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Előfizetési á r a k : 

Eg\ évre 4 forint. 

Félévre 2 forint. 

Negyedévre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti u'ca 31 szám, hova 

e lap szellemi részét illető közle 

mények és az előfizetési pénzek 

is kttldendők. 

LAP, 
VEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap hátsó oldala 40 helyre van 

beosztva, egy hely ára bélyegdíj 

nélkül ÍK) kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

„Nyilttér'-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert 
kesektől fogadtatnak el. 

K é s i r a t o k vissza nem adatnak 

g ^ e l e r a . rn.lxid.ezx s z o m b a t o n . 
Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 

S I M A F E R E N C . 
3E2gr3^es s z á m á i r a © I s r a ő c z á a . , 

A nagy dolgok előtt. 
Nagy, városunk életérdekére messze-

kiható kérdések fölött döntenek holnap Cson-

grádvármegye székházának tanácstermében. 

A békés—apátfalvi ármentesitési nagy 

érdekeltség fogja itt első gyűlését tartani. 

Az 1884. XXI I I . t. c. ugyanis felhatal-

mazza a közmunka és közlekedési minisz-

tert, hogy a Békéstől Apátfalváig eső kö-

rös —tisza-marosközi ármentesítés." érdekelt-

ségből egy, vagy több vizszabályozó társu-

latot alakithasson, s az igy létesített auto-

noinikus érdekeltségnek adja át gondozás 

és fenntartás végett az 1881. LlI-ík t. cz 

alapján már kiépített és 1881. óta Horváth 

Gyula kormánybiztos védelme alatt állt töl-

téseket. 

A jelzett törvény intenciójához képest 

Horváth Gyula kormánybiztos még a mult 

év őszén előterjesztést tett a kormánynak, 

hogy ezen ideiglenes antonomia helyreál-

lításának ma már semmi sem áll útjában. 

— A kormány ezen előterjesztés alapján ez 

év elején megbízta a kormánybiztost az 

autonomia helyreállításával. 

Most előttünk fekszik egy kész alap sza-

bálytervezet, melyet az autonomia alapjá ul a 

kormánybiztos kidolgozott, s melyet ez óri-

ási öblözetben érdekelt 34 község és szá-

mos uradalom birtokos közönsége nevében 

a szavazásra jogosult közgyűlési tagok hol-

nap tárgyalni fognak. 

Szentest érdeklőleg két nagy elvi kér-

dés van ezen alapszabály tervezetben, me-

lyek egyike Szentesnek a vízszabályozási 

kérdésekben évekkel ezelőtt már hangoz-

tatott azon törekvését kívánja végleges ér-

vényre juttatni, hogy ezen, az 1881. előtt 

több társulat, község és magánosok védelme 

alatt állott és 1881-ben Békéstől Apátfalváig 

kormánybiztosság alá helyezett, töltések ál-

tal érintett, azelőtt szertehuzott érdekeltsé-

get, közös védelem és financia feltétele alatt 

egy nagy, erős, minden veszélylyel szem-

ben küzdelemre képes vizszabályozó társu-

latban egyesítse. 

Nagy és örök igazság rejlik gróf Szé-

chényi István azon mondásában, hogy »az 

egyesülésben erő, az erőben boldogság van,« 

s ha ez az igazság valahol a létezhetés fel-

tételét is képezte, ugy azt képezi itt, ezen 

nagy vízszabályozási érdekeltségnél, hol az 

1881-ik évi óriási vizvész mindannyiónkat 

meggyőzött arról, hogy Békéstől Apátfal-

váig csak közös védelem, közös támogatás 

az, melyben ezen nagy érdekeltség teljes 

és biztos menedékét találhatja ugy a Körös, 

mint a Tisz a és Maros meg-megujuló és 

minden vagyonunkat megsemmisítéssel fe-

nyegető áradásaival szemben. 

Az alapszabály tervezetnek, melyen az 

uj, nagy autonomia létesülni fog, első sark 

pontja az, hogy: »a békés-apátfalvi érde-

keltség, közös teherviselés és védelem felté-

tele mellett, egy társulatot képez.« 

Ez azon eszme, melyet Szentes évek-

kel ezelőtt hangoztatott, mely már kifeje-

zést nyert az 1881. Lll-ik t. c. megalkotásá-

ban, s melyet az;t autonomia létesítésének 

feltételéül tekint á kormánybiztos és a köz-

munka és közlekedési miniszter ; s mert a 

kormány döntő elhatározásával szemben a 

teljes védelmet biztosító nagy egységet mi 

ma már minden kérdés és vitán kivül álló-

nak tekintjük, éppen azért az autonomia 

ezen fő és döntő kérdésére nézve nyugod-

tan és megelégedve nézünk a közgyűlés elé. 

A másik nagy és Szentes j övő fejlődé-

sére, anyagi, szellemi előhaladására messze 

kiható pontja ezen alapszabály—tervezetnek 

az, hogy Szentes, mely az I 8 S I . Lll-ik t. c. 

megalkotása óta, tehát a kormánybiztosság 

alatt székhelye volt az érdekeltségnek, jö-

vőre, az autonomia mellett is székhelye le-

gyen a központi főigazgatóságnak; tehát 

Szentes maradjon igazgatási központja az 

érdekeltségnek. 

Nincs miért tagadni, tény, mely szerint 

az, hogy Szentes lesz központja az érde-

keltségnek, vízszabályozási, tehát mondhatni 

legfontosabb érdekében itt, Szentesen találja 

fel igazgatási székhelyét 34 község birtokos-

sága: nagy mértékben emeli Szentest és 

segíti elő fejlődésében és előhaladásában. 

— Az alapszabály ezen, ránk nézve nagy 

érdekű szakaszát azonban természetesnek 

tartjuk ; mert Szentes valóban geografiailag 

némi központját képezi az érdekeltségnek s 

ha tekintetbe vesszük ezen döntő szempont 

mellett azt, hogy Szentesnek ez év folyama 

alatt vasútja is kiépül és igy Szentes közle-

kedésileg is könnyen megközelíthető lesz 

az árterület bármely pontjáról, akkor elesik 

Szentes központiságával szemben a bármely 

irányban és cimen támasztható kombinatíó* 

Szentes legtermészetesebb központja az 

érdekeltségnek. A székhely kérdés ennél 

fogva, azt hisszük, nem is fog vitát képezni 

e gyűlésen. 

Ezen, ránk nézve két nagy kérdésen 

kivül, van még egy pontja az alap szab ál y ter-

vezetnek, mely egy közös, r.agy vitális ér-

dekét öleli fel az érdekeltségnek. 

Ez a belvizszabályozási kérdés. A kor-

mány az 1881. Lll.-ik t. c. rendeleténél fogva 

elkészíttette az érdekeltségi terület belvíz-

mentesítésére szolgáló belvizszabályozási ter-

veket, melyeknek alapján, ha a gátak kié-

pítésére szolgált gyors és szigorú végrehaj-

tás foganatosíttatnék, akkor 3 millió frtot 

haladó összeget kellene még elkölteni. 

Horváth Gyula kormánybiztos erre nézve 

meggyőzte a minisztériumot, hogy ezen ösz-

szeget, a gátépitési költségen tul, nem birja 

meg az érdekeltség s igy nem ajánláa kor-

mánynak, hogy bele menjen a belvizsza-

bályozási tervek alapján a munkálatok gyors 

keresztülvitelébe, hanem e helyett ajánlotta, 

— a mi a legtermészetesebb és leghelye-

sebb, hogy bizassék a belvíz szabályozás az 

ármentesitő társulatra, ugy, hogy ez belátása 

szerint, a szükséghez k épest időnként hajt-

hassa végre a munkát, ugy, amint erre a 

társulatnak költsége telik és amint a szük-

séghez képest erre az érdekeltség áldozni 

képes és áldozni akar. Ez az eszme any-

nyival is inkább helyes és egészséges, mert 

majd minden szakaszon vannak természetes 

medrek és erek, melyeken a belvizek a 

Tiszába, Körösbe, vagy Marosba leereszt-

hetők s igy ezen főerekhez szolgáló mellék 

csatornák, apródonként, olcsón, részben a 

társulati pénztárból, részben téli időben az 

egyes érdekeltek által, de itt is természe-

tesen a társulat fölügyelete mellett, kiépít-

tetnek, ugy, hogy néhány év alatt az egész 

terület belvizszabályozva lesz, anélkül, hogy 

erre az érdekeltségnek milliókat kellene el-

költeni. 

Ezzel meg van oldva a belvizszabályo-

zási kérdés s amig az egységgel biztosítani 

kívánja a kormánybiztos a jövő védelmet a 

minden irányban támadható veszélylyel szem-

ben, — a belvizszabályozásnak ily alakban 

leendő keresztülvitelével biztosítani kiván 

bennünket arról, hogy a jövő existálhatás 

ezen nagy feltételéhez biztosan és olyan, 

mondhatni, a terheltetés minden észrevétele 

nélkül juthasson a birtokos közönség. 

Ily keret és ily feltételek mellett nyu-

godtan és örömmel nézhetünk az autonomia 

! elé, de csak ugy, ha e kérdésben egy esz-

me és egy akarat vezérel bennünket. 

Adja isten, hogy megértse az érde-

keltség egymást s ezen elsőgyülés határo-

zatai egy biztos, jobb jövő megdönthetlen 

alapköveiül szolgálhassanak! 

A koros-tisza-marosi ármente-
sitő társulat szervezéséről. 

A „körös—tisza—marosi ármentesitő és belviz-

szabályozó társulat" alakuló közgyü'éae f. hó 17-én 

délelőtt 10 órakor lessz a megye széképületén ek 

közgyűlési termében. Ezen közgyűlésen, az alakú-

láson kivül, a társulat alapszabályai is meg fognak 

állapitiatni. Ugy városunkban, mint az érdekelt-

ségbe tartozó többi városok és községekben, nagy 

érdeklődés mutatkozik ezen közgyűlés iránt, a mely 

ennélfogva valószinü, hogy igen látogatott lesz. — 

ilogy lapunk olvasói as alapszabály tervezetről már 

előre tájékozva legyenek, a Horváth Gyula kormány -

biztos által készített tervezet főbb pontjait a követ 

kezőkben közöljük : 

A korináuybiztos tervezete szerint ezen nagy 

érdekeltség címe lesz: „A körös tisza—marosi ár-

mentesitő és belvizszabályozó társulat,u feladata pe 

dig: Békéstől a Körös balpartján a Tiszáig, onnan 

a Tisza balpartján a Maros torkolatáig s a Maros 

jobbpartján Apátfalváig terjedő védtöltések még ki 

nem épített réssének kiépítése, a védtöltéseknek 

fenntartása és gondozása. A társulat székhelye Szen-

U-s. A társulat az 1831. UL és 1884. XX I I I . t. c. 

! rendelkezéséhez képest jogilag, valamint árvédelem 

éi teherviselésre nézve egységes egészet képez; 

azonban a védekezés és admiuistratió sikeresebb 

eszközölhetésére, az egész vonal központi vezetés 

| alatt, három szakaszra osztatik, olyképpen, hogy Bé-

késtől Kunszentmártonig „békés —kunszentmártoni" 

szakasz címmel és Szarvas székhelylyel, Bábocká-

tói Hódmezővásárhelyig „bábocka—mindszeutí" sza-

kasz címmel és Szentes székhelylyel — végre Mind-

szentéi Apátfalváig „mindszent —apátfalvi" szakasz 

ci nmei és H.—M —Vásárhely fz^khtílylyel, külön-kü-

lön egy egy igazgatóság alá tartozik. 

A társu'at érdekeltségét a már foganatba vett 

¡ártérfejlesztés befejezéséig, a 43937.—1882. sz. mi 

niszteri rendelet alapján kormánybiztosilag megálla-

pított ideiglenes árterület birtokosai képezik. 

A társulat ügyeit intézi: 1. A közgyűlés. 2 

A központi választmány. 3. A szakasz választmány. 

! 4. Az elnök. 5. A társulati tisztviselőség. 

A közgyűlés tagjai mindazon ártéri érdek el-' 

Itek, k ik : 

1. Az érdekeltség által felvett 10 millió írt. 

kölcsön évi törlesztésére megállapított 221050 frt 

I ból, az 1830. évi árvízszin alá tartozó 1200 nsz. 

öles területre eső évi törlesztési hányadnak megfe 

lelő és a kataszteri tiszta jövedelemhez arányítva 

kivetendő összeget fizetnek. 

2. Azok, kik az önálló szavazattal nem biró 

kisebb birtokosok községenkintössszeállitott csopor-

tozatai által a közgyűlésen való részvételre meg- , 

bízattak. 

3. A községi elöljáróságok a község nevére ' 

felvett ártéri birtokok s azon birtokosokra nézve, 

kik az 1884. évi XIV. t. c. 4. §-a szerint csoportba 

állani s igy meghatalmazott által magukat képvi-

selni elmulasztották. 

A közgyűlés főbb teendői : 

1. Az elnök és alelnök választás. 

2. A választmány alakitása. 

A választmány, elnök és alelnökön kívül, 3(> , 

tagból áll, kik közül 12 a békés —kunszentmártoni, 

— 12 a bábocka - hódmezővásárhelyi,— 12 a mind 

szent—apátfalvi gátvonalhoz eső községek ártérbir 

tokosaiból választandó. 

3. A társulat alapszabálya, ügyviteli és gátvé 

delmi szabályzatának megállapítása és módosítása. 

4. Az évi költség előirányzat és a társulati ki-

adások fedezési módjának a választmány javaslata 

alapján való megállapítása. 

ö. Tartalékalap feletti rendelkezései. 

6. Ujabb munkálatok elrendelése és a kiro-

vásból nem fedezhető kiadásokra költsön felvételé 

nek elhatározása. 

7. Számadók réssére a választmány javaslatára 

felmentvény megadása stb. 

A központi választmány tagjaü tekintet nélkül 

arra, hogy a közgyűlésen mennyi szavazattal bírnak, 

A választmányban fejenkínt gyakorolják szavazati ' 

jogukat. A közp. választmány elnöke »társulati elnök 

s érvényes határozat hozatalára az elnökön kivül 12 

tag jelenléte szükséges, kivéve az 1884. XIV. t. cs. 

7 §-ában foglalt esetet. 

A központi választmány főbb teendői: 

A társulati tisztviselők választása és ezek fii« -

tésének, nyugdíj szabályzatának megállapítása. Gya-

korolja az igazgatók és mérnökükkel szemben as 

1884. X IV . t. cz. 7 § a értelmében a felmondási jo-

got. A központi választmány állván a társulat vese-

téséuek élén, a társulati tisztviselők rendelkezése 

alatt állanak, utasításait és rendeleteit a tisztviselők 

végrehajtani kötelesek. —Intézi a társulat mindazon 

Ügyeit, melyek a közgyűlés teendőinél felsorolva 

nem lettek. — Megállapítja azon összeget, mely as 

egyes szakasz védelménél megtakarított kültségb&i 

időnkint beruházásokra és az egyes szakaszokhos 

beosztott területek belvízmentesítésére fordítandó. A 

társulatot közösen érdeklő munkálatoknak kiadása 

iránt hstároz s a főigazgató által keresztülvitt ily 

munka kiadásokat végérvényesen jóváhagyja, a 

végrehajtott munkák mübirálata és felülvizsgálata 

iránt intézkedik. 

Központi választmányi ülés minden évnegyed 

e!ső felében tartandó, az elnök azonban bármikor 

hivhat össze központi vál. ülést, s tíz vál. tag ki-

váuatára összehívni mindenkor köteles is. 

Választmányi tagul csak ártéri birtokos, vagy 

ennek meghatalmazottja, a meghatalmazás tartamára 

és az ártérbe eső városok és községek polgármes-

terei, illetve bírái választhatók. 

A szakasz választmány teendői: A szakasz 

igazgatósági állásokra pályázók közül megválasztás 

iránt javaslatot tess a központi választmányhoz, 

megállapítja a főigazgató és az illető szakaszigaz-

gató közreműködésével a szakassvonal fentartáaára, 

védelmére szükséges évi költség előirányzatot és ast 

a főigazgató utján a központi választmány elé ter-

jeszti, — őrködik a szakasz tisztviselők működésére, 

ellenőrzi a szakaszpénztárt s a társulati vagyonnak 

miuél előnyösebb kezelése és hasznosítása iránt a 

központi választmányhoz javaslatot terjeszt. 

Az eluök: a társulatot ugy hatóságok, inint 

magánosokkal szemben képviseli. Vezeti a közgyű-

léseket és központi választmányi üléseket; kijelöli 

azok tárgyait, felügyel a határozatok pontos végre 

hajtására, a központi társulati pénztárt koronkint 

megvizsgálja vagy a központi vál. által megvizs-

gáltatja. stb. 

Az alelnök: as elnök akadályoztatása esetén 

annak jogaiba lép, vagy eluök felhívására eunek 

köteleségeit teljesiti. 

A társulat tisztikara áll: a „központi főigaz 

gatóság" és ez alatt álló három „szakasz igazgató 

Ság" személyzetéből. 

A közpnti igazgatóság személyzete ; főigazgató, 

főmérnök, segédmérnök, ügyész, számvevő, pénztár-

nok, nyilváutartó és négy segéd-nyilvántartó, fogal-

mazó, két irnok. 

A főigazgató, mint a társulat első tisztviselője, 

ellenőrzi, hogy a közgyűlés, választmány és elnök-

ség határozatai ugy a központi, mint a szakasztiszt-

viselők által, utasitásszerüleg gyorsan és pontosan 

végrehajtassanak, s e végből rendelkezik a társu-

lati összes tisztviselőkkel. A fő- és szakaszigazga• 

tósiigi állásokra pályázók közül — kivévea szakasz-

igazgatókat — megválasztás végett ajánlatot tesz a 

központi válaszímányhoz. Ugy a központi, mint sza-

kaszírnokokat, valamint az ideiglenes felügyelőket 

kinevezi, s ez utóbbiak napidijját megállapítja. Össze 

állítja a t-jigazgatóság évi költségelőirányzatát, va* 

lauiint közreműködik az egyes szakaszok költségve 

téseiuek a szakasz választmány által való megálla-

pításában. Szükségesetén napidijasokat alkalmaz s 

ezek napidijját megállapítja. Utalványozza a költség-

vetés szerint egyes szakasz számára megállapított 

évi ellátmáuyt, valamint a központi felügyelet alatt 

végrehajtott munkálatok költségeit. Intézkedik a ki-

rovások behajtása iránt. Atalában a társulati igazga-

tás terén a társulat nevében szükséges levelezéseket 

végzi. A társulat vagyonának kezelése körül a sza-

kasz igazgatóság által kötött haszon béri szerződé-

seket jóváhagyja. A főigazgató az elnökkel együtt 

képviseli az országos tiszavölgyi társulatban am 

érdekeltséget. • 

A főmérnök és a többi központi szaktisztvise-

lők hatáskörének ismertetését lapunk tere nem en? 

gedi; áttérünk tehát a szabályrendeleti terveset 

azon részének ismertetésére, melyben a szakasa 

igazgatóság tisztviselőinek létszáma van megálla-

pítva. £ szerint a szakasz igazgatóság létszáma miu-

den szakaszon egy-egy igazgató, két-két szakasz 

mérnök, egy-egy pénztárnokból, a békés kunszent-

mártoni szakaszon három — a bábocka—hódmező-
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vásárhelyi szakaszon kettő, — a mindszent— apát 

falvi szakaszon szintén két vonalfelügyelőből(ál),— 

ezen kivttl minden szakaszon egy-egy írnokból és 

a központi választmány által megállapítandó számú 

crből. 

A szakasz igazgató a mellé rendelt szakasz 

tisztviselőket kötelességük teljesítésében ellenőrzi, 

gondoskodik, hogy az igazgatása alatt levő gátvonal 

hoz tartozó területek kellőképen hasznosittassanak. 

A szakasz védelmére és fentaríására költségvetésileg 

megállapított összegből a társulat céljaira utalványoz-

hat, szóval a szakasz igazgató az igazgatása alatti 

ssakasz összes ügyeit részben intézi, részben a sza 

kasz tisztviselőket ellenőrzi, társulati közgyűlésen 

részt vesz, valamint a központi- és szakaszválaszt-

mány i ü'és+-ken is tanácskozási joggal bir. 

A szakasz választmányban alkalmazott mérnö 

kök és egyébb tisztviselők a szakmájukba vágó 

munkákat teljesitik. 

Főbb vonásait ezekben ösmertettük a kormány 

biztos állal készített alapszabály tervezetnek, azon 

reményben, hogy legközelebbi számunkban ezeu 

javaslat elfogadása vagy médositánáról lesz alkal 

műnk olvasóinkat értesiteni. 

Csongrád ni egye törvényhatósági bizottságának 18H5. 

évi május hó 21-én délelőtt 10 órakor s folytatólag 

tartandó tavaszi rendes közgyűlésén elintézendő ügyek 

tárgysorozata. 
1. Alispáni féléves jelentés az 188*4. év II. 

felének közigazgatási állapotán.!. 

2. Csongrádi.:egye közigazgatási bizottságának 

féléves jelentése a hatáskörébe utalt ügyek 1H84. j 
év II. félévi állapotáról. 

3. A megyei árvaszéki elnök jelentése, a rae-; 

gyei árvaszék ügykörébe tartozó ügyek állapotáról. 

4. A betöltendő megyei árvaszéki első, esetleg 

betöltésre jutó másod, — s a hasonlókép üresedésbe 

jöhető harmadosztály« ülnöki állomásoknak válasz-

tás ntján leendő betöltése. 

5. A megyei tisztviselők, segéd és kezelő sze-

mélyzet nyugdíj intézetének létesítése céljából ki-

küldött bizottság jelentése, a nyngdij intézeti alap-

nak biztosítása és ezzel kapcsolatban a nyngdij 

szabályzat tervezetének megállapításáról. 

6. Alispáni jelentés a szegvári szckcpület el-

adása tárgyában. 

7. A megyei közegészségügyi bizottság jelen-

tése, az általa kidolgozott köztisztasági szabályren-

deletről s indítvány egy megyei közkörház létesí-

tése iránt. 

Felgyő község megszüntetésének függőben 

levő ügye s ezzel kapcsolatban a felgyői árvák 

pénzeinek beszerzése tárgyában teendő intézkedések.1 

9. Beregmegye közönségének átirata, a ma-

gyar nyelv és nemzetiség terjesztése ugy a magyar 

állameszme megszilárdításának szolgálatában mű-

ködni hivatott beregmegyei magyar közművelődési 

egylet tagjai sorába való belépésre felhívása iránt. 

10. Zemplénmegye átirata a felsőház reformja 

tárgyában. 

11. Zólyominegye átirata a közigazgatás rend-

szerének Torontálmegye felirata szellemében való 

reformálása ügyében, ngyanezen ügyben Baranya-

megye átirata, az eszme pártolása iránt. 

1?. Szatinár Némethi sz. kir. város közönségé-

nek átirata, a községi illetöségügyi törvény megal 

kotása iránt a képviselőházhoz intézett feliratának 

pártolására vonatkozólag. 

^ E E S Z V E T . 

Nem tndtam én milyen balzsam 

Van a könyben, mit velünk 

ítészvét hullat, elborulván 

Csak imént derült egünk. 

Nem tndtam én, hogy megfogyhat 

A bü terhe egy szaván: 

Együtt érző nemes szívnek, 

A részvétnek sugarán. 

Most tudom csak . . . s áldva- áldom 

Készvét! forró könyedet: 

Kit karod zár, veszthet mindent, 

O maga el nem veszett. 

P—OS. S- A. 

MPőrárosi iragikomödia. 

— Megtörtént. — 

Marosi Auréllel, a főváros egyik előkelő, széles 
körükben ismert alakjával nemrég olyan furcsa do-
log esett meg, mely még most is élénken foglalkoz-
tatja a beavatott köröket s valahányszor szóba ke-
rül, mindannyiszor nagyobb azoknak a száma, a kik 
az eseten majd agyon kacagják magokat, mint azoké, 
akik száuakozással emlékeznek ínég arról a szegény 
asszonyról, a ki ez eset következtében kikerült oda 
a kerepesi nti temetőbe csendes álmát aludni. Ez 
az asszony nem volt más. mint hősünk élettársa. 

De hát mit is tehetett róla a mi Aurclüuk, hogy 
nem akart oly gvorsan megőszülni a haja, mint a 

feleségéé ? 
Anrél fején még csak itt-ott mutatkoztak egyes 

ősz hajszálak, a feleségec meg olyan galambősz volt 
már, hogy a világ őszes hajfestő szere sem segített 
már rajta. Angelikát — igy hívták az elhunytat, — 
nagyon bántotta a dolgok ilyetén állása, annyival 
ia inkább, mert a saját ősz fejének semmi vonzerőt 
sem tulajdonított s alapos oka volt félni, hogy férje 
bzivébeu tilos láng lobbant fel, mert félnapokat is 
ott töltött a Yékiék házában a szép Anna társasá-
gában. 

13. Brassómegye átirata a katonaság szük-

ségleteinek beszerzése tekintetében az ország egész 

területének iparosaira való figyelem tárgyában a 

képviselőházhoz intézett felirata pártolása iránt. 

14. Komárom sz. kir. város átirata a hazai ipar 

és kereskedelemnek a külföldi cégek házaló ügynö-

kei ellenében való védelme tárgyában. 

15. Versec város törvényhatóságának átirata a 

földadó kataszt. törvénynek, a művelési ág tényle-

ges változtatása dacára, az adóalapnak érintetlen 

maradását tárgyazó rendelkezése megváltoztatása 

tárgyában a képviselőházhoz intézett feliratának 

pártolása iránt. 

Ifi. Nögrádmegye átirata az nj bányatörvény-

javaslat tárgyában. 

17. Sárosmegye átirata a községi és körjegy-

zőknek állami fizetésben leendő részesítése tár-

gyában. 

1H. Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye átirata a ta-

nuként beidézett m. kir. csendőrök illetményeinek, a 

megyei házipénztár terhére utalás iránt kiadott be-

lügyminiszteri szabályrendeletnek hatályon kivül he-

lyezését kérő feliratának támogatása iránt. 

19. Güm ürme gye átirata, a megyei nyugdíjin-

tézet tárgyában. 

20. Csongrádmegye 1884. évi házipénztári, — 

letéti pénztári, szegény;.lapi pénztári, megyei ala-

pítványi, katonabeszállásolási, székházépítési, ugyan-

csak 1883. évi székházépítési, betegápolási, közinun-

kaváltsági, szentesi Széchényi kongóut vámpénztári, 

böldi ártéri hidvánipénztári számadásainak megvizs-

gálása, valamint a szentesi és csongrádi mértékhite-

lesítő hivatalok felszerelési költségeinek megtéríté-

séről vezetett számadás vizsgálata. 

21. Bagi József és társai felfolyamodása Cson-

grád város képviselő testületének a Teknlics János-

féle számadások fetott hozott határozata ellen. Ezzel 

kapcsolatban a megyei számbíráló bizottság jelen 

tése ugyanazon számadásokat illetőleg. 

22. A nagyra, mkir. belügy minisztériumnak az 

1S82. évi megyei házipénztári számadás észrevéte-

lezése tárgyában 12741.—111. b. 1885. sz. a. kiadott I 

rendelete. 

23. Szentes város pénztár kezelési szabály- j 

rendelete. 

24. Tgyanannak vásári és piaci helypénzsze-

dási tariflajának törvényhatósági jóváhagyási zára-

dékkal ellátása. 

25. Török József és társai sándorfalvi községi 

képviselő felebbezései, a község által építtetni el 

határozott jcgyzöilak ügyében az építkezés szüksége 

ellenére létrejött sérelmes határozat»»k iránt. 

2fi. A nagyra, rakir. bclügyministerinmnak 

22931—885 III. b. sz. a. kiadott rendelete, a me-

gyei nionogratía kéltségeinek mily alapból leendő 

előállítása kérdésében felvilágosítás adása iránt. 

27. Alispáni jelentés a csótéi hid átvétele tár-

gyában keletkezett incgyei határozatnak kormány i-

lag lett jóváhagyásáról. 

28. A temesvári magyar nyelv terjesztő egyesü-

let értesítése az örökös tagsági fiO frt díjnak átvé-

teléről. 

2t). Szentes város községi tanyai iskolatelck 

vételi ügye. 

30. Csongrád városnak, a városi kórház pénz-

tárból kölcsön vett összegekről kiállított adóslevelei 

jóváhagyása. 

31. A csongrádmegyei gazdasági egyesület kér-

vénye, az egyesület számára helyiség engedélyezése 

iránt. 

32. Balassa Lajosné kérvénye kegydij iránt. 

33. Kókay István joghallgató kérvénye a Ká-

rász Anna-féle ösztöndíja élvezetének egy évre meg-

hosszabitása iránt. 

34. Alispáni jelentés Abaflv Zsigmond, Csergő 

Sándor és Boriszlavszky Leo fizetési előlegeiről. 

35. A megye 278—884. számú határozatával 

kiküldött bizottság jelentése, Csongrád város 1869 

évi közpénztári számadásánál fekvő Komjáthy-féle 

nyngtatványok vitás ügyében. 

36. A megyebeli községek zárszámadásainak 

megvizsgálása. 

37. A számonkérő szék jegyzökönyve. 

3H. A megyei pénztári hivatal jelentése, a szen-

tesi megy eszek ház alapra kölcsön vett összegekről. 

Szentesen, 1885. május 12-én. 

STAMMEK SÁNDOR, 

alispán. 

Világfolyása. 
Az angol-—orosz viszály, mely az utóbbi 

időben oly nagy port vert, ugy látszik nem 

volt egyébb — forgószélnél. Erre enged 

lega lább következtetni az a körü lmény , hogy j 
az ango l képviselőház nem szavazta m e g 

Gladstonénak a hadviselésre kért n millió 

fontnyi sterlinget s hogy ép oly gyorsan hagy-

nak abba minden hadi készülődéssel, mint | 

ahogy megkezdet ték . Sok hűhó semmiért?1 ! 

Nem éppen semmiér t ; mert az oroszok el-

érték azt a céljukat, hogy az ango lok meg-

félemlítése által s azok meghunyászkodása 

következtében, — bizonyos határterületet 

kapnak . — Azonban a viszály ezzel m é g ko-

ránt sincs elintézve s attól függ, hogy a ha-

tárrendezésnél a két ország kormánya mily 

megá l lapodásra jut, amennyiben orosz rész-; 

ről nem egy könnyen teljesíthető követe-

léssel ál lanak elő. Mert tény s hivatalosan 

bebizonyított do log , hogy Oroszország az 

afghán viszály következtében több, mint 70 t 
millió rubel kárt szenvedett, amit most szín 

téu Ang l i a által követelnek megtéríttetni . S j 
az ango l ko rmány - ugy látszik, — m é g 

erre is kész, csak béké t hagy jon neki az 

északi medve, melynek körmei közzé jutn i 

éppen nincs kedve. A viszály ilyetén állása 

mi?tt felzudult közvé lemény egész Ang l i á t 

forrongásba hozta s nyakrafőre kárhoztat ják 

a kormányt , mely az országot annyi mega-

láztatásnak engedte kitenni. 

A Szudánban szintén kudarcot vallott 

ango lok mozdulatairól , melyről már régeb-

ben nem hoztunk e helyen tudósítást, ujab-

ban az a hír é;kezett , hogy az angol kor-

mány a szudáni hadjárat további viselésével 

— mely ped ig már annyi sok pénz- és em-

beré letébe került — fölhagy s a csapatokat 

visszavonja. 

H a r t i n g t o n angol hadügyminiszter 

ugyanis közölte a kormány azon elhatározását, 

hogy a Khar tum felé való e lőnyomulásró l 

l emondot t s a csapatok a lehető leghama-

rább visszavonatnak. Tanácskozások folynak 

az egy ip tomi kormánynya l az iránt, váj jon 

kívánatos é közigazgatás létesítése Dongo l a 

tar tományban s vajon a Nílus-vidékí vasút 

kiépítése, mint kereskedelmi vállalaté, foly-

tattassék-e. Szuakimot i l letőleg m é g most 

nem lehet végleges fölvilágosítást adni. 

— Azért is megfosztom szép fekete hajától! 
Ha nem akar megőszülni, legyen kopasz! Gondolta 
magában s ha férje otthon volt, minduntalan neki 
esett s majdhogy fel nem falta szeretetével. 8 a ra-
vasz asszony jól tudta, hogy mit tesz. Ahányszor 
férjét megcsókolta, mindannyiszor kitépte néhány 
hajszálát, de mindig a feketéjéből. 

Aurél mindannyiszor érzett ugyan fájdalmat, de 
hát hogyan is gondolhatott volna arra, hogy a tu-
lajdon felesége hajszálakat húzogat ki a fejéből? 
Végre egy szép napon csak azon vette inasát észre, 
hogy feltűnő gyorsan őszül és ritkul a haja s hiu 
férfin létére sokszor félóráig is ott állt a tükör előtt 
és csipkedte ősz hajszálait. 

Véki Anna pedig nem azért volt leány, hogy 
ndvarlójának ősz hajszálait észre ne vegye s nem 
azért volt pajkos, hogy ugy néha-néha, csupa csak 
tréfából, ki ne húzott volna egyet kettőt közülük. 

A napok multak s egy szép reggel csak arra 
ébredt Aurél, hogy az udvariatlan tükür egész nyíl-
tan azt mondta szemébe: 

— Te Aurél, bizony jó volna, ha parókát vennél, 
mert bizony meglehetősen megkopaszodtál! 

Bnsan vágta fejébe a kalapot s elment a klubba. 
Ott beüllt a legfélrecsöbb sarokba s mikor a szolga 
elhozta rendes hírlapját, szórakozottan lapozgatott 
benne. Olvasni nem tudott, mindig ott táncolt a szeme 
előtt a saját kopaszodó feje. Egyszerre meglepetve 
kiáltott fel: 

— Ej, hogy erre nem is gondoltam! Ott állt előtte 
ükülnyi bettikkei: „En Csillag Anna, az óriási hajjal." 

Tovább nem is olvasta. 
— Ez nagyszerű, pompás gondolat! Kügtön 

hozatok belőle. 
Hordárt hívatott. 
— Itt van öt forint. Menjen a király-utcába a 2fi. 

szám alá s hozzon üt tégely Csillag Anna-féle haj-
kenőcsöt Csillag és Társától. 

Mig a hordár odajárt, Aurél elhatározta, hogy 
hivatalföuökctől három havi szabadságidőt kér, állí-
tólag megrendült egészségének helyreállítása végett 
s ezt megnyervén, feleségének azt mondja, hogy hi-
vatalos ügyben el kell utaznia. I'gy is tett s három 
hónapig nem hallottunk felőle. 

Három hó múlva egyszerre csak betoppant a 
feleségéhez s már az ajtóban messze hajította ma-
gától kalapját. Felesége öröm sikoly lyal futott feléje, 
egyszerre azonban mintegy sóbálvánnyá meredve, 
megá lt s szemeit merőn férje fejére szegezte. Ez 
tele volt sürü fekete h a j j a l . . . . A hajkenőcs csodá-
kat mivelt! 

Szegény Angelika nagyon szivére vette a dol-
got. Attól a naptól kezdve betegeskedni kezdett s 
rövid idő múlva férje már diszes szobrot emeltetett 
sírja fölé. 

A gonosz fáma pedig már is azt suttogja, hogy 
Aurél nemsokára újra oltár elé lép a szép Véki i 
Annával. 

Balog József. 

Szuakim mindadd ig nem fog kiüríttetni, m ig 

megszállására nézve egy más hata lommal 

egyezség nem j ö n létre. A d d i g Szuakimot 

meg kell oltalmazni. A berberi vasút kiépí-

tését a kormány nem szándékozik folytatni. 

Ezen hirrel kapcsolatbau közlik Szu-

dánból , hogy az angol csapatok Szuakim kö-

rül koronkint elő-előnyomulnak, hogy Ozmán 

D i gna embereit nyugtalanítsák, hol ezidő 

szerint nagyobb számú fölkelő csapat nem 

tanyázik. Ozmán D igna több hívével Berberbe 

ment, hogy csapatokat kérjen a Szuakim 

környékén levő angolok megsemmisítése vé-

gett. E g y Khar tumbó l érkezett hír szerint 

pedig, amely m é g nem nyert megerősítést, 

a máhdí ellen lázadás tört volna ki a kék Nilus 

mel le t t ;csapata i tSamaarná l megverték, maga 

ped ig Khar tumba menekült . 

A vi lág sorsát intéző három hatalmas 

ura lkodó találkozásáról egy jó l értesült lon-

doni lap azon hirt közli Bécsből, hogy a 

találkozás a nyár folyamán minden bizonnyal 

m e g fog történni , m é g ped ig III. Sándor 

orosz cár keresi föl ura lkodónkat valame-

lyik ausztriai birtokán, hova valószínűleg 

Vi lmos német császár is ellátogat. A hely 

és idő nincs ugyan m é g egész bizonyosság-

gal meghatározva, de ha hitelt adhatunk az 

illetékes kö rökbő l kiszivárgott híreknek, ugy 

az augusztusban fog megtörténni . 

H o g y min fog a három hatalmas ural-

kodó ismét tanácskozni azt előre igen bajos 

volna megmondan i , de hogy nem csekély 

je lentőségű lesz, pé lda rá a mult évben 

Skiernevicében lefolyt találkozás, hol a többek 

között — ami csak az utóbbi időben j ö t t 

napfényre — már az idén kitört orosz—an-

gol viszály eshetőségei is kel lően megbe-

széltettek. így elég, ha csak azt emlí t jük 

meg , hogy III. Sándor orosz cár a most 

folyó ango l—orosz viszálylyal, illetve háború 

viselésével csak becsületszavát váltotta volna 

be, amennyiben itt azt mondot ták neki, 

hogy azt teheti Közép-Ázsiában, amit akar, 

föltéve, ha le tesz bizánci ábrándjairól . 

Mint ebből is kitetszik, a három császár 

találkozásának nem annyira jóbarát i , mint 

inkább magas politikai következményei szok-

tak lenni, melyhez a rugót kétségtelenül 

Bismark herceg adja. Azért az ez évi csá-

szártalálkozásnak is m e g lesznek majd a 

maga utókövetkezményei s azokat, ha mind-

járt nem is, de a közel j övőben már nem 

csak észlelni, de érezni is fogjuk. Mert tény, 

hogy a berlini szerződés értelmében Ausztria 

Magyarországnak adott azon jog , hogy 

Bosznia és Hercagov iná t okkupá l ja , nem 

zárja ki a lehetőségét annak, hogy egy 

u jabb szerződés érte lmében már ezen ta-

lálkozáson arra nyer felhatalmazást, hogy 

az osztrák-magyar csapatok egész Szaloni-

kiig nyomul janak elő, illetve Albán iá t okku-

pál ják. — No, de ezek csak találgatások s 

lehet, hogy minden másként fog történni s 

a végbemenő három császár találkozása üd-

vöt és béké t hozand milliók részére! 

A francia- khinai háború, mely már 

néhány év óta tartja forrongásban e ké t 

ál lamot, közeledik befejezéséhez, amennyi-

ben a khinaiak a franciák által diktált bé-

keszerződést e l fogadták s annak részben 

A NEVELŐ Ü l i 
BESZÉLY (21) 

SIMA FERENCZTŐL. 

(Folytatás.) 

Ma János, — mint aki jól végezte dol-

gát, megelégedéssel bocsátotta útra feleségét Kalo-

csay Péterrel. Amily készséggel egyezett bele, hogy 

Kalocsay Péter megszabadítsa öt azon nőtől, kit ő 

soha nem szeretett, éppen oly nyugodtan és közüs 

egyetértéssel állapították meg, hogy a válópert majd 

Ma János fogja megindítani neje ellen, s megígérték 

egymásnak, hogy azért egyebekben fennfogják tar-

tani a békét és ha ugy hozza a sors, meg is fog-

ják látogatni egymást. 

így vált meg Ma János feleségétől és midőn 

Kalocsay Péter elhajtatott a kastély udvaráról, Ma 

János egy teljes szabadságot nyert férfi érzetével 

ölelte magához sógornőjét, kit azelőtt is szeretett, s 

ki viszonozta is szerelmét. 

— Most már egyek vagyunk, kedves Kózám, 

mondá : ha a válóper befejeztetett, megesküszünk. 

A nő nem szólt semmit s a férfi ülelö karjai 

küzött is némán nézett a holdvilágos éjben a tá-

vozó hintó ntán, melyben testveménjet vitték. 

— Nos? te nem vagy boldog? — kérdé Ma. 

— Nem tudom, hogy mit érzek e pillanatban, 

felelt a nő : nővérem útjában állt boldogságunknak, 

igaz B az ő ittléte zavarta és akadályozta, hogy tel-

jes legyen, s én mégsem érzek boldogságot tá-

vozásával. Oly váratlan, oly őrületes ez az egész 

eset, hogy szinte megborzadok, ha rá gondolok, s 

nekem ugy tűnik fel, hogy én vagyok oka néném 

távozásának, én űztem őt a szerencsétlen útra, mely 

boldogtalanná teheti Őt. — Mi nem fogjuk Őt többé 

I 

látni. Oly sötét sejtelmek kínozzák lelkemet, mintha 

látnám, hogy ő halálba menne. S ebbe én kergetem 

őt, mert én fosztottam őt meg attól, kihez csak neki 

van törvényes jussa, s kivel ő jól élt addig, mig 

én ide nem kerültem. 

— Soha nem éltünk jól, mondá a nöbeszéd-

jén pillanatra elkomorulva Ma János. Paula engem 

soha nem szeretett, hozzám jött vagyonomért, s 

mert nekem éreznem kellett csakhamar, kezdtem 

elhidegülni iránta. — De ő soha egy perere sem 

csinált szemrehányást nekem azért, mert mellőztem, 

csak azt kivánta meg, hogy szemethunyiak minden 

előtt. — Ebből állt a mi házas életünk és cn bol-

dognak érzem magam, hogy ettől az élettől oly ol-

csón és ugy menekültem, hogy Paula is boldog lesz. 

— Az lesz ; mert ő szereti Pétert és Péter imádja 

őt. Ha ugy nem volna, akkor nem hagyja el érte 

családját. 

— Éppen e miatt aggódom Paula sorsán. Ka-

locsayt, habár szereti is Paulát, oly erős kötelékek 

fűzik családjához, hogy ettől végleg megszabadulnia 

lehetetlen. — S ha lehet, akkor nővérem miatt lesz 

szerencsétlen Kalocsay Péter családja. 

— Eh, de hát a mi gondunk-e az, hogy má-

sok boldogságáról gondoskodjunk ? Paula ugy érezte 

magát, mint aki bürtünből szabadul. S ez a ház 

valóban börtön is volt ránézve ; mert itt senki nem 

volt, akit ő szeretett, s ha ide jött az, kiért lelke 

lángolt, nem ölelhette, nem csókolhatta meg szaba-

don. Most ez a férfi az övé és egyedül csak az 

övé. De volna bármiként, mi nem szerettük egy-

mást. Te tudod ezt leginkább. Hát most megszaba-

dultunk egymástól, szépen, közös akarattal. — És 

miért hívnám én öt vissza? Menjen, legyen boldog; 

mert én az vagyok, mondá Ma János és ismét, 

még erősebben szoritá magához sógornőjét. 

— Legyenek boldogok, susogá a nő és engedé 

magát megöleltetni. 

A fülemile csattogott a kastély előtt elterülő 

kert bokrai között. 

— Gyönyörű, isteni est van! mondá Ma János, 

menjünk és sétáljunk. 

A nő ment. 
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már eleget is tettek az által, hogy Lang-
szont kiürítették s a franciáknak több fontos 
helyet engedtek megszállani. Összeütközés-
ről nem igen érkezik hir, ami kétségbevon-
hatlan bizonyítéka annak, hogy a békeszer-
ződést a felek nem csak aláírták, de annak 
minden egyes pontját tiszteletben is tudják 
tartani. 

Az országos kiállítás. 
Minden magyar embert büszkeséggel tölt el a 

kiállítás sikere. Nemcsak gazdaságilag van meg an 
nnk jelentősége, hanem politikailag is, mert elő 
•zör mutatja meg Magyarorsságot, mint önálló álla 
mot. A külföldi lapok is kiemelik est a nagy hatását, 
S valamennyien elismerik, hogy mióta Magyarország 
maga rendelkezik maga fölött, roppant sokat haladt. 
Megjegyzik, hogy tökéletes rosszakarat Magyaror 
•zágot a hátramaradt államok közé sorozni. 

Nagyon figyelemreméltó, hogy Lajtántul is mily 
hatást keltett Magyarország kiállítása. A tények 
előtt nein lehet többé szemet hunyni. De egyéb is 
vezérii a Lajtántuli Ítéletet, mely eléggé szembeszö 
kőn és örvendetesen nyilatkozik abban, hogy B^cs 
városa, mely soha sem tudott örülni fiatal verseny-
társa, Budapest emelkedésének, most meleg üdvöz 
letet küldött. A birodalom egykori fő és székvá-
rosa hanyatlik, s a bécsiek azt hiszik, hogv ez onnan 
van, inert a kormány ueui tesz eleget B'cs érdé 
kében. Eanek ugyan nem a kormány az oka; ha 
nein oka egy részben, hogy B^cs többé nem a né 
niet birodalom lős-sékhelye, Barliu nőt azzá ; Buda 
pest gyarapodása pedig azt bizonyítja, hogy Bécs 
eddigelé is Magyarország rovására gazdagodott. De 
hát a bécsiek szeretik a kormányt vádolni, s mikor 
elismerik mos' Budapest és Magyarország emelke 
dését, azzal is mintegy a kormányt vádolják. Azt 
sem tUrhetik, hogy csak Prágából magasztalják a 
magyarok okosságát, életre valóságán. A cieheknek 
meg az esik jól, hogy B^cs rovásári magasztalhat-
ják B^cs versenytársát. Bécs meg azt mondja : iaie 
láftss Prága a magyarokat és Budapestet, és gon 
dolja meg, hogy a csehek és Prága játszhat e a 
mouarkhiában oly fontosságot; hallgassanak el hát 
követelésükkel. 

Akármilyenek is a rugók, azok is csak Ma-
gyarország erősbödésének bizonyságai. Bécs szivea 
üdvözlete igen jó hatással volt náluak, s a magyar 
főváros azial viszonozza, hogy a bécsi hatóságot 
meghívja vendégül. A bécsi lapok sem szidják Ma 
gvarországot, hanem dicsérik. Nagy feladat is lett 
volna tuíkialtani a kü'földí sajtót, mely o'y elisme-
réssel adózik. Eddig sem értek el vele semmit a 
bécsi lapok, a mért bántottak bennünket. Most a 
bécsi újságírók is testületileg jönnek el, megnézni 
a kiállítást és a Rákos homokján emelkedő uiagyar 
fővárost. 

A kiállítás nagyban emelni fogja a magyar 
ember öntudatát is. Látni fogja, hogy többé nem 
lesz elfogadható az a mindenre alkalmazott ok, 
hogy: „szja, hátra vagyunk.u Erezni fogja, hogy 
előre mentünk. 

Bécs v á r o s Üdvözlete. Bécs város tanáca , köz 
gyü'é«»i határozata folytán, üdvözletét kü'dé Buda-
pest városának a kiállítás megnyitása alkalmából. 
A* fldvöí.'ő sürglny Rl th Károly fopilgármenterhe* 
van intézve s igy hangzik: „Méltóságos ur ? E hó 
2-án Budapest fővárosában megnyitottak egy kiálli 
tást, mely a magvar korona tartományainak virágzó I 
fejlődéséről, kulturális vívmányairól és tetterejéről 
fény»»« tanúbizonyságot tesz Eltelve a legőszintébb 
örömtől e vállalat sikere fölött, mely az egéss oszt 
rák magyar monarkhíára nagy horderővel bir, Bécs 
birodalmi fi- és székváros községi tanácsa május 
5-iki közgyűlésében egyhangúlag azt a határozatot 
hozta, hogy Budapest országos főv.írosnak, mint a 
gazdagon megá'dott virágzó ország szellemi és 
anyagi érdekei központjának, legőszintébb szerencse 
kivánatait kifejezi. A midőn szerencsém van inéi 
toságodnak ezt a határozatot tudtára adni, örömmel 
ragadom meg az alkalmat, hogy e két testvérváros 
között létező legbarátságosabb rokonszenvnek kife | 
jezést adhassak. Fogadja, s b." 

A séta soká tartott; mert már virradni kezdett, 

mikor aludni akartak menni, ekkor érkezett a gyé-

rébe csárdától egy futár, ki meghozta a Ui4 . hogy 

Kaloesay meghalt, hogy Ma Jáuosné a Tiszába fult. 

Mig Ma János a gördl kastély angolkertjében 

sétálgatott azon boldog gondolatokkal mulattatva 

lelkét, hogy egy uj, szebb élet vár r á ; addig Kalo-

esay Péterné és apja terhes és kinos gondolatok 

között virrasztottak a tisza-deriii kastély azon szo-

bájában, melyben néhány órával azelőtt Kaloesayné 

elhatározta, hogy megöli férjét. 

Kaloesayné lelkét kinozá az a tudat, hogy Ma 

Jáuosné már az ö karjai között volt és onnan esett 

vissza a Tiszába, mely vetélytársát elnyelte örökre. 

Ugy érzé, hogy ö ölte meg Ma Jánosnét. 

— Es ha te ölted volna is meg, mondá Hu-

bav ur a töprengő asszonynak : nem érdemelte vol-

na-e meg tőled ? 

— Meg, susogá Kaloesayné; mert elrabolta 

boldogságomat, szégyenbe, gyalázatba döntötte gyer-

mekeimet — S bár ezért néhány órával ezelőtt még 

vérét áhitoztam ennek a nőnek, most megundoro-

dom magamtól, ha elgondolom, hogy én voltara a 

gyilkosa. — De elég-e ez ? — Xem fognak-e tör-

vény elé állítani, mint gyilkost? 

— Badar beszéd, fakadt ki bosszúsan az öreg 

ur: te nem lökted a Tiszába, csak nem mentetted 

ki. És igy gyilkosa nem vagy. 

— De már ki volt mentve. 

— De hát tartozol-e te és éppen te őí karjaid 

között tartani és a mentésnél segiteni? Ezt sem is-

ten, sem ember nem kívánhatja tőled. Légy nyu-

godt. Lelked nera g y ű r h e t i semmi vád. De hiába 

volt az apa nyugtató szava, a szép Kalocsaynét csak 

gyötörte a gyilkosság gondolata. És elhatározta ma-

gában, hogy másuap önmaga fogja az esetet a tör-

vényszéknél bejelenteni, ugy, amint történt. 

Már virradt itt is, mikor a nő végre elhatározta 

magát, hogy lefekszik, ha tudna aludni ily borzasztó 

éjszaka után. 

Ha tudna aludni ! De hogy alhatnék, mikor 
ide is meghozzák a hirt. hogy K a l o e s a y Péter 
meghalt. (Folyt köv.) 

— A szarvasmarha és juhkiál l i tás Az országos 
kiállításnak a gazdaközönségre nézve legvonzóbb 
részét fogja képezni a hizott szarvaimarha és juh-, 
valamint a tenyészjuh kiállítás Hizott szarvasmarha 
és juhból, — melynek kiállítása május 17 én kez 
kezdődik és 24 éig bezárólag tart, — 1000 darab-
nál több van bejelentve. \ tenyészjuh kiállítás még 
gazdagabb less, mert 2000 darabon felül történtek 
bejelentések. Ez utóbbi kiállításnak érdekességét 
nemzetközi jellege még inkább fogja emelni, melyen 
ugy Anglia, mint Németország kiváló példáLyokkal 
fog résztvenni A kiál'irá- május 20 ¡kától 30 ¡g tart. 

— Korcsma egy hordóban. A horvátországi 
kiállításhoz tartozó korcsma ivóhelyíségét egy hatal 
mas hordó belseje képezi, melynek oldalába ajtót, 
ablakokat vágtak. A hordókorcsmának mindig vau 
vendége. 

— A párlsiak látogatása. Harmadéve a magyar 
írók és művészek társasága kirándulást tett Párisba, 
hol az ottani irodalmi és művészi körök a legna 
gyobb íizivélyességgel fogadták. Már akkor fölme-
rült a terv, hogy e látogatást viszonozni fogják. A 
kiállítás a legalkalmasabb erre a Pária írói és mü 
vészei közül mintegy százan készülnek, hogy külön 
vonaton Budaperstre jöuuek. Kitűnőségek is sokan 
vannak köztük, ugy, hogy e látogatás nemcsak pá-
risi vendégeket hoz, hanem oly férfiakat is, kik bár-
hol inejelennek, mindenütt a legnagyobb tisztelat 
fogadja őket. 

Helyi és vegyes hirek. 
— T o r s Ká lmán , városunk országgyűlési kép. 

viselője, pünkösd szombatján városunkba érkezik, 

hogy az ünnepeket választói körében Ölhesse meg. 

Még biztosan nem tudjuk: Félegyháza felől vagy az 

ujon megnyílt kunszentmártoni vonalon jön e, ameDy-

nyiben erről később fog intézkedni. Fogadtatása 

iránt a 48 as kör és a városi hatóság intézkedik. 

Képviselőnk itt időzése alatt Sima Ferenc veu 

dége lesz. 

— Csongrádmegye rendea tavaszi közgyü 
lése f. hó 21. és következő napjain tartatik meg 
Szentesen. Miután e közgyü'óseu több fontoj tárgy 
kerül tárgyalás alá, előre is felhívjuk rá a bizottsági 
tagok figyelmét. 

— A körös t isza - m a r o s i ártéri érdekeltség 
közgyűlése holnap, vasárnap, f. hó 17-éa tartatik 
tneg Csongrádmegye széképületének közgyűlési ter 
mében. A gyűlést Horváth Gyula kormánybiztos ur 
fogja vezetni. 

— A megyei első árvaszéki ülnöki állás, mely 
Medgyaszsí Károly elhalálozása óta betöltetlen áll, 
a f. hó 21 én tartandó rendes közgyűlésen töltetik 
be. Az ezen választásnál esetleg üresedésbe jöhető 
másod, esetleg harmadosztályú ülnöki állások szintén 
e közgyűlésen töltetnek be. 

— Uj sétakert . Rambovszky József tul a kur 
caí mü és gazdasági kertjét uj tulajdonosa: M»yer 
Ida asszony a közönség igényeiuek megfeiőleg séta 
kertté alakíttatta át s azt a napokban megnyitotta. 
Midőn e körülményről inegemlékezűuk, nem inu 
laszthatjuk el felhívni rá a figyelmet, egyebekben 

Eedig utalunk az uj tulajdonos által mai lapunk 
irdetési rovatában köazéfett hirdetésőre. 

— Halálozas. Városunknak rég íswert iparosa 
hunyt el f. hó 13 án Qu'yás István személyében, ki 
74 év alatt nem egyszer adta jelét nemeakeblüsé-
gének. Igy a megboldogult egyháza iránt nyilvánult 
szeretete jeléül a ref. templomban az Urasztalát sa-
ját költségéo újonnan és díszesen huzattá be. Teme 
tése f. hó 14 éu tisztelőinek egész serege jelenlété 
ben ment végbe. Nyugodjék békében! 

— A három fagyos szent. Szervác, Pongrác 
és Bonifác az idén ugyancsak kirukkoltak a épen 
nem engedtek a hozzájok fűződő fagyos hagyomány 
bó l ; mert f. hó 13 án csakugyan oly hűvös volt, 
hogy csak az ereszkedett ködnek köszönhető, hogy 
nagyobb kárt nem tett. Mint mondják, határunkban 
e napon több helyen volt kisebb mérvű fagy, mely 
íz apró veteményekben és kukoricában is jelentékeny 
károkat okozott. 

A Tisza az utóbbi esős napok következ-
tében rohamosan árad s néhol már ki is lépett ined 
réből. A tegnapi nap folytán azonban Tokajból és 
Szolnokról apadást jeleztek. 

— Derekegyházán , gróf Károlyi Lássló ura 
dalmában a házitinó gulya között a száj és köröm 
fájás járványosán fellépett. Megyénk alispánja rögtön 
értesítette az esetről ugy a szakminisztériumot, mint 
a szomszédos megyék és városok elöljáróit. 

— Kunszentmár tonban a városi tisztújítás 
f hó 10 én ejtett meg. Polgármesternek, miután 
Nagy Géza volt polgármester nein lépett fel, Tót 
Endre; főkapitánynak pedig Molnár László válasz 
tátott meg a volt főkapitány: Szüárdffi Ágostonnal 
szemben 

— A honvédségi hadgyakorlatok az idén f. 
hó 26 áo veszik kezdőtöket s 20 napon át tartanak. 

— Kifogott holttest. Lambert Józeef halász 
holttestét, ki pár hét előtt a Tiszába esett, — f. hó 
15 én hozta felszínre a viz s fogták ki. Orvosreu 
dőri boncolás végett kórházba szállították. 

— A tenyő kunszentmártoni vasútvonal köz 
igazgatási bejárása Gyöngyössi és L>todau kormány 
kiküldöttek által f. hó 13 án ment végbe. A vona-
lat egy gép után ragasztott sznlon kocsin vették 
szemle alá a kiküldöttek s miután meggyőződtek 
az építés szilárd voltáról, azt a forgalomnak átadha 
tónak jelentették ki. A bejárásnál tenger sokaságú 
nép volt jelen ugy Kunszentinártonból, mint a vidék-
ről a igy városuukból is. Este a csolnakázó és kor 
csolyázó egylet rendezett sikerült majálist. — Az 
első rendes vonat holnap, f. hó 16 án robog be a 
kunszentmártoni pályaudvarba s ugyanekkor nyí 
lik meg a rendes közlekedés is. 

— Nagy zivatar vonult végig tegnap déletőtt 
varosunk fölött. A nagy záporesővel jött szél a leg 
izmosabb fákat is inint gyönge szálat csavarta ki 
helyéből s nem egy ház tetejét bontotta meg. A gyű 
mölcsfákban és «zőlőkben szintén nagyobb károkat 
okozott Délután az idő újból kiderült s egész esteli 
8 óráigcsöndes volt, mikor újból nagyobb zivatar ke 
letkezett s mintegy öt percig borsó nagyságú jég 
hullott alá. Szerencse, hogy széllel jött s igy aligha 
okozott nagyobb kárt. 

— Köszönetny i lván í tás . A tanuló ifjúság ál-
tal f. hó 13 án tartott majális alkalmára a városi 
hatóság a külső fáskertet és Zsoldos Ferenez ur a 
szükséges faanyagot szivea előzékenységgel enged 
ték át, fogadják azért hálás köszönetünket. Szentes, 
1885. május 14. A rendezőség. 

— ENOERS cirkuszában holnap, vasárnap lesz 
az utolsó előadását. 

— Czukkermann Károly hirdetésére felhívjuk 
a figyelmet. 

LEGÚJABB. 
Távirat. 

Feladatott Budapest , má jus 15. dé lután 7 

óra. A szentes- kunszentmártoni vasút épitési enge-

dély tárgyalása megtartatott A posta igazgatóság a 

kért 100 ezer forintból ha rm inc ezer forintot 

javasolt adni. Ezt a vasút engedélyezési bizottság 

— hosszas tárgyalás után, — melyben Szentes vá-

rosa részéről Sarkadi polgármester, Horváth Gyula, 

Tors Kálmán, Burián Lajos, Bányai József és Sima 

Ferenc bizottsági tagok vettek részt, 60 ezer forin-

tot állapított m e g ; azonban a végrehajtó bizott-

ság kijelentette, hogy Szentes csak akkor épít-

heti ki vasutját, ha a 100 ezer forintot megkapja. 

Az engedélyezési bizottság a 100 ezer forint 

megadását a miniszternek tartotta fenn. A vég-

rehajtó bizottság az engedély okmányban előjogot 

fog nyerni a vasutat Csongrádig is folytatni, 

mely esetben az állam tetemssebb költséggel já-

rul a hídépítéshez. 

Egyebekben Szentes kívánsága teljesíttetett. 

Biztosítékul 20 ezer forintot kell letenni. A te-

nyőiekkel va ló egyesítés iránt a min isz tér ium fog 

közbelépni. 

Csanyi levelezőnktől május 15-ikí kelettel 

vesszük lapunk zártakor a következő tudósítást: 

Községünk felett tegnap (pénteken) délelőtt 11 óra-

kor nagy mérvű orkán dühöngött s a község bel-

területén levő épületeket romhalomba döntötte. A 

viharnak ember élet is esett áldozatul, amit azon-

ban még nem lehet biztosan tudni. A romokból ed-

dig két súlyosan megsérültét szabadítottak ki. A 

kár több ezer forintra rug. 

— Leégett falu. Ileves megye Lelesz községe, 
mely pár év óta a Mátraalj egyik legvirágzóbb köz 
sége volt, april 2^-ika óta romokban hever. Népe 
ruhátlanul, kétségbeesve, éhes"n lézeng az égnek 
mered', kormos falak között, bútorai és takarmánya 
üszkeit öntözgetve. Az első vészkiáltás ápril 28 án 
déli 1 órakor hangzott. Jajtelesz Éiiás korcsmáros 
és mészáros helyisége gyuladt ki. A legnagyobb 
mérvű szárazság mellett borzasztó szél is dühöngvén, 
egy negyed óra alatt 100 épület állott lángokban. 
A lakosok nagy része küan volt a uiezőu, tavaszi 
munkán. Az intelligencia, a községi biró és jegyző 
az alispán választás miatt Egerben járlak. A faluban 
csak a nők és gyermekek maradtak. A magasra 
felcsapó lángok összecsőditették a szomszéd közsé 
gek lakóit és valamennyien a végkimerülésig fára-
doztak a tűz lokizálásán s az emberélet mentésén. 
De fáradságukat siker nem jutalmazta. Lelesz le 
égett; rövid két óra alatt koldussá lett 160 család, 
300 lélek. Leégett 73 lakház, 200 melléképület, 
odavesztek a háziállatok, a gazdasági szerek, a ta-
karmányn-miiek, a szalma és szemes élet, a búto-
rok, ruhanemüek, 400 élőfa, a gyű nölcsök, egy szó-
val minden, mi a községben volt. A kár a 1 0.000 
foriotot meghaladja s még egy emberélet is esett 
álüozalul, Bozó Julcsa, 60 éves öregasszony, ki 

j ágyneműjét menteui rohant be égő házába, kijövet 
összerogyott és a lángok összeégették. 

— Halalos Ítéletet mondott a budapesti kir. 
bünfenyitő törvényszék Baleutics Imre fölött, a ki 
április 2 án szeretőjét, Pessek (Végh) Veronát • eu 
nek keresztleáuyát, a 8 éves Budai Rózát előre 
megfontolt szándékkal meggyilkolta s az ott talált 
31 frtot ellopta A megátalkodott gyilkos az egész 
tárgyalás alatt megőrizte hidegvérét, viselete több 
szőr kihívóvá vált s az Ítélet kihirdetése után, az 
elnök kérdésére, hogy fö lebbeze? — dacosan je 
lentette ki, hogy ,ami Pessek Veronát illeti, koránt 
sem érdemlem meg a halált. Hogy azt az ártatlan 
gyermeket is megöltem, talán azért sem érdemlem 
meg, mert büntetlen előéletű vagyok. De hát én 
többször uéztem már a halál szemébe s most sem 
ijedek meg tőle. Megnyugszom ítéletben, — nem 
fölebbezek." Nem föllebbesett a közvádló sem, de 
halálbüntetésről levén szó, az iratokat hivatalból 
terjesztik föl a felsőbb bírósághoz. 

— I ra Paine, a híres amerikai céllövő, kit 
Solymosi Elek, a budapesti „Magyar Dalcsarnok" 
ig izgató ja hosszabb időre szerződ tett, f. hó 9 én 
délután próbaelőadást tartott a meghívott vendégek 
előtt. Ira Paiue — írja az „Egyetértés- — valóban 
mester a kis távolságról való céllövésbeu, ugy a 
pisztolyt, mint a lőfegyvert bámulatos biztossággal 
kezeli. Es ami mutatványainak érdekességét, de 
egyúttal izgalmat keltő voiiát is növeli, az ama kö 
rülmény, hogy produkcióiban még fiatal neje se 
gédkezik neki, kitéve magát az életveszélyeknek 
Neje dobálja fel neki az üveggolyókat, keztyüs ke 
zében ő tartja a papiros kártyákat s ami szinte meg 
fagyasztja a nézőben a vért, neje fejéről nemcsak 
üveggolyókat, de még diót is lő le. Különösen si 
került mutatványaiból az ismétlő fegyverrel való 
lövöldözése a maga által feidobott golyóknak. 

— Beomlott és meggyuladt gyá r . New Yorkból 
távirják e hó 5 rő ! : A brooklyní nagy szappangyár 
ma beomlott. A telep a legnagyobbak egyike vol 
Amerikában, de már régebb idő óta javítást igét 
nyelt és mikor a munkások hozzáláttak a javítások 
eszközléséhez, menydörgésszerü zajjal összeomlott 
Mialatt a romok elhordásán munkálkodtak, a romok 
közül lángok csaptak elő, ugy hogy az egész épület 
végképen elpusztult. A beomlás és a tüz folytán 26 
ember vesztette életét, 40-en pedig su'yosan meg 
sérültek. 

— A „Függetlenség1* pöre A kir. tábla e hó 
12 én tárgyalta Verhovay Gyula képviselő és Ver-
hovay Lajoz ama pőrét, melyet a „Függetlenség" 
című laphoz beérkezett jótékony adományok elsik-
kasztása vádjából indítottak ellenök, s a lap nyomdá 
sza Wi'ckens Gyula ellen. Az első biróság tudva 
levőleg Verhovay Gyulát másfél évre, Verhovai La 
jos tiz hónapra ítéltééi, ameg nem jelent Wilckensnek 
pedig körözését rendelte el A kir. tábla a vádlót 
takat f ö l m e n t e t t e . 

— A Vezúv kitörése. A nápoly melletti Fan-
fullából írják e hó 3 á r ó l : A tüzfolyó lávatömeg, 
mely a Vezúvnak egv tölcsérhasadékából kitört, fo 
lyását először Torredel Greco felé vette mintegy 
félkilometer hosszban és ugy látszott, mintha a régi 
Pompéji felé tartana. A kitörést uem kisérte föld-
rengés, csak a hegy legközelebbi szomszédságában 
lakók hallottak benne némi aajt. Pem Tőrre, Rosina, 
San Sebastiano, Cercolo és a szomszéd helyiségek 
lakói nem félnek : azt hiszik ugyanis, hogy a „hegy" 
a hogy a Vezúvot röviden nevezik, ez egyszer csak 
tréfál. A Vezúv 1872 óta meglehetősen nyugodt ét 
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az állapotáról kiadott bulletinek egyátalában n^m 
szóltak aggasztón. Az 1874. december 18-diki fe 
nyegetőzés nem volt komoly. Kívánatos, hogy az a 
biztosság, melyben a lakosság majdnem könnyelműen 
ringatózik, ne cáfoltassék tneg a tűzhányó komoly 
kitörése által. 

Üzleti tudósítás. 
A mult hét a mezőgazdák öröme volt. A he-

tek óta tartott szárazságot, mely már veszedelmessé 
vált vetéseiukre, a legjobbkor jött eső váltotta fel. 
Az eső még mindenre jókor jött, csak a repcénél 
ké«ett el, mely sok helyt nagyon szenvedett a hő 
ség miatt. Az áru tőzsdén következő átlagárak éret-
tek el : Eladatott mintegy 100000 m. m. buza és 
pedig 78 klgrammos tiszavidéki 9.75 frttal, fehér-
megyei 9 65 frttal. Rozs 3000 m. m. 7.80 frttal. 
Árpa mintegy 8000 m. m. és pedig maláta 8.40 frt-
tal, takarmánynak 7.15 frttal. Zab 6000 m m. 7.20 
frttal. Tengeri 25.000 m. m. 6 30 forinttal. 

Az értéktőzsdén minden a pénzpiac helyzeté-
nek javulására irányult, ugy a politikai események, 
mint az időjárás s az irányzat minden értékben szi-
lárdult. A marhavásári forgalom is kielégítőnek volt 
mondható s az átlag árak 100 kilograraraonkint az 
élő suly levonásával következőleg alakultak : Ökö r 
50 55 frt, vágótehén 48—53 frt, bivaly 46—50 frt, 
borju 45 -69 frt. Részletes jelentéseink következők : 

G A B O N A Ü Z L E T : Buza. A mint előrelátható 
volt, az esőzés, kapcsolatban a politikai helyzet tisa-
tultával, lanyha irányzatot keltettek. A malmok tar-
tózkodnak a vásárlástól és árengedményeket köve-
teitek, a melyeket a hét első felében 40 krig el ia 
értek. A malmok azonban további árengedményeket 
követeltek, melyeket az eladók vonakodása miatt 
meg nein kaptak. A hét végén javultak az árak 5 
10 krral. Mai jegyzések jó minőségű acélos búzá-
ban: 74 k. 8.95-9.10, 75 k. 9.05 9.25, 76 k. 9.20 
—9.35, 77 k. 9.40-9.45, 78 k. 9.50-9.55, 79 k. 
9.60-9.65 frt. Buza őszre szintén csökkenő irány-
zatot követett, 9.32 frtról 9 03 frtra h »nyatlott, euiel 
kedett 8.22 frtra, gyengült 9 16 frton és zárul csen-
des irányzat mellett 9.14—915 frton; buza őszre 

9 42-9.50 frt között mozgott és zárul 9.40—9.42 
forinton. 

ROZS a hét elején gyengült 20 —25 krral. 

Á r p a szintén olcsóbbodott mintegy 20 krral 
és egész héten át csekély figyelemben részesüit J ó 
minőségű takarmányárpa 6.80 —7.10 frton, középfaja 
7.30-8.15 frton kelt. 

Zab olcsóbbodott 10-15 krral; h ijó áru 7.10 
—7.25 frttal jegyeztetett; rostált 7.30 -755 forin-
ton kelt. 

T e n g e r i Kész áru, tekintettel a májusi fel 
mondásokra, lanyha volt és mintegy 15 krral ol-
csóbbodott; utóbb az irányzat szilárdult és az árak 
10 krral íavultak; bánsági 6.25-6.30 frttal, más 
vidéki 6.20 6.25 frton kelt. A forgalom 20.000 raé-
termázsára tehető. 

Nh. Kovács Mária 
tulajdonához tartozó I I I . 1. 134. számú HÁZA eladó, 

esetleg bérbe is kiadó ; értekezhetni lehet id. Kovács 

Lajossal. 

A „Foaciére" 
pesti biztositó intézet helybeli ügynöksége részéről 

' tisztelettel tudatja alólirott a n. é. közönséggel, hogy 
| tüz , ember élet , szállítmányi, de különösen 

jégr e l l e n i " b i z t o s í t á s o l c a t 
a legjutányosabb dijak mellett eszközöl. 

A jég elleni biztosításoknál a dijak fizetésére 
| 3 havi várakozással. 

Tisztelettel 

K O H N GÁBOR . 

Hirdetés. 
Alulírott tisztelettel értesiten a t közönséget, 

bogy Rambovszky József tul a kurcii m ü és gaz-
dasági kertjét megvettem. 

Midőn ezt szíves tudomásvétel végett nyílva 
nosságra hozom, egyúttal azt sétakertül is felajánlom 
s a t. közönségnek szórakozás végett rendelkezésére 
bocsájtom. 

Felkérem azért Szentes város és vidéke n. é. 
közönségét, hogy virág és konyhakertészeti be-
vásárlásait nálam eszközölni szíveskedjék. 

Tisztelettel 

M. Mayer Ida . 

"35 —85- tk. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Schön-
feld Jabab mint Salánki Mátyás jogutóda 
végrehajtatónak Haász Simon végrehajtást 
szenvedő elleni 200 frt tőkekövetelés és já-
ruléka iránti végrehajtási ügyében a szegedi 
kir. törvényszék (a szentesi kir. járásbíróság) 
területén lévő, Mindszent község határában 
fekvő, a mindszenti 3237 számú tljkvben 2450 
hrsz. a. 2i l l 9 9/ l 6 00 hold kápolna düllői i

A telki 
állomány és rajta lévő épületekből alperes 
tulajdonát képező s 1000 frtra becsült '¡.j-ed 
részre az árverést ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1885 évi május hó 27-ik 
napján délelőtt 9 órakor Mindszent közhá-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alólis eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárnak io°0-át, vagyis ehhez ké-
pest a fentebbi becsárnak megfelelő össze-
geket készpénzben, vagy az 1881: LX. t. 
cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó i-én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ban, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881: L X t. 
cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen 1885 évi april hó 10 napján. 
A szentesi kir járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság. 

kir. aljárási biró. 
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É r t e s í t é s . 
Értesítem a városunkban létező s ké-

pesítéshez kötött mesterséget űző összes 
iparosokat, miszerint az iparosok kezdemé-
nyezése folytán Szentes város tanácsa, mint 
elsőfokú iparhatóság, az 1884. XVII. t. cz. 
V22. §-ának megfelelőleg, a budapesti keres-
kedelmi és iparkamara meghallgatásával, 
Szentesen egy általános ipartestület létesí-
tését elhatározta; s a nmlgu. m. kir. ffeldm. 
ipar- és kereskedelmi ministerium által 1884. 
aug. hó 26-án 39266 sz. a. kiadott általános 
utasítás 45. §-a értelmében, az evégből meg-
tartandó közgyűlés egybehivását elrendelte. 

Felhívom ennek folytán a képesítéshez 

kötött mesterséget üző összes helybeli ipa-

rosokat, hogy a f. évi má j us h ó 27-én d. 

e. 9 órakor a városház tanácstermében, a 

tanács által kiküldött városi tisztviselők köz-

ben jötte mellett megtartandó közgyűlésen, 

— melynek tárgyát a létesítendő ipartes-

tület a lapszabá lya inak a helyi viszonyok 

nak és az egyes ipartársulatok érdekeinek 

megfelelőleg leendő kidolgozása fogja ké-

pezni, — megjelenni szíveskedjenek. 

Magyar József, 
tanácsnok. 

995- *• 85. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, iiogy a szen-

tesi segélyegylet végrehajtatónak özv. Rá-

kóczi Ádám ig szül. Marton Mária végre-

hajtástszenvedő elleni 6ofrt tőkekövetelés és 

járulékai iránti végr. ügyében a szegedi kir. 

törvényszék (a szentesi kir. járásbíróság) 

területén levő, Szentes városában fekvő, a 

szentesi 6838 számú tljkvben 2357 h.sz. a. 

foglalt 142 nsz. öl udvartéri!, 600 frt becs-

értékü házból özv . Rákóci Adámné szül. 

Marton Mária tulajdonát képező l
2 részre, 

az 1881. LX . t. c. 148. .156 §§-ai értelmében 

pedig a Komlósi Zsuzsanna férj. Mollik Sán-

dorné tulajdonát képező másik '2 részre is 

és igy az egészre az árverést 600 frtban 

ezennel megállapított kikiáltási árban elren-

delte és hugy a fennebb megjelölt ingatlan 

az 1885. évi junis hó 15-ík napján délelőtt 

9 órakor az alólirott telekkönyvi hatóság 

hivatalos helyiségében megtartandó nyilvá-

nos árverésen a megállapított kikiáltási áron 

alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárának 10 °0-át, vagyis ehez ké-

pest hatvan forintot készpénzben, vagy az 

1881 . L X . t c. 42. § ában jelzett árfolyam-

mal számitott és az 1881. évi november hó 

i-én 3333. sz. a. kelt igazságügy ministeri ren-

delet 8. §-ában, kijelölt óvadékképes érték-

papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 

az 1881. LX . t.-cz. 170 §-a értelmében a bá-

natpénznek a bíróságnál előleges elhelye-

zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 

átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen 1885 évi mártius hó 25. 

napján. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság. fí a r l k a9 
kir. aljbíró 

1018—tk. 85. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Szentesi Se-
gély egylet végrehajtatónak Weinstein Mór és 

neje Goldman Juliauna, ugy Móhr Miksa és 

neje Flathof Etelka szegvári lakosok végre-

hajtást szenvedők elleni 300 forint — kr. 

tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj-

tási ügyében a szegedi kir. törvényszék (a 

szentesi kir. járásbíróság) területén levő, 

Szegvár községében fekvő, a Móhr Miksa 

és neje Flathof Etel tulajdonát képező, a 

szegvári 64 számú, tljkvben 67 hr. sz. a. ud-

vartér nélkül bejegyzett 800 frt. becsértékü 

ház és udvarára az árverést 800 frtban ezen-

nel megállapított kikiáltási árban elrendelte 

és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 

1885. évi julius hó 30-ik napján d. e. 9 óra-

kor Szegvár község közházánál megtartandó 

nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 

áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárának io°ift-át, vagyis ehez ké-

pest nyolcvan forintot készpénzben, vagy az 

188'. LX . t cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-

mal számitott és az 1881. évi november hó 

1 én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri ren-

delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték-

papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 

az 1881. LX . t. cz. 170. §-a értelmében a 

bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-

zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 

átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1885. évi april hó 18-ik 

napján. 

A szentesi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság. B a r I h a 

kir. aljbiró. 
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FRISS TÖLTÉSŰ BEL- ÉS KÜLFÖLDI ÁSVÁHTYIZEK 
NAGY R A K T A R A ! 

OOOO 
8 
o 

Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, miszerint nálam a kö-

vetkező bei- és küifóidi friss töltési* 

8 ¿ S Y & K 7 ? X £ £ £ 
mindig a legjutányosabb árak mellett kaphatók, — u. m. borszéki savanyúv íz , 

KRONDORFI, MOHAI ÁGNES, MARGIT GYÓGYFORRÁS 
parád i , rohitsi savanyu-, szulini, szolvai, Sza lvator , giessübli gyógyv í z , — 

carlsbadi malom forrás, car lsbadi örvény forrás, — emsi, Selters, l ipiki ib lany 

forrás, g le ichenbergi , Ege r franzensbadi , f ranzensbadi á svány l ápsó — 1 kiló 

tartalmú ládákban. Q tart; 

OOOO 

F e r e n c * J ő i s e j f 

H u n y a d i M á t y á s 

H u n y a d i J á n o s 

Há'kéesi Ferenci 
S t e f á n i a 

K r x a é b e t 

k e s e r ü v i E , 

•1 
» 

H 

k e a e r ü v i » , 

Nagyobb megrendelésnél kedvezményben részesülnek s minden megrende-

lést pontosan teljesítek. Tisztelettel 

S O Ó 8 A L B E R T . 

r=-lr.-T=*=?= 

SZOLYVAI 
P O L E N A I 
O L E N Y A I 

saT&ayÚT zek, valamint 

L U H I - E l t X M É B E T 
gyógyforrás rize, — mindannyian kitűnő Qditó ita- | 
luk s járványos betegségek alkalmával is nagyhala 

sttak, — megrendelhetők 

H 4 K S A L K Ó K Á R O L Y 
munkácsi uradalmi ásványvizek bérlőjénél Njiregj-
bJMáa. s kaphatók országszerte minden nevezetesebb 
gyógyszertárakban, föszcrkrreskedésekben és vendég-

lökben is. 

ag:37- xalrtáx friss töltés-ű. "bel-
0 0 0 0 = O O O O - 0 0 0 0 = 

Jámbor Nagy Istvánnak 
nagytökei 89 és fél hold tanyafóldje 
tanyaépületekkel együtt eladó. Ugyanan-

nak III. 1.189. számú háza eladó. 

Mész raktár. 
A görög egyház udvarában (I. t. 245-ik 

sz. a.) a legszaporább nagyváradi mész kis és 

nagy mérésben a legjutányosabb áron kapható. 

Kapható továbbá román cemcat, színes fes-
tékek és földek, meszelik: nyeles és páros, a 

legerősebb kuksó és szóda szappanfőzéshez és 

bükkfa szén — a legjutányosabb áron. 

A n. é. közönség becses pártfogását 

kéri tisztelettel 

G Y U R I C Z A ISTVÁN. 

és Ir-ULlföld-i áisT7-á,22L37-T7-i!zels"böl-
O O O O O O O O O O O O O O O O o c o 

Hirdetmény. 
Van szerencsém a n. é. közönség szíves 

tudomásara hozni, hogy a szajol-kun-szt.-

má r t on i vasút vona l megny í l t á va l Kun-

Szt.-Mártonban, törvényszékileg bejegyzett 

cégem alatt 

bizományi és szállítási üzletet 
nyitok s midőn a n. é. közönsé0 pártfogá-

sát kérem, biztosithatom, hogy ugy pontos 

és gyors kiszolgáltatás, mint a dijak jutányos 

felszámitása mellett, a bennem helyezett bi-

zalomnak mindenkor meg fogok felelni. 

Tisztelettel 

K Ó H N G Á B O R . 

A ref. egyháztanács 
f. évi 75. sz. határozata alapján figyelmez-

tetnek az egyházközségi tagok, hogy ha 

bár az ez évi egyházi adó az annak egyik 

alapját képező állami adó u t á n — n e m i é v é n 

készen az állami adókirovás — kivetve nincs 

is: egyházi adójukat, mely páronként 4 frt 

55 krban, állami adóforintok után pedig 9 

krban állapíttatott meg, felerészben, f. h ó 

15-ig annyival is inkább befizetni igyekez-

zenek, mivel azon időn tul félévi kamat fog 

utána szedetni. Szentes, 1885. május 8. 

Kristó N. István, 
főgondnok, 

KUTAS FERENCZHEK 
belső ecseri e g y fertály földje, tanyaépületekkel 
együtt , és büséri 9 hold földje eladó. É r t e k e z n i 

lehet II. t. 140. s z á m alatt. 

m m m a m ^ a s m m a m 

ELSŐ SZENTESI SIRKÖ, ÉRCZ- ÉS FAKOPORSÓ RAKTÁR! 
Szentesen, főutca, POLLÁK-féle ház, — a görög templom átellenében. 

Alulírott tisztelettel hozom Szentes város és vidéke n. é. közönségének 

becses tudomására, hogy dúsan berendezett 

SIRKO R A K T Á R A M B A N 
vörös márvány, fehér és szürke porosz gránit és fekete Syenit kövek a legol 
csóbb árban kaphatók. Nagy választékot tartok továbbá mindennemű 

érez- és fakoporsókból, 
temetkezésekhez szükséges atlasz, szatin és csipkeszemfödelek, párnák, halntti ruhák, lepe-
dők és a legdíszesebb koszorúkból, temetkezésekhez szükséges mindennemű cikkekből, 

melyek egyedül nálam kaphatók a legdíszesebb kiállításban és legolcsóbb áron. 

Azért felkérem az igen tisztelt családokat, kiknek szomorú kötelességből 

sirkövet kell felállítani vagy temetkezést rendezni, tekintsék meg dúsan berende-

zett raktáramat és meg fognak győződni, hogy Szentesen egyedül csak nálam 
lehet mindent fé láron beszerezni, s hogy általam minden díszesebb- és olcsóbban 

állíttatik elő, mint bármely más helybeli raktáros által, mert a czikkek részben 

általam készíttetnek s főtörekvésem, hogy a n. é. közönség igényeit ez által is 

minden tekintetben kielégítsem. 

Elvállalok mindenféle kőfaragó munkát, vaskerítések előállítását, utánvésések és aranyozásokai. 

Tudomására hozom végül a n. é. felsőpárti közönségnek, hogy Babós 

József ur házában (a Dósai-féle ház átellenében) egy csinosan berendezett 

sirkő, érez- és fakoporsó raktári 

nyitottam, melyet a szükséges'hozzá való kellékekkel teljesen felszereltem s hol 

minden cikk a legolcsóbb áron kapható. Tisztelettel 

3-6 KRAUSZ MÁRK, műkőfaragó. 

ShibIéq, érez- és fakoporsó raktár. Temetkezea vállalat! Szentesen. 
V a n szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy a Szentes város és 

vidéke részére kiterjedő s eddig G Á R G Y Á N M Á R T O N czég alatt saját házamban létezett 

S i E I i l l I I á l I 
bevásárlási áron alul átvettem s azt egy többszörösen kitüntetett s a fővárosban első rendű 

üzletekben üz le tvezető i minőségben működött szakember vezetése mellett újonnan dúsan 

berendeztem. 
R A K T Á R O N T A R T O K mindennemű kisebb és nagyobb S Í R E M L É K E K E T , — 

gránit, fekete syenit, fehér, szürke és porosz gránit, valamint vörös márványból; kül-
és belföldi gyártmányú diszes É R C Z - és s a t i n g , b á r s o n y , t e r n o és a t l a s s z a l bevont 

F A K O P O R S Ó K A T ; továbbá temetkezési cikkeket, mint: atlasz, szating, csipke, sima és 

fodros szemfodeleket, párnát, lepedőt és halotti ruhát, sapkát és matraezokat, ugX 
nagy választékban diszes S I R K O S Z O R U K A T . 

Elvállalok temetkezési rendezést, halotti szobák díszítését, ugy szinte mindennemű 

k ő f a r a g á s i m u n k á k a t , 
mint: szent szobrokat, uti kereszteket, utánvéséseket és aranyozást, nemkülönben vaskeríté-

sek előállítását. 

Tudomásra hozom egyszersmind a n. é. közönségnek, hogy temetkezési vállalatom-

hoz — a temetések díszének emelése céljából — egy könnyű és igen 

D I S Z E S Ü Y Á S I K 6 6 S I T 
négy lóra va l ó gyász takaróva l — szereztem be, melyet használat végett igen csekély 

dij mellett bocsájtok rendelkezésre. 4 

Előnyös bevásárlási forrásaim és nagy terjedelmű összeköttetéseimnél fogva azon 

kellemes helyzetben vagyok, hogy czikkeimet igen olcsóért adhatom, — pontos kiszolgálás 

és csinos munka által pedig a n. é. közönség becses pártfogását megnyerni igyekezendem. 

Üzletemet a n. é. közönség becses figyelmébe ajánlva, maradtam 

tisztelettel 

Főutcza, evang. templom átellenében. CZUKKERMANN IGNÁCZ. 
8 Z K M T E 8 E N , 188B. » Y O M A T O T T A. K I A D Ó BI1CA F E R E N C Z Q Y O B S S A j r Ó J A N , 




