviselésre nézve szétbonthatlanul egy j 

nagy társulattá tétessék. 

Az 1884. XXI I I . t. c. 9. §-a erre nézve 

azt mondja, hogy : »felhatalmaztatik a köz-' 

munka és közlekedési miniszter, hogy addig ( 

is, mig az 1881. LII. t. c. értelmében az ár-

fejlesztés és osztályozás, valamint a tehervi-

selési kulcs végleg megállapittatnék : az ér-

dekeltségből egy, vagy több ideiglenes tár-

sulatot szervezhessen oly végből, hogy azok-1 

nak a már végrehajtott és még végrehaj-

tandó munkákat, fentartás és további gon-

dozás végett, azonnal átadhassa, t 

A törvény ezen rendelkezése folytán mint 

tudom Horváth Gyula kormánybiztos még a 

mult év őszén megtette javaslatát a magas kor-

mányhoz a társulati szervezés, illetve az ideig-

lenes autonomia helyreállítása érdekében. ! 
hogy a védmüvek letesitése érdekeben kia-, . . .. . , , . . , , » , . . . r ^ • 
, . . , . , , , r , , , A közmunka és közlekedési miniszteri, év jan. 
dott költsegek— az éveken át felszaporodó: , 

, , , , , . . ; 3-án kelt rendeletében kimondta, hogy az 
kamatokkal — megkétszereztessenek, s igy az , , , , , , , , ? , 

i - i egész érdekeltség egy nagy társulattá ala-
ártéri érdekeltség helyzete teljesen elvisel- . ° . . \ b>J . . . , 
, , , , . , . , , kitandó, samennyiban ez az egész védvonal, 
hetienné tétessék : egy ideiglenes árterü-

letet állapíttatott meg, mely a műszaki 
mely 233 kilométer hosszú és az 1881. LII. 

ártérfejlesztés befejeztéig viseli az ármen-
t. c. megalkotása előtt 5 társulat (»Endrőd-

tesités költségeit, ugy azonban, hogyameny-
Tur, kákafoki, halász-telki, bökény-mindszen-

ti és mindszent-apátfalvi társulatok«) s eze-

ken kivül 5 város és 5 község (Békés, Ma-
nyiben ezen ideiglenes ártér alapján va-
laki többet fizetne, mint amennyit a vég- „ , 
, _ . _ • 1 11 zo-Berény, Kunszentmárton, Szentes, uyoma , 
leges ártérfeilesztés szerint fizetni kell, az „ , .. ' 

ö . . . , . , 1 . 1 iv hndrod, Szent-András, Ocsod, Mindszent«) 
az artérlejlesztés befejezése után eszkozlendo 

leszámoláshoz képest a túlfizetést vissza 

kapja, vagy az, aki esetleg kevesebbet fize-

tett, a hiány utóbb fog rá kirovatni. — Az 

administratiója alatt állt, egy igazgatás alá 

semmi körülmények között nem vonható; 

ennélfogva az egész vonal védelme és ad-

ministratiója érdekében, egy központi főigaz-
ideiglenes kirovás ezen módját annak ide-1 . . .. , , . . . , 

** J gatóság mellett, három szakasz igazgatóság-
jében a társulatok közgyűlései mind elfo-

gadták és pedig nagyon bölcsen azért; mert 

mindenki belátta, hogy ha ily ideiglenes ár-

tér alapján meg nem kezdi az érdekeltség az 

ármentesitési költségek törlesztését, akkor 

ez az ártérfejlesztés befejeztéig megkétsze-

reződnék, s igy elviselhetlenné válnék a 

helyzet. 

gal szervezendő az uj autonomia. 

A közmunka és közlekedési miniszter 

ezen rendelkezéséhez képest, l lorváth Gyula 

kormánybiztos most már munkába vette az 

uj, nagytársulat megalakítását. 

Az ideiglenes ártértelekkönyv alapján 

ugyanis minden községnek megküldetett az 

Ezen ideiglenes ártér alapul vétele mel- j ártérbirtokosok összeírása. Es tudatva van 

lett mondták ki a társulatok, hogy a töltés j a községek birtokosaival, hogy az egybehi-

épitési költségek fedezésére az állam által 

adott előlegek visszafizethetése érdekében, 

valamint a még fennforgó költségek fedezé-

sére 10 millió frt kölcsönt vesznek fel; de csak 

ugy, ha a kormány biztositja az érdekeltsé-

get arról, hogy a felveendő 10 millió frtból 

6 millió frtot az államkincstár visel és to-

vandó közgyűlésen minden birtokos, ki 154 ft. 

ármentesitési költséget fizet, személyesen gya-

korolja szavazati jogát, s mindenki annyi 

szavazattal bir, amennyiszer többet fizet 

154 frtnál. 

Azok pedig, kik 154 frtnál kevesebbet 

fizetnek, az 1884. X IV . t. c. értelmében cso-

portosulhatnak és megbízottak által képvi 

seltethetik magokat. 

Szentesen 3500 ártérbirtokos van és 

ezek között csak 38 van olyan, ki 154 frtnál 

több ármentesitési költséget visel; igy 3462 

ártérbirtokosnak kellene csoportosulni, hogy 

az uj nagy társulatban megbízottak által kép-

viseltethesse érdekét. 

Mint tudom, az érdekeltség kebelében 

ugy Szentesen, mint a többi községekben is, 

megindult a mozgalom a csoportosulások 

érdekében. Bármily érdeklődés nyilvánulna 

is azonban a csoportosulás általi képviselte-

tés iránt, szó sincs róla, hogy p. u. Szen-

tesen 3462 birtokost össze lehessen szedni, 

hogy csoportokká alakuljon, s igy a szen-

tesi ártérbirtokosoknak a 154 frt ármentesi-

tési költségnél kevesebbet fizető ártérbirto-

kosai megbízottak által legyenek képviselve 

az uj társulatban. Ez keresztülvihetetlen. 

Csak az a kérdés most már, hogy az 

által, ha a kellő csoportosulások elmarad-

nak: háramlik-e hátrány az érdekeltségre? 

Véleményem szerint éppen nem ; mert 

a törvény értelmében azokat, kik csoportba 

nem állanak s igy megbízottak által nem képvi-

seltetik magokat, minden községben s igy 

Szentesen is, az elöljáróság képviseli, illetve 

ezek nevében a szavazati jogot az előljáró-

ság gyakorolja. — A j og tehát nincs elve-

szítve semmi esetben, csak az a kérdés, 

hogy melyik az előnyösebb a kisebb ártér-

birtokosokra : az-e, ha megbízottak által 

képviseltetik magokat, vagy saját elöljárósá-

guk által ? Szerintem az elöljáróság, mely a kö-

zönségnek közügyeiben különben is törvé-

nyes és felelős képviselője, előnyben áll a ma-

gán megbízott felett ; mert megbízatás foly-

tán minél több egyén kezébe tétetik le a 

szavazási jog , annál bizonyosabb az, hogy 

a megbízottak egyrésze elmarad a közgyű-

lésről és igy nem érvényesül a birtokosok 

egy nagy csoportjának joga, s ha megje-

lennek is a megbízottak, a vélemények szét-

ágazása folytán elforgácsolódik az erő és 

igy csoportonkénti megbízatás mellett a 

gyűlésen soha sincs és nem is lesz Szen-

tesnek akkora súlya, mint ha a csoporto-

sulásra utalt birtokosok jogát, legnagyob-

bára, az elöljáróság képviseli, mely mindig 

megjelen a gyűlésen és mint egy város 

egyetemének képviselője, soha nem áll any-

nyíra a partiális érdekek hatása alatt, mint a 

magán megbízott, s igy ő már hivatalos ál-

lásánál fogva is inkább utalva, kötelezve 

van arra, hogy a közös érdeket igyekezzék 

a gyűlésen érvényre juttatni. — De külö-

nösen az által, hogy igy az elöljáróság egy 

község határának nagy részét képviseli a 

gyűlésen, az illető város vagy község érde-

kében, mindig nagyobb befolyást, hatalmat 

fejthet ki, mint a megbízottak részben meg-

sem jelenő s leginkább szerte-szélylyel huzó 

elemei. 

En tehát határozottan azon vélemény-

ben vagyok, hogy — bármelyik város vagy 

községre nézve, — annál jobb, mennél több 

szavazat marad az elöljáróság kezében. 

Most azonban, midőn már a csoporto-

sulás iránti mozgalom megindult, — csak 

arra figyelmeztetem a szentesi ártérbirto-

kosokat, hogy, ha azt akarják, hogy Szen-

tes a körös-tisza-marosi érdekeltség kebelé-

ben az autonómia mellett is megtarthassa 

azt a befolyást, melyet eddig gyakorolt, 

akkor a csoportonkénti megbízásoknál elő-

ször arra kell ügyelni, hogy a viszonyokkal 

ismerős, az ügy iránt melegen érdeklődő, 

tekintélylyel bíró és magasabb értelmi szín-

vonalon álló emberekre ruháztassék a meg-

bízatás ; mert ez az uj társulat 34 község és 

város nagy birtokosait és értelmiségét fogja 

magába felölelni, s ezek között csak a köz-

élet terén már tekintélyre vergődött embe-

rek lesznek képesek Szentest az eddigi ve-

zérszerepben fenntartani. 

Tehát ovatosan bánjunk a megbízá-

sokkal ! Balogh Jáuos. 

Felhívás. 
Csongrádraegye hazafias és müveit közönségéhez. 

A történelem tanúsága szerint a törzsekké és 

államokká alakult emberi társadalom háború nélkttl 

nem tudott meglenni sem a természet ölén élő ó-kor 

gyér értelmi világossággal biró századaiban, sem a 

középkor hitvallásbeli rajongás és népvándorlással 

teljes nagy mozgalmai idejében, sem a keresztény 

vallás szellemének befolyása alatt megszelídült és a 

nagy gondolkozók iskolájából fölvilágosultságot nyert 

újkor időszakában. Civilizált és emberies gondolko-

zásunak nyilvánított jelen korunk is „fegyveres bé-

kében" él, kiáltó jeléül annak, hogy az államok a 

háború eshetőségétől ma sem mentek s az emberi-

ség jobbjai által behozni óhajtott örök béke esz-

méje esak ábrándkép. 

A történelem ugy ismerteti a háborút, mint az 

emberi természettel vele született rosszat, mely az 

oktalan természet világában jelentkező önfenntartás 

ösztönének megfelelőleg, az emberi társadalom ön-

tudatos törekvésének szolgálatában áll s mint ilyen, 

soha sem lesz nélkfllözhetö. 

Az emberi természettel ilyen módon mintegy 

vele járó háborúskodás pusztításait enyhíteni, borza-

dalmait csökkenteni és utóhatásait mérsékelni, már 

reg idő óta gondolkozása és törekvése tárgyát ké-

pezte az emberiség jóléteért buzgólkodó nagy fér-

fiaknak, s ezen kivül egyes koronás főknek is. Azon-

ban a kegyes törekvések e legnemesebbike, az em-

beri szeretet legfényesebb tanújele jelen korunkig 

esak szórványosan mutatkozott, mely miatt az eszme 

nagyobb lendületet nem is nyert Az .r>0-cs évek 

olasz-osztrák háborúinak rövid idő alatti tömeges 

mészárlásai, nevezetesen a solferinóí csata sebesült-

jeinek a segély távollétében, sőt hiáuyábaui arány-

talanul tetemes elhalása adta esak meg az első, de 

határozott lökést a kevesek keblében már régen 

lakozó segedelem eszméjének. A Dünant Henrik 

(méltó, hogy nevén említsük e nagy emberbarátot) 

által a solferino i csatánál nyert benyomásait megö-

rökítő és solferinóí emlékek (souvenir de Solferino) 

cimft, nagy érdekeltségnek örvendő s megjelenésekor 

jelenség gyanánt fogadott irodalmi munkájával a 

müveit világ nenies gondolkozásának tükrére dobott 

kő, — hála a gondviselés intéző hatalmának — 

messze terjedő hullámgyürüket vetett, — mely hullá-

mok mozgásba hozták a társadalmat, tevékenységre 

serkentették az államokat s rövid idő alatt az 

1863-ban Genfben tartott nemzetközi értekezleten 

elfogadott nemzetközi szerződésben (genfi eonventió) 

életre hívták a vereskereszt-egyletek eszméjét, mely 

az egész Európára kiterjedő egyetemes organismn-

sával az európai nemzetek között a testvériség leg-

szebb kapcsát alkotja. 

A nemes erkölcs és szclid kedély nyilvánulá-

sának eme áramlata elöl a magyar társadalom sem 

zárkózhatott el s dicséret érte hazánk népei haza-

fisága és műveltségének, hogy a néhány év előtt 

még zsenge fejlemény, honi társadalmunk fogékony 

talajában oly meglepő növekedést nyert, hogy táma-

dásszeríi rögtönös létrejötte és szervezkedésével a 

külföld rokonszenves figyelmét is nagv mértékben 

magára vonta s már eddig is számos irányban 

hasznos és a szenvedő honi lakosok által tényleg 

használatba vett alkotásokat létesített (betegápoló 

intézmény fejlesztése, budapesti Erzsébet kórház.) 

Az országos vereskereszt-egylet intézménye ily 

örvendetes gyarapodás mellett is azonban teljesnek, 

betetözöttnek ez időszerűit ínég nem tekinthető; szer-

vezetének hiányai vannak, az organismus nem egé-

szen kész. 

A fogyatkozások legfőbbikét, a fiók egyletek-

nek több törvényhatóság területén való hiánya ké-

pezi. E törvényhatóságok közé tartozik megyénk is, 

melynek hazafias és müveit közönségére nézve már 

nagyon is elérkezett az ideje annak, hogy hazafias 

intentiók szép példáját követve, a maga részéről is 

meghozza a szeretet és nemesen érző sziv köteles 

áldozatait. Az eddigi mulasztást e közönségnek saját 

reputatiója érdekéből tovább folytatnia nem lehet, 

a cselekvés terére kell lépnie, s az országos vcrcs-

kereszt-egyletnek iutézméuyét fiók egyletek alkotása 

által területén meghonosítania kiváló kötelességévé lett 



X V . É V F O L Y A M . 

De lássuk, miben is áll az országos vöröske-

reszt-egylet emberbaráti célja: 

1. Az államnak a bábomban megsebesült vagy 

megbetegedett harcosok ápolására vonatkozó köte-

lességszerű gondozását kiegészíteni, a katonai és 

bonvédelmi gondozás mérvein tul segitséget nyújtani 

s e végből a sebesült és beteg harcosok ápolására 

és támogatására vonatkozó segélyző egyesületi ügy-

nek szervezését és működését általában, a legfelsőbb 

helyen jóváhagyott alapelvek szerint, eszközölni. 

2. A rokkant katonák ihadastyánok és a ha-

bomban elesett háncsok hátramaradott családját 

segíteni. 

Célja továbbá az egyletnek: rendkívüli szercn-

rsétlenseg, ugy mint árvíz, tűzvész, inség, járvány 

esetén a szűkölködőket segélyezni s egyáltalában 

közhaszna tevékenységet kifejteni minden emberba-

ráti irányban, — ngy azonban, hegy ezen ember-

baráti tevékenység által a fő cél, a háború esetén való 

•egélyezés, csorbát ne szenvedjen. 

A fentebb elősorolt feladatok teljesítése a val-

lás és szeretet törvényeinek követését jelenti, -

ugyanazért teljes bizalommal s a siker biztató re-

ményével, nyílt kérelemmel fordulok a legmagyarabb 

megye hazafias és értelmes közönségéhez a végből, 

hogy az országos vereskereszt-egyletnek nemes in-

tentióit, emberbaráti magasztos feladatait megismerve, 

átértve és érezve, minél számosabban hivekül sora-

kozzanak azon táborba, melynek zászlaján a jóté-1 

konyság, segedelem, az emberbaráti szeretet géniusa 

áldó tevékenységgel elfoglalva tündöklik. 

Különösen önökhöz fordulok, megyénk lelkes | 

hölgyei. Önöké a szelíd kedély, érzékeny szív és! 

fogékony kebel nemes tulajdonainak a férfiénál bővebb ( 

ajándéka. Önöké az ápoló szeretet, odaadó gondos-' 

kodás, gyöngéd részvét nemes erénye. Önök a csa-

ládi élet intensiv képviselői, a családi nemes tulaj-

donok istápjaí; kérem önöket, lépjenek ki a családi 

szentély küszöbein s azon odaadással, mclylyel a 

tűzhely kedves tagjainak élnek, fordítsák gondjaikat 

ama nagyobb család boldogitására jobb létére, 

melyet hazai társadalomnak, távolabbi vonatkozás-

ban pedig a művelt nemzetek társulásának nevez- j 

nek; és érvényesítsék mindazon jó tulajdonaikat, 

melyek miatt és a melyek által önöket, asszonyaim, 

az emberiség szebb felének tekintjük. Legyenek hi- | 

vei a keresztényi szeretet és emberi magasztos érzés 

lentebb ismertetett intézményének s szerezzenek 

magukhoz hasonló meleg keblű barátokat az orszá-

g i * vereskereszt-egyletnek. 

Kelt Szentesen, Csongrádmegye székhelyén, 

1885. évi január hó 9-én. 

Csongrádmegye közönsége nevében: 

Stammer (Sándor, 
alispán 

Három rendbeli alapítvány. 

Sokszor hangzott fel l apunkban a pa-

nasz hangja , hogy nálnnk a gazdagabbak 

kö rében hiányzik az a kegyeletes érzés, j 

mely más városokban közcélú, nemesebb 

eszmék valósítása érdekében , nagyobbszerü 

á ldozatkészségben, a lap í tványokban és ado-

mányokban nyilvánul. 

E sivár, anyag ias irányú korszakban, 

mi ly jó l esett annak idején nt. F i ló János 

lelkész ur árvaházi alapítványa. S amily há-

lásel ismerés hangzott fel mindanyiónk ajkán 

akkor , éppen ugy hangzik az most fel; mi-

dőn egy nagyle lkű nőnek igazán hálás, el-

ismerésre mé l tó nemes tényéről kell meg-

emlékeznünk . 
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Kiss Mihá lyné F r i g y e r J ó z e f a urnő, 

már több izben tanúsított a nemes lelkületét; 

— minden évben ott láttuk nevét azok kö-

zött, kik a szegények segélyezésére áldoztak. 

Most ismét oly tettekkel öröki té m e g nevét, 

melyre Szentes város népe hálával fog emlé-

kezni minden időben. 

A nemes lelkű nő egyszerre három 

rendbeli alapítványt tett. 

Először ugyanis 5000, azaz ötezer fo-

rintról szóló »szentes-vidéki* takarékpénztár i ! 

könyvecskét tett le, mint örökös alapítványt 

egy Szentesen felál l í tandó árvaházra, mely ala-

pítványról szó!ó oklevél néhány pont ját j ó 

nak látjuk nyilvánosságra hozni. 

1. ,Az alapítványi összegnek kamata i 

egyelőre a tőkéhez csatoltassanak mindad-

dig, . . . . m ig az 15000 forintra ki nem 

növi m a g á t ; mert ez esetben már egy sze-

rényebb árvaház ez összegből megszerez-

hető leend és egynehány árva ellátásban is' 

részesülhet. Ezen itt jelzett elhatározásra 

azon körü lmény vezet, miszerint ha egy ily 

j ó t ékony intézet már valamelyik községben 

létezik, a tapasztalat azt bizonyitja, hogy az 

ilyenre ugy az erkölcsi intézetek évenként i 

segélyt szoktak nyújtani, valamint rendesen 

a vagyonosabb végrendelkezők az i lynemű j 

j ó t ékony intézetekre hagyományoka t szok-

tak tenn i ; s igy az általam alapítani szán-

dékol t árvaháznak mielőbbi , bár szerényebb 

alakbani felállítása másoknak is csak buz-

dító például szolgálhat.« 

2. ,Az igy létesítendő árvaház és an-

nak alapítványa a szentesi róm. kath. hit-

község tu la jdona legyen, anélkül azonban, ' 

hogy j o g a lenne . . . . akár a kamatokat , 

akár a létesítendő árvaházat, vagy annak 

vagyoná t bármikor is más célra fordítani.« 

3. ,Bár a létesítendő árvaház első sor 

ban kathol ikus gyermekek számára alapit-1 

tátik, mindazáltal ugyanazon feltétel mellett, j 

mint ez a kathol ikus vallásuakra a szabály-! 

zatban m e g lesz ál lapítva, más keresztény-

felek ezetű árvák is felveendők abba.« 

Ma jd febr. 26 án 1000 frtot adományo-

zott a városnak az ártézi kut köl tségeinek 

fedezésére. T o v á b b á egy 1000 frtos alapít-

ványt tett oly célból , hogy ennek kamata i 

a tanyai iskolákban a vallás tanítására for-

díttassanak. — Ma ugyanis az egyes egy-

házak fizetik a vallás tanításáért a tanyai 

iskolai tanítókat. — Ezen 1000 frtos alapít-j 

ványná l k imond ja az alapitó, hogy ameny-j 

nyiben az alapítvány kamata ibó l ki nem tel-

nék oly összeg, mennyit a szentesi helv. 

hitv. egyház fizet a taní tóknak, — akkor a 

hiányzó összeget a rom. kath. egyház pénz-

tára fogja pótolni . 

Ezek oly tettek, melyek m é g életében 

a hálás elismerés koszorújával fogják körül 

a nemes alapitó nő nevét . 

Á ldás legyen tettein! 

Az árvízvédelmi érdekeltség közgyűlésén le 
endő képviseltetés tárgyában vasárnap (rrárc 1 én 
d. u. 2 órakor) nálam rendkívüli közgyűlés fog tar-
tatni, mely re a szent látz'ói birtokosok — ártéri 
kirovási köny veikkel együtt — minél nagyobb szám 
mai szíveskedjenek megjelenni. 

Szentesen, 18É5. február 25. 

Körtvélye8i Sándor, 
a szent-lászlói gazd. elnöke. 

Meghívás. 
Az 1845—9-ik évbeli honvédek holnap, vasár 

nap d. u. 3 órakor a városháza tanácstermében tar-

tandó gyűlésére (honvéd igazolványaikkal együtt) 

meghivatnak. 

Szentes, 18#5. február 27. 

POKOMÁNDI FERENC, 
mint honv. egyl. jgyső. 

Helyi és vegyes hirek. 
- Fényes esküvő Miut már lapunk mult szá 

mában jeleztük, Saikadi Nafjy Mihály városunk pol-
gármestere f. hó 24 én tartá esküvőjét Kun Szent 
Mártonban Bozóky E r i i k é kisasszonynyal. A vő 
legény kíséretében reggel 7 érakor indult Szentesről 
a nagy számú és diszea közönség 3 négyes foga-
ton és 14 kettes fogaton. Az esketést a menyasszony 
szüleinek házánál nstgy isztele'ű Filó János reform, 
lelkész ur végezte. Az esketési szertartás végeztével 
ebéd volt éa délután fél négy órakor a boldog ifjú 
párt 24 fogaton kisérte városunkba a jókedvű la 
kodalmi nép, mely itthon a vőlegény szüleinek ká 
zánál gyűlt egybe vacsorára, melynek, ősi magyar 
szokáshoz képest, csak másnap lett vége, mikor is a 
vidéki vendégek ugy este felé elhagyták városun 
kat, kívánván az uj párnak szerencsét éa boldog 
ságot. Tiszta szivünkből kívánjuk ezt mi isi 

- A csongradmegyei gazdasági egyesületnek 
f. hó 23-ra egy behívott igazgatósági ülése —miután 
azon, a főrendiház reformjára vonatkozó törvény ja 
vaslat felett folyt szavazás miatt, elnök gróf Káró 
lyi Sándor részt nem vehetett — nem tartatott meg. 
Gróf Károlyi Sándor tiszteierére, az igazgató vá 
lasztmány tagjai, egy fényes barquettet is akartak 
ezen első ülésen leendő megjeleuéae alkalmából ren 
dezni; mely a gróf elmaradása folytán a legközelebbi 
ülés alka'mával lesz megtartva. 

— A körös tisza marosi érdekeltség első köz 
gyűlésének megtart hatása érdekében Horváth Gyu 
la kormánybiztos megkereste az érdekelt községe 
ket, hogy amennyiben ezen közgyűlésen személye 
sen azok gyakorolják jogukat, kik 154 frtot fizet 
nek, annálfogva az ezen összegnél kevesebbet fizetők 
az \8(<4 X IV ik t. c. 4. § a értelmében ceoperto 
fuljfanak éa megbízottakat küldjenek a közgyűlésre. 
E tárgyban lapunk í g y hosszú vezércikket hoz, igy 
f helyen c.-ak annyit emelüi k ki, hogy a csoportosulás 
és megbizatás iránt már városunkban több rendbeli ér 
tfkesh t volt, és holnap is lesz három helyen is érte 
kezlet. Az érdeklődés t<-hát az ügy nagy horderejéhez 
méltó nnrxben nyibái.ul; de azután nem nélkülözi 
a szélsfségtket sen». A kormánybiztos ugyanis ugy 
intézkedett, hogy a escportomló birtokosok a meg 
bizatásta városi elöljáróság előtt állítsák ki. — Burián 
Lajos ügy é«z, mint az eb Ijáróság megbízottja, ezen 
ezellemben járteleddig; de Bokán aztkivánják, hogy 
a városnak megküldött megbizó levelek egyeseknek 
osztassanak ki, s igy egy esek kivül, uton, útfélen 
szedhessék fel a megbízatást. S amennyiben ezen 
kívánságnak az elöljáróság megbízottja eleget tenni 
hajlandó nem volt, tett, már panaszok is emeltettek el-
lene a kormány biztosságnál. Mely panaszokkal szemben 
a kormánybiztos egv körrendeletet bocsátott ki, mely-
ben figyelmeztetve vanioik azérdekelt községek,hogy 
csak az elöljáróság vagy közjegyző előtt kiállított 
megbízások birnak érvénynyel. E szerint Burián 
Lajos ügyész eljárása minden tekintetben szabályos 
éa kifogástalan volt. S ez nem is lehet másként; 
mert hiszen ellenesebben a legnagyobb visszaélé-
sek követietnének «1 a megbizó levelek kiállítá 
iánál. Láttuk ezt a városi képviselő választásnál, 
hol fcz özvegyek szavazatának megszerzésénél ha 
mis nyilatkozatok állíttattak ki ugy, hogy rzen el 
járás több rendbeli bünfenyitő eljárásra nyújtott 

alkalmat. 

— Jelmezestélyt rendez március hó 7 én a 
szentesi izr. ifjúság Grűnvald J . kávéházában — 
1 frt belépti dijjal. A jótékony cél iránti tekintet-
ből kívánatos volna, hegy e bál, mely e nemben 
az :dén nálunk páratlanul áll, sikerüljön. — A meg-
hívók már széikü'dettek s a kik tévedésből nein 
kaptak, szíveskedjenek Székely László bálbiz. tag 
hoz (Sonnenfeld S. házánál) fordulni. 

A NEVELŐ UR. 
BESZÉLY (10) 

SIMA FERENCZTŐL. 
Kalocsay Péterné, midftu szobájába ért, Író-

asztala fiókjából egy uj, hat lövetű revolvert vett elő. 

— Ma véget fogok vetni ennek az életnek, 

mondá vagy inkább s fogai közül sziszegé s szép 

nő s szemeiben és arcán rendkivüli elhatározás ült. 

— Elég idő óts tűrök és ssenvedek már, hogy 

egyszer csordultig lássam a poharat. Hiszen utolsó 

cselédem is szánalommal, gunynyal nézi helyzete-

met, melyet csak én birtatn és csakis gyermekeimre 

való tekintetből birtam eddig szó nélkül elviselni. 

A szép asszony hideg elszántsággal forgatá 

kesében a pisztolyt, s mintha mindig azzal bánt 

volna, ny ugodtan tölté meg. — No, mondá, ez elég 

leas hármónknak is. Ő is meg fog lakolni, ha él 

vezte férjem szerelmét, akkor osztozzék is annak 

hitvány sorsában. 

Aztán leült as asztalhoz és irt. Irt sokáig. A 

aorok nagyon lassan szaporodtak; mert minden be 

tüt sokszor elolvasott. Midőn befejezte, egy levél-

'borítékot keresett elő, s abba zárta le as iratot. S 

kivül azt irta rá, hogy „végrendeletein". 

Nyugodtan, szépen irta le ezeket a szavakat, 

majd az asstalfiókba zárta el a levelet. 

S midőn ezzel is készen volt, a könnyű nyári 

ruhát, melyet egész napon viselt, egy nehezebb, a 

hideg ellen is védelmet nyújtó — tenger zöld szinű 

szövettel cserélte fel, melyet évekkel az előtt 

férje hozott neki. Öltözködéaét oly gonddal végeste, 

mintha valami estélyre késsült volna. Arca hideg, 

nagy ábrándos, kék szemei nyugodtak voltak. Mi-

«l?n öltözködését bejezte, már alkonyodni kesdett. 

As idő szeptemberben volt, már hét órakor 

esaállt a nap. 

Kalocssyné gyémánttal kirakott óráját vette 

elő. Az óra 6 ot mutatott. — Még egy óránk van 

aztán indulunk. 

A szép asszony, mintha acélból lett volna, 

minden idege nyugodtságot mutatott; pedig lelkében 

egész vihara dult a keserűségszülte bosszúérteinek 

Majd a nevelőt hivatá magához. 

Darabos Sándor, midőn úrnője felszólította, 

hogy hajlandó-e őt Gördre követni ? — tudta, hogy 

Kalocsaynét borzasztó elhatározás viszi erre a lé-

pésre s az ifjúnak megvillant lelkében, hogy ez az 

ut mindkettejöknek életébe kerülhet. De volt-e 

annyi élet, mennyit ingyen, pazarul fel ne áldozott 

volna az ifjú azon bálványozásig menő tiszteletnek, 

melyet a szép és szenvedő asszony iránt érzett 

És nem volt egy pillanatig sem gondolatában, 

hogy nem helyesen cselekszik úrnője, ha egyszer, 

mint sas, lecssp a bűnös gerlepárra. 

Régen kellett volna es, gondolá az ifja és vére 

égett a bosszú érzetétől. 

A felszólítás után szobájába ment és mintha 

egy ösztön vezette volna Kalocsaynéval: revorve 

rét vette elő. — Ezt magammal viszem, erre mág 

ma éjjel szükségem lehet. 

Az ifjú lelke azután maga elé idézte as éjjel 

bekövetkeshető eseményeket. — De bármily meg-

rázó volt is annak képe, nem rémült meg tőle, sőt 

kéjelgett rajta. 

Míg ő Kaloesayné sorsával, bosszú érzetével 

teljesen aaonosítá magát és bele ringatá lelkét, 

hogy réssese legyen a szép nő bosszújának, addig 

Hubay őnagysága a másik szobában aludta a ren-

des délutáni álmát és horkolt, hogy szinte rengett 

bele a fehér ház. 

Mily sajátságos as élet egy ftdélék alatt! Az 

egyik ember lelke nyugszik Morfeus lágy kaijai 

köaött, a másiké pedig hánykolódik a szenvedély vi-

haros tengerén. 

Midin az öreg ur álmából felébredt, röktön 

átment as ifjúhoz és azt kérdé tőle, hogy a veje 

elment e ma délután ? — Ugyanis as öreg már ak 

— A SZŰCS ¡partársulat a helybeli alsó ipar-
iskola igazgatóságához G frtot küldött be oly czél-
ból, hogy abból az iskola felszereléséhez szükséges 
tanszerek költségei fedeztessenek, amiért ia neve-
zett ipartársulatnak e helyen is köszönetét nyilvá-
nítja az ipariskolák igazgatója. Vajha többi, na-
gyobb ipartársulataink is követnék a jó példát 1 

— A szentesi ref. tanító egylet f. hó 22 én 
tartá közgyűlését, mely alkalommal az egylet meg-
győződvén, hogy 1 frt. tagsági dij mellett a szük-
séges szaklapok és szakkönyvek beszerzését s azok 
rendben tartását nem fedezheti, a tagsági dijak ez 
évre 3 frtban lettek megállapítva. Ugyanekkor tar-
tatott meg a tisztújítás is, mely alkalommal egyhan-
gúlag megvülasztattak : elnökké id. Csathó Sándor, 
jegyzővé Körtvélyesi Sándor, p.'-nztárnokká Kovács 
János, könyvtárnokká Kovács Lajos. 

— A szentes vidéki takarékpénztár, mai na-
pon d e. 9 órakor kezdődő rendes évi közgyűlé-
sére újból felhívjuk a részvényesek figyelmét. 

— Grűnvald József halvacsora hirdetésére fel-
hivjuk a halpaprikást kedvelők figyelmét. 

- - Az ártézi kut tegnap, péntek este 114 méter 
mély volt, a csf ben ugy anaz ideig 107 méter magas viz 
van. A hét folytán még mindig szürke agyagrétegben 
járt a furó. 

— Kugler Jusztin kézu ű és divatáru üzletét, 
mely e nemben nálunk ugy bel, mint külső felsze 
relésére nézve — páratlan íz és és csínnal van be-
rendezve s hol a vevőknek oly bő alkalom kínálkozik 
szép, jó és olcsó cikkek beszerzésére, melegen ajánl-
ják polgártársaink pártfogásába. 

— Lopások. Február 19-ikére virradóra De-
rekegyházán az uradalmi éléstárt eddig ismeretlen 
tettesek feltörték, s 9 oldal szalounát loptak el. Az 
előtt rövid idővel pedig Ordöngösről két kocsi árpa 
szalmát tolvajlottak el. A tetteseket a rendőrség két 
mindszenti lakos személvében megtalálta. 

— Véletlen halallal mult ki f. hó 19-én éjjel 
e&y Ujj Mihály nevű szentesi ember, kí bízonvosan 
jól be lévén pálinkázva — egy útszéli árokba esett, mely 
telve lévén vizze', belefuladt. Hulláját felbonták 

— Véres farsang. A Szegeddel szomszédos 
Sánd* rfalva községben farsang utólsó napjának es-
tély én egv kis társaság gyűlt ösize D<'»czi Antal 
házában. Egy akó bor vették közösen, Csak Dóczi 
István nem járult hozzá, azt adva oká% hogy ö 
szegény ember. E miatt volt aztán szóváltás. Il^g 
gélig mulattak és ekkor Déci István az öreg Berta 
Ferenczcze', szeged tanyai csősszel barátságosan ösz 
szeölelkezve kifelé tartott az udvarra. A mulatók 
közül egy harmadik követte őket s megdöbbenve 
látta az ajtón kilépve, hogy az udvaron az öreg 
szegedi csósz egyszerre kifordul Dóci István karjai 
ból és élettelenül esik össze a földön Odaszaladt, 
de Dóci bicskával fogadta ót is a azt a mellébe 
döfte. Nagy sérülést nem szenvedett, mert kimene-
kült és segélyárt a mulatókhoz futott. \ szeren-
csétlen csősz .azonban maghalt. A. gyilkos elmene 
kült, de még aznap délelőtt elfogták. 

— Még a gyermekek isi Nagy—Kikindán 
Kragity Jéczó népiskolai tanuló, tiz éves fiúcska 
öngyilkossá lett. Jóczó édesanyja e hó 15 én lakó 
dalomban volt, honnan gyermekei számára a marnák 
azokása szerint cukorkákat és süteményt hozott. A 
ozukorkák elosztása miatt a kis Jocó magát sértve 
érezvén, sirva fakadt. Anyja parancsszavára nem 
hagyván fel a sírással, az asszony elpaskoita, mire 
a gyermek azalatt az ürügy alatt, hogy iskolába 
megyen, összeszedte köuyveit és fölment a padlásra 
hol a ruhaszárító kötéllel a gerendára felakasztotta 
magát. A szerencsétlen fiúnak már csak a holttestét 
találták meg szülei. 

— Összenöt ikrek Troppauban február 17-én 
Silberstein Lipót utazó ügynök neje, női ikreket 
szült, kik mellkasuknál fogva voltak egymással 
összenőve, s srületésük után néhány perc múlva 
meghaltak. — Testük különben egészen rendszeres 
alkotású volt, s teljesen kifejlődött. Az anya — 
nem tekintve a nehéz szülési fájdalmakat — egé-
szen jól érzi magát. 

— Egy mágnás bál belépti dija. A budapesti 
nemzeti casinó, melynek tagjai kiválóan herezsgek, 
grófok, báré-k s csupa nagy urak, febr. 16 áu fé-
nyes táncvigalinat rendezett, melyről érdekesnek 
tartjuk följegyezni, hogy a belépti dij személyenkint 
c*ak 50 frt volt. S s bál fényesen sikerült. 

kor aludt, mikor Kalocsay Péter elment, s így tá 

vozása felöl mit sem tudott, csak annyit hallott, hogy 

leánya kérte férjét, hogy vigye ót be Szolnokra. 

AB ifjú elmondta az öreg urnák, hogy a nagy-

ságos ur elment Gördre. 

— Hát ez r.z einber csakugyan megakarja 

ölni leányomat, mondá az öreg ur s azután, mintha 

megbánta volna amit mondott, lehorgasztott fővel 

sétált föl s alá a szobában. Az ifjú szemei villámo 

kat lövettek e szóra. Ajkán ott lebegett a szó, 

hogy : a Mának egyszer már vége is lesz. 

— No, lássa barátom, mondá az öreg ur oda 

fordulva az ifjúhoz: hát nem nyomorult gazember-e 

es az én vejem ? 

Az ifjú némán bólintott igent. 

— Ennek az embernek semmije, de semmije 

nem volt a világon és mikor neje a szerencsétlen 

fölfordulás után oly nagy beteg volt, rávette, hogy 

Írassa rá vagyonának felét, s ezt s leányom meg 

tette, s es s nyomorult, hálátlan ember, már a va 

gyon fele részét leterhelte, mondhatni semmivé tette, 

s ráadásul halálra kinozza leányomat, kiuek a láb 

nyomát ia csókolhatná. — De ugy kell az én leá-

nyomnak, s kezdett az indulat vihara mindinkább fel 

csapkodni az öreg úrban, ugy kell, megmondtam 

neki; de a gyermek önfeje után jár. 

Hubay Zsigmondot nem látta még a nevelő 

ur ilyen hsragos arccal. Az öreg ur kedves, sselid 

arcára sötét felleg ült, ökleit többször erősen össze 

szoritá. Soha nem voltam ily hsragos, mint most, szólt 

as öreg ur. — Borzasztó dolgok fognak történni há 

zunknál. Iszonyatosat álmodtam. Soha nem szoktam 

as álommal törődni; de az imént oly látmányom 

volt, mely jéggé fagyasztja idegeimet. 

— Szegény leányom! mondá kis idő mulvs as 

öreg ur: öt vádolom én, pedig nem ő s bűnös, hs-

nem én vagyok, miért engedtem meg, hogy ő saját 

esze ntán menjen. 

— A végzet dolga az nagyságos uram, ssólt 

• nevelő, hogy csillapítsa, enyhítse as öreg ur ke-

serűségét, 

— A végzet dolga, mondá az öreg ur. A vég-

zet, ez egy nagy palást, melybe beletakarunk 

minden nagy hibát, minden bűnt, hogy az ember 

szabad akaratát felmentsük minden kritika alól. — 

De én nem kívánom magamat felmenteni az apai 

mulasztás vádja alól, s ha szerencsétlenségre en-

gedtem jutni gyermekemet, akkor kell, hogy osz-

tozzam is sorsában, vagy felemeljem karomat vé-

delmére. 

öreg ember vagyok; de nem oly hanyatlott 

még, hogy leányom meg ne birjatn menteni e nyo-

morult ember lealázásától. 

Az öreg ur azután nem szólt semmit, egy da-

rabig lehorgasztott fővel sétált még a nevelő szo-

bájában, s azután kiment, átment saját lakosztályába. 

A fellegek tehát tornyosulva közelednek min-

den felől, mondá a nevelő, mikor az öreg ur be-

tette szobája ajtaját. — Ennek az öreg felhőnek 

még volna meny köve; de mi megelőzzük. 

Alig hagyta el az ifjú szobáját az öreg ur, 

midőn az inas lépett be, hogy a nagyságos asszony 

kéreti s nevelő urat. 

Darabos Sándor ment. 

Szíve most éppen ugy dobogott, mint az első 

nap, mikor a nagyságos asszony szobájába lépett. 

Az urnő sétálgatott, s midőn sz ifjú belépett,szí-

vesen nyujtá feléje kezét, melyre az ifjú önfeledten 

lehelt kétszer is csókot. Kaloesayné azt ezen izga-

tott pillanatban is észrevette. 

— Édes barátom, szólt az urnő: ön pár órá-

val elébb nekem megígérte, hogy követni fog. 

— Mindenhova nagyságos asszonyom. 

— De tudj s e, hogy életével játszik. 

— Nincs annyi életem, mit fel ne áldoznék 

nagyságodért. 

— Jól van barátom, akkor menjen vegye kö-

penyét, s mikorra ide vissza jön, be less fogva éB 

megyünk. 

A nevelő elment. 

(Folyt, köv.) 
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— P ó r u l j á r t héhér. Rítne« jelenet folyt le 
tegnapelőtt Londonban egy kivégzés alkalmával. Egy 
szolgát akartak felakasztani, a ki úrnőjét bosszúból 
meggyilkolta. Angliában tudvalevőleg az akasztás 
nak egéss más, sokkal barbárabb módja van divat 
bsn, mint nálunk. As elitéltet sgy csapóajtóval el 
látott Üreg fölé állitják, • miután nyakára burkot 
kötöttek, felnyitják as ajtót. Aa illető alázuhan és 
V kötél magfojtja. Most azonban a csapóajtó megta 
gadta a szolgálatot, mert a deszkásat a nedvesség 
tői nagyon meg volt dagadva. Négyszer kisértette 
meg a bakó legényei segítségével az ajtót erővel 
lesttiyessteni, ugyanannyiszor kellett az elitéltet oda 
állitani. Végre a serif megtiltotta a további kivég 
sési kísérleteket. As igazságügy rainisztei kijelentette 
as alsóházban, hogy elrendelte a kivégsés eshalass 
tását, mit vslószinttleg megkegyelmezés fog követni. 

— Hajótörés. A „Venu»u nevű osztrák bárka-
hajó, mint egy Watterfordból f. hó 24 én éjjel vett 
•Qrgöny jelenti, az atlanti tengeren teljesen hajótö 
rést szenvedett. A hajó Ltbl ich kapitány parancs 
noksága alatt állott és Liverpoolból Rio de Janei 
róba indult. A hajó egész legénysége étetét vesztette. 

— Sajátságos végrendelet . Egy bostoni mii 
liomos, mr. Qeorga Gardner, a minap meghalt és 
évjáradékot hagyott feleségének, melynek színarany 
ban mindenkor az asssony sulvát kell képviselnie. 
A ktllönc neje es idő szerint 97 fontot nyotn, ebben 
az évben tehát körülbelül 90,000 frtot (1000 arany 
=698 font) kap évjáradékul. A gyászoló özvegy 
igyekezni fog, hogy testének terjedelme összhangban 
legyen háztartásának igényeivel, mert súlyának apa 
dásával a jövedelme is kevesbedik. A különös vég 
rendelkező halálának évfordulóján megható gyász-
ünnepély rendezendő, mellyel a gyászoló özvegy 
megmázsálása van egybekötve. 

— A szokás hatalma. X tanár urnák fiatal fe 
lesége elkésvén a vacsorafőséssel, egymásután négy 
szer tálalt férjének este vesét velővel. Negyedszer 
már kifakadt a férj s igy szólt: „Mit? megint vejie 
velő; ezt már nem állom ki, megyek a vendéglőbe 
vacsorálni ! u — A vendéglőben aztán ily párbeszéd 
fejlődik ki a tanár és a pincér közt: „Mit parancsol 
uram ?a — „Én, hát izé . . . hozzon — vesét ve 
lövel'tf 

— Amerikai humor. Egy chikagoi lap kiadó-
hivatalában nemrég egy ember jelent meg s a kö 
vetkeső hirdetést iktatta be: „Házassági ajánlat.u E 
hirdetés közzétevője egy müveit és tisztességes 
hölgygyei óhajt ismeretségbe lépni, ki a következő 
leírásnak feleljen meg: M igassága 5 láb 4 és fél hü 
vei) k, súlya 136 font, mellbösége 39 hüvelyk, si-
pőszéleosége 28 és fél hüvelyk, cípőssáma 3 és fél, 
keztyUHzáma 5 és egynegyed ; ezenfelül legyen bar 
na, sötétkék szemekkel." 

— Kettős Öngyilkosság. Megrendítő kettős ön 
gyilkosság történte napokban Tarcalon. Szabó Vik 
tor viucellérképezdei igazgató neje, szül. Grazsely 
Józefin asszony és társalkodónője megmérgezték 
magukat. Haláluk rögtönösen következett be Hogy 
mi vitte a szerencsétleneket a végzetes lépésre, ar 
ról többfele verzió kering. 

— Palota vizből. Vállalkozó szellemű embe-
rek Moutrealban jé^palotát építettek, melyhez 60,000 
darab különböző nagyságú jégtáblát használtak fel. 
A palota hossza 50 méter és szélessége 36 roérter. 
Közepén egy 30 méter és sarkain négy, 17 méter 
magas torony van. Este villanyfénnyel less világitva, 
mi tudvalevőleg csekély meleget fejlesztvén, nem 
veszélyezteti az építményt. A palotában mindenféle 
Ünnepélyeket és mulatságokat rendeznek. 

— A fér i , mint hóhér Hihetetlen eset történt 
a napokban Tordáu. Egy oláh paraszt ember el 
küldte a feleségét egy csizmadiához a bocskorjával, 
a melyre más bőr kellett. Mikor az asszony haza 
vitte a megjavított bocskort, a férj dühösen rárivalt, 
hogy miért engedte magát uugcsalatni a munkával, 
mert a bőr ilyen meg amolyan elnyűtt, rosz, s ő 
azt nem viselheti Az asszony azt találta felelni, 
hogy a bőrt a férje cs»k azért nésí elnvüttnek, 
inert részeg. A férj akkor nejére rohant s azt mondta 
neki: „Akarod, hogy felakasszalak, vagy átszúrja 
lak ? Válasz lu Az asszony eleinte tréfára vette a 
dolgot, de a férj dühös arcáról könyörtelen haragot 
olvasva le, rimánkodni kezdett, hogy kegyelmezzen 
az életének. A férj előkeresett egy madzagot, s az 
zal felakasztotta a nőt a uiestergerendára. Mikor 
fuladozni kezdett, leeresztette. Vagy háromszor is-
mételte e válogatott kínzást. A nő ekkor hirtelen 
megragadta férjét, s segélyért kiáltott. A keletke j 
z»:tt zajra u szomszédok össz-*, utottak s a férjet ; 
megkötözve szállították a hatósághoz. A vissgálat 
alkalmával kitűnt, hogy a piraszt sem eloi.-zavaró 
dott, sem részeg nem volt, sőt feuyegetődzött, hogy 
mihelyt kiszabadul, újra felköti a nejét, de ezúttal 
nem fogja leereszteni. 

— Csodagyermek. Bécsben húshagyó ked 
den egy tíucska született, meg pedig burokbau és 
egy fogat hozva magával a világra. Hetedfél kilo 
gramm nehés és mikor kivették a fürdőből, mint a 
bábaasszony esküszik rá, egész éi'th >tően mondotta 
ki e szót: „Ankeru . A csodatiuuak az apja háztu -I 
lajdonos. 

— A kenyér ara a régi Jó világból. A Komá 1 

rom városi levéltár adatai nyomán köjö. jük, hogy i 
1721. j il. 24. kelt városi magístrátu* határozata mi j 
képpi-n hangzott: Mivelhogy mostanában tiszta bu j 
sánuk méreje folyik 1 f. 10 dénáron, azért egy j 
szép fehér lisztből sült semle limitáltatott 9 latra, j 
sós pogácsa 7 ' j 1, szarvas 8 I., két pénzes pék I 
kenyér egy fout egy, garasos pékkeuyér 2 ' j font, 
tiz pénzes 5 font. Cipó limítatiója in statu priori 
megmarad, additohre: hogy 25 péuzes kenyér le 
gyen 13 font és föllebb ne sü^seuek, ha pedig ezen 
föllebb irt liinitatió valaki által violáltatik, tehát el 
sőbben confiscsltatik, más dszor, ha tapasztaltatik 
péket réghi mód szerint hajókra fölállítván Dunába 
bevetik, sütő asszony kenyere pedígh elvitetik, iná 
sodssor Piarcon, Thaatrumon fölálütván, s nyakára 
kötvén kenyerét, biró uraiu által reudoleudő bízó 
nyos üdéig ott fogh állani, kinek teilyes hatalma 
az Nemes státusoktul ad .tátott. 

— Érdekes hirdetést bocsátott ki 200 évvel I 
ezelőtt Nürnbergben egy Makkért Izsák nevi zsidót 
mely az ottani levéltári eredeti után a következő-
leg hangzik: „Mtkkerl Izsák, borbély, paróka ké 
szil», c'pész, kovács és szülész, borotvál és hajai 
nyír 2 lircárért s ezenfelül puderoz és hajkenőcs, 
csel bekeni a híjat. Készít és foldoz cipőket s 
csizmákat, eret vág, köpülöz szívesen; a házaknál 
magán órákat ad s táncolni tanit, árul parfüiuokat, 
papirt, csizma féuymázt, sós heringet, mézet, kefét, 
patkány mérget s egyébb csemegéket, ssiverősitő 
gyökeret, burgonyát, kolbászt s egy főzeléket áru« 
•it Izsák Makkeri." 

— Eredet i folyamodás. Kutsík István, utka 
paró Kecskemét városában, a polgármesterhez fo-
lyamodást nyújtott be, melyben fizetését egy pár 
•sismával kéri megjavíttatni; e folyamodványt ere-

detisége miatt a köslésre érdemesnek tartjuk, miért j 
sst itt ssóról szóra kösöljttk. A folyamodvány így szól: 
„Kórvényes. Kérem szépen a Tekintetei Polgár-1 
mester nagy urat, legyen ollyan szívesen megfogadni 
az engemet, hogy a ssolnokí kaputól egéss kaszap 
kapuig as utat takarni, a folyásokat, tisztitaní, a 
hídról és járdáról a sarat kítísztitani még az árkot 
is kítisstítani, ha a vis le nein folyik, ha még a 
füvek felnőnni szépen is tisztítani, még ha as töl 
tésén a fát ültetése less, akor tisztán gondolkodom 
magam szorgslmatosau ügyelni rendesen és őrisní 
még a baromfi és sertések még as emberek és 
gyermekek is se, neiu szabad a kéresstülea felji-
rása és kaparni, azért felkérnélek a Tekintetes nagy 
urat édes Kisded Jézuska neviben engedjének meg 
nekem a havi fisetésem 20 forint jár, még egy pár 
erős csizmát hogy a vis nem mehet benőéin inert 
a nagy sár és víz is van as árokban kellene bejár-
kálok a sarat kitisstaní, az mind munkámat gond 
kőzni szorgalmatosan igyekezni. Kegyelet ur éu már 
15 éve óta szolgálok a városnál most mégis vagyok 
nálok édes Jézuska együtt: magamal Teljes tissta-
lettel én Kutzik Istváu városi hónspssámos." 

— V i h a r február hóban. Battonyáról írják az 
Egyetértésuek febr. 21 érői: Itt ma délután mint-
egy óráig tartó s a legszebb csendes, nyári meleg 
esd volt, mialatt folyton dörgött és villámlott. 

— Egy S házassági ígéret be nem valtása. 
Furcsa ítéletet hozott a napokbn a frankfurti b>rő 
ság. Egy fiatal, csinos leány bepanaszolt egy mér- j 
nököt, aki azt ígérte neki, hogy vagy nőül veszi a 
lehető legrövidebb idő alatt, vagy 10,000 márkát 
fizet neki 18S4 évi aug. 25 lől járó 6 százalékos 
kamatokkal együtt. Az eljegyzés is megtörtént, a 
mit s kisasszony egy csomó szerelmes levéllel bi-
zonyított, de a vőlegény nem vette komolyan a 
dolgot. A mérnök nem tagadta hogy házasságot 
ígért a kisasszonynak, de — úgymond — nincs 
abban a helyzetben, hogy egy asszonyt eltarthatna. 
A kisasszony ezsel szemben kimutatta, hogy vőle-
gényének 50,000 márkát érő vagyona s 100 márka 
havi fizetéssel iáró állása van. A bíróság következő 
képpen ítélt: ranasslott köteles panaszosnőt két 
hónap alatt nőül venni s a költségeket ia ő tartozik 
viselni. Az ítélet azzal van indokolva, hogy a 
panaszlott maga beismerte, ho^y házasságot igért a 
kisasszonynak, azt pedig nem állítja, hogy az Ígéret 
föltételes volt, ha t. i. nagyobb jövedelemmel járó 
állása lesz. Az is be van bizonyítva, hogy vagyona 
van s egyébiránt olysn helyzetben van, hogy jobb 
állást is szerezhet magának. Ha a kisasszonyt két 
hó alatt uőül nem venué, az esetben a bíróság a 
10 000 márka tárgyában fog ítéletet hozni. 

— Két ikerpár . Párisban az idei sorozásnál 
azon rendkívüli ritka eset fordult elő, hogy a sorosó 
bizottoág előtt négy testvér jelentkezett, mert mind 
a uegyen ugyanegy évben nztllettek. E négy test 
vér ugyanason anyától Gasté kősségben. Francia 
országban született és pedig ketten 1#64. január 
6 án, ketten pedig ugyanazou év december 27 én. 

— Gonosz nye l v Nagynéni: — „Nem lehetett 
kiáltanom a nagy várost. Gondold csak, sehová sem 
mehettem a nélkül, hogy egy sereg férfi ne jött 
volna utánaam." — Unoká imba: „Mért nem for 
dúltál egyszer vissza? Tudom elijesztetted volna." 
(Bizonyosan rut lehetet nagy néne!) 

— Abdul Ker im pasa. m 11917? ikí szerb-tö-
rök muszka háború fővezére, rhodus-szigeti számki-
vetésében meghalt. 

— Lázongó rabok. Oroszországban a kokandi 
börtönben néhiuy hét elő t szörnyű dráma játszódott 
le. A kényszermunkára ítélt rabok, azámsz*riot 24 en, 
gerendákkal és cserépdarabokkal fegyverkezve egész 
váratlanul, vad dühvel megtámadták az őrséget. A 
támadás oly hatalmas volt, hogy az őrségen levő 
altiszt azonnal meghalt, kilenc katona pedig inegse 
besült. Az őrség azonbau csakhamar visszanyerte 
bátorságát s tüzelői kezdett. A lázongók közül 8 ! 
a helyszinéu maradt, ke;tő még aznap meghalt és | 
tizennégyen megsebesültek. A lövések zajára rövid • 
idő múlva egész század sietett elő s körülvette a j 
fegyházat. A napos tiszt halálmegvetéssel vetette | 
magát a dühöngök közé a a ráhulló csapások dacára 
ott maradt, míg a lázadást el neiu nyomták. A szá 
zadparancsnok orvosokat hivatott elő s ugy a ka 
tonák, mint a fegyenc'k sebesültjeit ápolás alá 
vétette. 

— Gonosz fé r j B. alsó-ausztriai faluban náliány 
hónsp előtt meghalt egy dúsgazdag birtokosnő és 
első házasságából több gyermeket hagyott hátra. 
Végrendeletében a második férjéről is gondoskodott 
és ráhagyta iugatlan javainak nagy részét, inig 
gyermekeinek összes készpénzvagyonát hagyomá j 
uyozta. A leltár felvételére múlt héten megjelentek 
a bírósági kiküldöttek. Mialatt ezek kiküldetésükben 
eljártak, azalatt az elhunyt férje is jelen volt és 
minden áron foglalkoztatni igyekezett a bizottságot, 
különféle leveleket és okiratokat mutatva neki, me j 
lyek állítása szeriut a leltár felvételére fontosak vol 
tak. Mialatt a hivatalnokok ezeknek az iratokuak 
a vizsgálatába merültek, a háziúr észrevélenül a 
me.'ékszobába sompolygott, amelyben elhunyt fele- j 
ségének jól elzárt pénztára állott. Minthogy a ku'cs 
rak nem vo!t birtokában, erőszakkal kellett a zárt 
feltörnie, ami sikerült is neki. Azonban a kiküldőt 
tek egyikétiek feltűnt a mellékszobából hallatszott 
gyanús zaj, odasietett és az özvegy férjét a pénz 
szekrény mellett guggolva találta; zavaros feleletei 
bő! azonnal aet következtették, hogy rosszban tőri 
a fejét. Utánna jártak a dolognak és azt találták, 
hogy as özvegy a szőnyeg al t egy csomagot rejtett, 
mely 30,000 frtot tartalmasott bankjegyekben. Az 
Ugy,melyhez a közelebbi aditok még hiányoznak, 
alkalmasint a törvényszéknél fog befejezést nyerni. 

— É let re hitt öngyi lkos. A Székelyföld bői vesz 
szűk át a következő sorokat: A múlt héten egy 
úrias öltözetű fiatal leány u'azott keresztül három . 
székely fuvarossal a büdösi fürdőn. Itt a hölgy föl > 
szólította a fuvarosokat, hogy kisérnék fel a kén 
barlanghoz, mert szemvizre van szüksége, mivel 
szembajban szenved. As útitársak készségesen en 
gedtek a leány kérésének s kettő kösülök felkísérte 
a bsrlanghoz. Az egyik fuvaros be ment a barlang 
bs s hozott szemvizet s aztán együtt visszafordul 
tak. K-;vés idő mu!va a leányuak eszébe jut, hogy 
egy kendőt ott felejtett; megkérte tehát kísérőit, 
hogy várjanak r í míg viaszatér s azzal visszament 
egyedül. A fuvarosok várták jó időig, de a leány 
csak nem jött. Gyanujok támadt, hogy a hölgy táu 
öngyilkos lett és gyorsan visszamentek, s csakugyan 
a leányt ott találták a barlang földjén feküdve, élet 
telén állapotban. Azonnal kezdették hóval dörzsölni 
s a leány nemsokára eszméletére tért; azonban alig 
jött magához, ismét vissza akart térni, hogy elölje 
magát. As egyik fuvaros elébb szép szóval igyeke 
zett a végzetes tettől visszatartani, de uiidőa a leány 
erővel is menni akart, levágott egy mogyoróágat s 
rárivalt a leányra: „Most már menjen a kisasszony, 
mert különben . . A többit a suhogó mogyoró-

pálca magyarázta meg. így kisérték le a hölgyet 
a fürdőhöz s ssekérre ttUetve, elhsjtattak. A hölgy 
neve 8. A. Csernátonból, s a mint msga mondá, 
szerelmi csalódás vezette arra, hogy életének véget 
vessen. 

— As O r s z i g - V i l f c f f , e legkitűnőbb kJpss lap legújabb 
H-ik teám a a szokottnál is gazdagftbb tarUlo.nmal jelent meg 
• s érdekes közlegények sarát Jóka i M&r kossorua regényírónk 
„Kártya- cimü kitfiuö humoreszkje nyitj* meg. Khartuonról 
Huszár Imre irt ¡«mertető cikket, több l«relet közölvén Gor-
dontót. Bielyoket a hos tábornok n3véréli iu'éteU HsUl* 
P';tert5l „jArmsftálemtál -laffáig" címmel t«lálnnk egy fend <i/(II 
érdek*« közleményt. A Washington emlék feUratása alkalmá-
ból Benedek Klek ír «»¿p alkalmi cikket, kösölvén W<abing 
tounsk egr inu t században festett arcképéi « ezenkívül az 
északamerikai függetkuségi nyilatkozatot aláírók nevének hfi 
másolatát. Tolnay Lajos a A falu nrai* ozimfi mind érdekesebbé 
•á ló regénye, a Sámi Lásslónétól a .gólból fordított „ VI.1 vész 
világ*» cimü életkép • Feszt A.-tól egy leírás Fiaméból, egé-
szítik ki a nagyobb közlemények változatos csoportját Van 
továbbá két szép költemény Erdődy Dánieltől és B^ró Pál 
ssékely népköltőtől. Végül heti tárca Ssékely Haszártól és a | 
rendes rovatok: tudomány és irodalom, szinbás ás inSvészat, 
újdonságok, rövid hírek, nok viliga, köuyvpiao, vidSki élet, 
sport, hymen, gyászrovat, innen-onnan, rejtvények «tb. A ké , 
pek közül kiemeljük a már emlitsttekeu kivül Khsr'u not, hat 
fiumei képet, a Washington emléket és a« alapkő litélelt Az 
.Ország-Világ" előfisetési ára január—decemberre 1<> forint, 
január —júniusra 6 frt, januái -rairciusra 2 frt 6 > ke. As elő-
fisetési pénzek a Psllas irodalmi és nyomd l i rési vény-társa-
sághos küldendők, gránátos ntca 6 ik szám. 

Gőzhajózási menetrend a Tiszán. 
Szentesrő l S z e g e d r e ; Szerdán és pénteken 10 

és fél órakór délelőtt. 

S z e n t e s r ö l - S z o l n o k r a : vasárnap és csütörtö-
kön 11 órakor délelőtt 

Érvényes Í885. február hó 26 tói további in-
tézkedésig. 

A szentesi dunagőzh ügynökség. 

Tábith és társai okmányhamisitási pere. 
Érdekes bünpert tárgyalt e hó 18 án és 19 én 

a szegedi királyi törvényszék. Táborosi Elek, J ó 
zsa József és neje Skultéti Juliánná, Vida János, 
Tábit Autal, Oláh Istvánné, Lovas Veronika, Józsa 
László, Lovas Antal és Lackó József a vádlottak 
kik közül az első 5 vissgálsti fogságban van már 
8 - 1 0 hó óta, a többiek pedig ssabad lábon voltak 

Nevezettek atzal vannak vádolva, uiikép né-
hai Bélák János kárára 1200 frtos, — néhai Tábit 
István nevére 2000 frtos kötvényt hamisítottak, 
Szarka István ellen 1740 frt 75 kros hamis okmányt 
ál.itottak ki, Cseruák Gáspár ellen 356 frt 36 kros 
kötvényt hamisítottak, és ugyancsak Csernák Gát-pár 
kárára hamis peregyezséget mutattak be a tör-
vényszék hes. Vádlottak a vizsgálat elején mindany 
nyian tagadásban voltak, később — Tábit Antal ki 
vételével — töredelmes vallomást tettek, melyet azon-
ban végtárgyalás alkalmával, Józsa Józsefné Skultéti 
Juliánná kivételével, mindnyájan visszavontak. 

Meglepő volt valamennyi vádlott egyöntetű ta 
gadása és az előző vallomások tételének indokolása. 
Megrendittő hatású azonbüu Józsa László 16 évet 
haladó ifjúnak öreg atyjához Budapestről intézett 
levelének tartalma. — A négy oldalra terjedő és értei 
mesen irt levél visszatükrözi a lélektani elvek 
igazságát, nagyszerűségét, feljajdul a fiu as apa ál 
tal reá hozott gyalázat miatt, vádolja önmagát, 
mentve as apát, — majd ismét apját vádolja és sa 
ját védelmére kél. Rimánkodik nagyatyjához, men-
tené meg őt a gyalázattal; a Danába ugrással, főbe 
lövéssel fenyegelődzik, ha hogy neki azok a jó urak 
(birók) békét nem hagynak és lörvéuy elébe idé 
r.ik jelenlegi helyzetéből. Elmondja, hogy neki, mint 
fiúnak kötelessége volt as apának szót fogadni és 
irui azt és ugy, mint apja parancsolta, mert hisz — 
úgymond — uzupa paraucsánakengedelmeskedni kell 
mert muszáj volt azt tennie, talán atyja, ha szót 
nem fogad, agyonveri. Kéri ismételten atyját, hogy 
vallja uieg az igazat, ne nehezítse öumaga, ugy fia 
és mindannyiok sorsát, és ne rántsa őt a sárba, ő 
becsületes akar maradni? Mindenkit meghatott e 
jobb sorsa méltó brCiü'etességhez ragaszkodó gyer 
mek rimánkodnia, mindenki mentette volna a tiut, 
csak az apa állott rendületlen a törvényszék előtt, 
csak az apát nem indította meg a fiu kérelme, Ő 
tagadott — de a fiút nem mentette. A törvényszék 
a Hu tnegidézés^t reudelte el, elreudelte a szakértői 
vélemény kivitelét az állítólag hamisított és valódi 
aláírások összehasonlítása tekiutetéből, — a szaba-
don volt panaszlottak szabad lábon hagyattak, — 
Józsa Józsefné: Skultéti Juliánná, egyedüli beösme-
résben levő fogoly, szabad lábra helyeztetett, a többi-
ek fellebezést jelentettek be a további vizsgálati fog-
ságban tartóztatás ellen. 

ÜZLETI TUDÓSÍTÁS. 
Szentes, 1684 febr. 27. 

Hetipiacaink, mivel igeu kitűnő járható utaink 
vannak, szépen vaunak látogatva s különösen tava 
sziból van bőséges behozatal. Búzából igen kevés 
a kínálat, várván a termelők a jobb árakat, pedig 
a buza ára e héten — a malmok tartózkodása foly 
tán —a budapesti gabnatőzsdén ismét hanyatló irány 
zatot vett fel. E s ő rendű piros buza 100 kilónként 
kelt 760. 750. Közép rendű 720. -730. Árpa (kö 
böílel) szép vetni való 5 frt. etetni való 460. 4S0. 
Kukorica (köböllel) jó.ninőségü 4.70., hibás 3.80.— 
4.20. Zab(köble) vetni való 4 frt., etetni való 3 fr. 
60 kr. Heremag vékája 8 12 frt. Kendermag köble 
6 frt. Bükköny köble 5-5 . 50 kr. — Szalonna mm. 
36 forint. 

Heti jelentés a budapesti gabonatőzsdéről. 
I A „Magyar Lloyd* eredi tudósítása. Bpest, febr. 21. 

A beérkezett jelentések szerint a vetések állása 
február hó első felében átalában kielégítőnek mond 
haló s habár azok úgyszólván az egész országban 
már huzamosabb ¡dó óta hólepel uélküi állottak, uz 
éjjeli fagyok által okozott károk eddigelé csak igen 
esekély mértékben tapisztaihutók, s a mennyiben 
azokat ma már némileg meghatározni lehet, iukább 
a repcére vonatkozuak. Az időjárás, különösen nap 
pal, rendkívüli enyhe, mely körülmény a tavaszi 
munkálatokat sietteti, sőt ezek már szórványosan 
megkezdődtek. Takarmányszüke miatt a panaszok 
elég gyakoriak ugyan, de a minden évben vissza-
térőinél nem bürübbek. 

A hét folyamában várt árcsökkenés a Német-
országban törvényerőre emelkedett vámemelések 
folytán uem következett be. A hangulat elég barát-
ságos maradt, a mennyiben ugy a liszt, inint a többi 
gabonanemekből készült gyártmányok jó kelendő-
séggel találkoznak és igy ugy a malmok, mint a 
gyárak folyton vételkedvet tanúsítottak. 

A kereslethez képest as ajánlatok elég bősé-
gesek lévén, as árakban lényeges változások nem 
állottak be. 

Heti üzletünk menetét a következőkben rés*-

letezsük : 

Biiza. A kínálat mérsékelt volt, bár csak egyes 
malmok vettek részt a vásárlásban, míndainellet a 
kereslet felülmúlta as ajánlatokat, a hangulat szilárd-
dá alakult, az árak 5 — 10 krral emelkedtek. Heti 
forgalmuk 90.000 métermázsa. 

Kivitelre mérsékelt üzlet fejlődött. Eladások a 
következő állomáson fordultak elő: Mezőberényben 
18 b kilós 8 10-815 frt. Misőturou 79.5 kilós 
8 30—8.35 frt. Gyomán 79 kiló, $ .15-8 .20 frt. 
Kisujszliláson 79 kilós 8 .2J-S .25 frt. 

Mai buziárjegyzéseink BuiApesteu: 

Tiszavidéki 75—S0 kilós 8— 8.90 f it . 
Pestmegyei és fehérmegyei 75 -80 kilós 7.95 — 

S.80 frt. 
éjszak magyarországi 75 —80 kilós 7.80 -8.70 

forint. Oláh országi buza 73—77 kilós 7 .25-7 75 frt. 

ROZS. Enen czikkben hiány észlelhető. A kivi-
tel fínoin fajokra reflecktál, a megbízások asonbau 
megfelelő ajánlatok hiányában csak részben teljesít-
hetők. Az irányzat szilárd, az árak emelkedők. Hely-
beli fogyasztásra minőség szerint 7—7.40 frtig kelt. 
A magyar államvasút állomásain finom rozs legma 
gasabb árakon köunyen eladható. 

Árpa. As üzlet teljesen változatlan, mérsékelt 
forgalom mellett. Takarmányáru elkelt silány 6 25 
frtou, középminőségü 6 50—6.70 frt elsőrendű 7 frton, 
égetni való 7.40—7.70 frt, serfőzdei 8 .25-9.25 frt. 

Zab. A hozatal csekély, ellenben a kereslet 
igen elénk, az iráuyzat szilárd, az árak emelkedők. 
Silány 6. 30-6 .40 frton, középminőségü 6.60 frton. 
Elsőrendű 7 frtig kelt. 

T e n g e r i O áruban a forgalom csekély, ára 
6.60—6.65 frt; Uj tengeri nagyobb mennyiségekbea 
került eladásra 5 40-5 .75 frtig. 

Állomásokon eladatott: Kisújszálláson 5 frt. 
Karcigon 4 ;95 frt. Szabadkán 5 frt. 

Szerkesztői üzenet. 
— Z. K Dorozsma. Jövőre jön egéss térje 

delinében. 

Hirdetés. 
Az Erdődi Antal tulajdonát képező I. 

t. 153. sz. házban több rendbeli, egészen j ó 
karban lévő bútorok vannak eladók. Érte-

kezhetni ugyanott Márkus Ágoston mér -
nökkel. — 

H i r d e t m é n y . 
Az 1883. évi XL IV . t. c. 55 §-a értel-

mében mindazon adózók, kiknek évnegyedi 

állami adótartozásuk 3 forintot meg nem ha-

lad, — ezennel felhivatnak, hogy jelen hir-

detmény közzé tételétől számítandó 8 nap 

alatt hátralékaikat, külömbeni végrehajtás 

terhe alatt, befizetni el ne mulasszák. 

gárosi adóhivatal. 

Szentes 1885. február 28-án. 

Szánthó Lajos. 
sti. tanácsnok. 

HIRDETMÉNY. 
A hadmentességi díj köteles egyének 

összeírása 1885. évre a városi SÓHÁZ-féle 

helyiségben megkezdetvén, f . évi márcillS 
15-ig folytattatni fog. Miért is felhivatnak 

mindazon díjkötelesek, kik előző évben had-

mentességi díjjal már megróva voltak, hogy 

ezen idő alatt, a nevezett helyen a törvény 

kívánta bejelentést megtenni annyival is in-

kább kötelességüknek ismerjék, mivel el-

lenkező esetben az 1883. IX. t. cz. 20 §-a 

értelmében a reájok kivetendő hadmentes-

ségi dij háromszorostól egész hatszoros 

összegének megfelelő birságban fognak el-

marasztaltatni. 

Szentesen, 18S5. február 27-én. 

Szán!hó tLaJon, 
aö. IxnácsiMk 

G - ^ Ö i e i J Ó Z S E F I T E K 

nagyvölgyparti szélmalma március 8-'k nap-
ján délután 2 órakor önkéntes árverésen 
el fog adatni, melyre a venni szándékozók 

meghivatnak. 

Hőnigsfeld Bernátnak 
a Nagynyomáson, közel a városhoz, öt első 

földje egytagban, az alsóréten pedig egy rész-

let föld e kedvező feltételek mellett eladó. 

S a l i n g r r á a n a l s 

a felső réten (a serház melletti átjárónál) 

hat hold földje van A P R Ó V E T E M É N Y 

alá kiadó, holdanként vagy quadrát ölenként. 

Quadrát ölenként két és fél krajcár. Lakása 

I. tized 209 házszám. 

JMesler Andrásnak a Tiszán 
5 0 0 0 kéve j ó minőségű szegni és tetőnek 

való nádja érkezett. A kongó és ártéri hid-

vámtól felmentve, száza 12 frtjával kapható. 

Értekezhetni a helyszínén. Ugyanott és an-

nak fenyő szálai vannak jutányos áron és 

kedvező feltételek mellett eladók. 

Tul a Kurcán 
a Sonnenfeld gőzmalma közvetlen szomszéd-

jában, özv. Jurenák Edéné tulajdonát képező 

néhány hold szántóföld — quadrátonként ap-

ró vetemény alá 3 krajcárjával kiadó; érte-

kezni lehet ifjú Szépe János haszonbérlővel 

a helyszínen, vagy III. t. 136. házszám alatt 

zugi Sarkadi Mihály házánál. 

Székéig Msfván 
III. t. 249. számú háza eladó. Értekezni le-

het a tulajdonossal ugyanott. 
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265.—Ej. 1885. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. kir. honvédelmi 

miniszter urnák 62693—1884 sz- a- kelt ¡n* 
téz vényével a lóosztályozás ez évben elren-
deltetvén, — annak foganatosítására—Csöng-! 
rádmegye tek. alispáni hivatala által Szentes 
városát illetőleg f. évi mártius hó 9. 10. if. 
12. és 13. 14-ik napjai tűzettek ki. 

Ennek folytán a Szentes város bel és 
külterületén levő ló-állomány a vásártérre, 
a czédulaház mellé, mindenkor reggeli 8 
órára, következő sorrendben vezetendő elő : 

1. márt. 9-én az I-ső tbeli lakosok lovai. 

2. márt. io.én a Il-ík tized i-ső számtól 1 
a 350 számig. 

3. márt. n-én a Il-ík cized 350 számtól 
végig, és a Ill ik tized i-ső számtól a 226-ik j 
számig. 

4. márt. 12-én a Ill-ik tized 221. számtól 
végig. 

5. márt. 13-án a IV-ik tizedbeli. 
6. márt. 14-én az összes tanyai lakosok 

lovai. 

Figyelmeztetnek tehát a tulajdonosok, 
hogy lovaikat a kitűzött helyen és időben, 
a megállapított sorrend'szerint, múlhatatlanul 
elővezessék, minthogy az elmaradók fennálló 
törvényeink értelmében szigorúan pénzbir-
sággal fognak büntettetni. 

Szentesen, 1885 évi február 19-én 

Polgármesteri megbízásból: 

Szakát f i i k á l i / , 
•IjofjriD, 

Franki Lajos 
III. tized 381. számú háza kedvező feltételek 
mellett szabad kézből eladó, vagy három 
évre egészben vagy részletekben is kiadó. 

H I R D E T M É N Y . 
szegedi lakos, kani házi haszonbéres földjére 

leff előre jószáffoi elfogad — az alábbi föltételek mellett: 

1. A gulya kiáll april 24-én, szétveretik november i-én. 

2. Egy darab ökör, fias vagy meddő tehén, avagy ló, rúgott csikó 

darabja 6 frt., más jószágnak darabja 5 frt. 

3. A fenti bérben a jószágnak adandó só ára is benfoglaltatik 

4. Beiratáskor fizetni kell foglalóba minden darab jószág után 1 frtot, 

a többi odahajtáskor egyszerre fizetendő le. — A lefoglalózott jószágért, 

akár hajtatik ki a legelőre, akár nem, a fűbért meg kell fizetni. 

5. Csődör ló, vagy rúgott csődör csikó nem val'altatík fel. 

6. A gulyán nevezett haszonbérlőnek 100 db. saját jószága is lesz két bikával. 

7. A fűbéren felül a felfogadott közös gulyás Kriván Pálnak fizetni kell dara-

bonkint 1 frtot, '.,-ad véka rozsot vagy búzát, '2 ed bécsi font szalonnát, bécsi font 

sót és egy itce tarhonyát. 

8. Beiratásokat elfogad H O F F E R A N T A L kir. közjegyző hivatalos irodájában 

(Szentesen, I. t 6. sz. a.) 4—6 

Hirdetmény. 
A Körös-Tisza-Maros közi árviz védel-

mi érdekeltség társulati önkormányzatának 

helyreállítása kormányílag elrendelve lévén, 

a szükséges intézkedések foganatosítása cél-

jábó l legközelebb érdekeltségi közgyűlés fog 

tartatni. 

Mielőtt azonban a közgyűlést nagysá-

gos Horváth Gyula kormánybiztos ur ösz-

szehivná, a következők figyelemben tartását 

rendelte el u. m : 

Az érdekeltségi közgyűlésen, az 1884. 

évi XlV-ík t. c. 4-ik szellemében, az ártér-

birtokosokat m'nden 154 ft. mint 100 becs-

hold földnek megfelelő kirovási összeg után 

egy szavazati jog illeti. 

A kik tehát évtrkint 154 ft. vagy an-

nál több ármentesrtési költséget fizetntk, 

azok szavazati jogaikat saját személyükben 

is közvetlenül gyakorolhatják és pedig annyi 

szavazattal a hány 154 frtía! varnak megróva. 

Azon ártéri irtokosc k, kik 154 frtnál ki-

sebb összeggel vannak megróva, szavazati I 

jogaikat saját személyükben nem, hanem 

csak képviselőik utján gyakorolhatják. E1 

végből azonban oly csoportokba kell álla-

mok, hogy minden egyes csoport képvise-

lőt választhasson, a ki azután a képviseltjeire 

kirótt összeg arányában, a közgyűlésen sza-

vazati joggal birand. 

Képviselővé minden önképviseletre jo-

gosított egyén választható, kik azonban cso-

portokra állani és maguk számára képvise-

lőt választani elmulasztják, ezek jogait a 

községi elöljáróság fogja gyakorolni. 

A kik tehát szavazati jogaikat akár sze-

mélyesen, akár meghatalmazott által gyako-

rolni kívánják, felhívatnak mikép a városnál 

lévő hivatalos helyiségemben f. 1885. évi feb. 

23-tól 1885. évi március 12-éi'g terjedő időben 

reggel 8-tól 12-íg, délután 2—5 óráig mul-

hatlanul megjelenjenek, hol szavazati jogo-

sultságuktól az ott közszemlére kitett össze-

írásból meggyőződést szerezhetnek, illetve 

képviselői meghatalmazásukat kiállíthatják. 

— Az így jelentkezők nevei vehetők be 

csupán a szavazók névjegyzékébe. 

Szentes, 1885. febr. 20-án. 

Polgármester megbízásából: 

B u r i á n H . a , j c s „ 
tiszti ügy «/. 

Kiadó lakás. 
A főutcán fekvő Feiler Márton — azelőtt 

Wellesz-féle házban — egy lakás a f. évi 

május hó i-étől kezdve haszonbérbe kiadó, 

— áll 3 utcai és egy udvari alkov szo-

bából, tágas cselédszoba, konyha, éléskamra, 

kézi pince, istálló és kocsiszín, elkülönített 

házi és szénás padlásból egy kis kerttel 

együtt. 

Bérelni szándékozók az igen jutányos 

feltételek iránt a ház északnyugoti oldalán 

levő lakrészben nyerhetnek bővebb felvilá-

gosítást. 

GRŰNVAL1) JÓZSEF 
kispiarci kávéházában 

ma szombaton, február 28-án 

H A L V A C S O R A 
lesz. 

A n . é közönség mulattatására a szentesi elSÖ 
zenekar a legújabb darabokat játsza. 

Igen jó minőségű nád 
van eladó a városi közép és felső rakodó-

ban, úgyszintén a Kucorinál. Tudakozódni le-

het W E I N E R F A R K A S I. t. 261. szám alatti 

házánál. 

Váróczi Imre 
kurcaparti utcai 1.1. 165. számú háza szabad 

kézből eladó. 

Kiadó lakás. 
A Kurcaparton I. t. 9. számú Buzás-féle 

háznál két padolt szoba, egy takaréktűzhely-

lyel ellátott konyha, egy éléskamra és tiízre-

valós épület fol)ó évi szent György naptól 

kezdve egy vagy több évre kiadó •, értekez-

hetni K Szabó Bálintnál II. t. 11-ik sz. alatt. 

Balog Antal 
I. t. 424. számú kisposta utcai háza eladó, 

— vagy két külön lakás bérbe kiadó. 

Sarkaete Aeei/f/ *Bános 
I. t. 626. szánni háza eladó, vagy haszonbérbe 

kiadó. 

MEGHÍVÁS. 

A SZENTESI TAKARÉKPÉNZTÁR 
f. 1885. évi március hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor saját házában 

ÉVI R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S T 
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Igazgatósági jelentés. 

2 Zármérleg beterjesztése a felügyelő bizottság jelentésével, nyeremény fel-

osztása s a felmentvény megszavazása. 

3. Ügyészi jelentés. 

4. Évi költség-előirányzat és leltár bemutatása. 

5. Kérvények és indítványok tárgyalása, melyek a közgyűlést megelőzőleg 8 

nappal beadatnak. 

6. Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tag megválasztása. 

7. Elnök, alelnök, iga7gató, aligazgató, az igazgatóság és felügyelő bizottság 

megválasztása. 

Szentes, 1885. február 11-én. KISS ZSIGMOND, e. elnök. 

Kivcrat az a'apsrebélyck 22 g-ból. A ki'»zgyülé6en csak oly részvényes vehet részt, ki rész-
vényeinek, az erről ízt'ló 7ál« jegyeinek az intézet liivataláliani felmutatása mellett igazolványát 
és Pzavazsti ínyeit a ki /f:)Illés <lötti nap d. e. 12 érájáig már megszerezte és részvényeit a rendkívüli 
közgytilés elí tt legalább lí> naj jal, a rer.des kezgyiilést pedig 30 nappal a saját nevére jegyezve, át-
.ratta. — Jegyzet. A közgyűlés tárgyai H nappal a közgyűlés előtt az intézet helyiségébe kitéve, — a 
részvényesek által megtekinthetők. * 3—3 

SZÁRAZ NAGY SÁNDOR 
K O C S I É S E K E G Y Á R O S H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y E N . 

Raktára: saját házában, délibáb utca 846. sz. alatt. 

Ajánlom a t. gazdaközönség becses figyelmébe több ekeversenyen kitÜH-
teieti eys/. fi ét és húrom rasti ekéimet, — melyek a következőleg 

dljaztal tak: 
Az 1883. évben Lepsényben tartott ekeversenyen el8Ö rendü diszokmáfl)nyal. 

az ugyanezen évben Hódmezővásárhelyen a gazdasági és az iparegyletek által közösen 

rendezett ekeversenyen 

az egy vasa eke l -sö díjjal: ezüst éremmel. 
a két̂  vasú eke (2-od r.) l-sö dijjal: ezüst éremmel, 
a két vasú eke (l-sö r.) 2-ik dijjal: bronz éremmel, 
a három vasú eke (l-sö rendűi diszokmánynyal. 

Az 1884. évben a hódmezővásárhelyi iparegylet által rendezett ekeversenyen 

első rendű dijakkal, u. m. 
az egy vasú eke: diszokmánynyal, 
a két vasú eke: arany éremmel, 
a három vasú eke: aranyéremmel. 

Tudatom egyszersmind, hogy elvállalok mindennemű kfieslk és t / H Z i l i l -

sáf/i eszközök készítését és Javítását. 
Ajánlva magamat a t. közönség becses pártfogásába, kiváló tisztelettel maradtam 

S z á r a z n S T a g ^ r S á n d c r . 

2—2 Bizományi raktáram SZENTESEN: PAKSI ISTVÁN vaskereskedő urnái. 

: CM:-- > ^ i r p - r ^ # 

I H M f f l & l K £ „ « 1 1 
SZENTESEN. 

E l a d á s 1 forint Heti lefizetés mellett. 
Alapos oktatás ingyen és 5 évi jótállás. 

Mindennemű ó c s k a varrógépek fizetés gyanánt ni vállaltatnak. 

Minden más varrógépek, melyek itt másoktól „Singeru név alatt 1 

árusít tatnak, u t á n z o t t a k . 3—12 I 

?30CC9300üGOOOOGnoOOOO 

Gépműhely megnyitás! o 
Tisztelettel hozom a n. é. közönség becses ^ 

I tudomására, hogy Horváth Istvánnak III. tized — 

I 37. szám alatti házánál 

ÉPÜLET ÉS 

MŰHELYT 

§— nyitottam, ajánlván magam Szentes és vidéke 

tisztelt lakosságának pártfogásába mindennemű Q 

építtet- és f/azitasáffi t/épeknél Q 

O előfordulható O 

0 L A K A T O S M U N K Á K | 
végzésére. Q 

A cséplőgép tulajdonosok figyelmét kü- Q 

lönösen felhívom arra, hogy a gépekhez szűk O 

séges dobtengelyeket újonnan is készítek és a O 

régiek f o r r a s z t á s á t is elvállalom. — Elvállalom O 
továbbá a T7-a,rróg,épel£ és rostáüs 2 
javítását is. A 

Szentes, 1885. január 28. Q 

DÓNÁTH FERENC, O 
Q 3—o okleveles gépész. g 

G O G G O O C O C O G Q O C O O O O O O O O 

¿K Mélyen tisztelt közönség! 

0 

ó 

IÉ É U S f 
üzletemben mindig oda irányult főtörekvésem, hogy a 

mérték után rendelt öltözékek a divat és j ó izlés színvonalán 

legyenek ; célom elérésére midőn egyrészt a kellékek 

s szövetek dus s előnyös beszerzésére igyekeztem, — 

arra sem kíméltem áldozatot, hogy cly munkaerőt nyer-

jek, melyek e részben haladásomat gyámolítani képesek 

legyenek. 

így legutóbbi időben egy 

JOBB SZABÁSZT 
mint munkavezetőt 

ís alkábrázván, most már a férfi ruha készítő üzletemből 

kikerült öltönydarabok ugy alak és kiállítás, mint divatra 
nézve mindenféle versenynyel mérkőzhetnek. 

Midőn tehát férfi-ruha üzletemet legmelegebben 

ajánlani bátor vagyok, még szabadjon felemlítenem, 

hogy szöveteim dus berendezésével a legkényesebb igé 

nyeknek, — bőmunkaerőm által pedig mindennemű-

megrendelésnek a leggyorsabban megfelelhetek. 

Továbbá nagy választékban vannak nálam : eső-
köpenyek, tavaszi női kabátok, mantilok, valamint kész 

férfi és gyermekruhák, melyek jutányos áron kapkatók. 

A t. közönség pártfogását kéri 
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