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Előfizetési árak: 
Egy évre 4 forint. 

Fél évre 2 forint. 

Negyed évre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

Megjelen minden szombaton. 

YE&YES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egv oldala 18 helyre van 

beosztva. Egy hely ára bélyegdij 

nélkül 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Nyilttér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérnientetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 
Egyes szám ára 8 krajcár. 

Szojka Gusztáv meghalt. 
Alig van ember, kinek halála itt, az al-

föld azon részén, mely a Körös-Tisza-Maros 

közé esik, — nagyobb, lesújtóbb hatással le-

hetne, mint Szojka Gusztáv társulati főmér-

nöké. — Szinte hihetetlennek látszik, s — 

fájdalom — mégis megdöbbentően való, hogy 

ő nincs többé, hogy az erős, hatalmas test-

alkatú férfiú, ki egy egész százados életet 

igért, a férfikornak legszebb idejében távozott 

el körünkből örökre! 

Mért kellett ennek ilyen korán, ily vá-

ratlanul, mint a villám jön, — bekövetkezni ? 

— Egész valónkat megrázza a fájdalom, mi-

dőn e kérdés felett gondolkozik elménk. Eny-

hítő, megnyugtató gondolatot, vigaszt nem 

lelünk, s nem pusztán azért; mert benne egy 

600 ezer holdas társulat óriási érdekeltsége, 

a szakismeret és tapasztalatban gazdag, joggal 

elmondhatni, hogy az országban a vizépitészet 

terén első, tehát pótolhatlan emberét vesztette, 

s nem azért; mert, mint európai miveltségű 

férfiú és rendkívül rokonszenves emberben, 

a társadalom egyik legtiszteltebb alakját nél-

külözzük örökre; nem azért nem birunk ha-

lálában semmi megnyugvást sem lelni; mert 

őt a társulat most, mikor ily válságos, nehéz 

helyzetbe jutott, mikor neki megdönthetlen 

szakismeretével kellett volna végig őrt állani 

mentőként a társulat érdekében, éppen akkor 

kellett elveszítenünk; nem ezekért, s nem 

azért; mert ő jeles, hasznos ember volt és 

büszkeségünkre, örömünkre szolgált magunké-

nak vallani, s fáj a benne birt kincset el-

veszíteni; nem, nem önzésből nem bir lel-

künk még vallási vigaszt se lelni Szojka Gusz-

táv halálában, fájdalmunk forrása nem ez; 

mert a halál egy közös sors, melynek tudata 

megnyugvásra vezeti az emberi elmét minden 

ember elvesztése felett; Szojka Gusztáv ha-

lála örökké fájó emlék marad előttünk; mert 

az élete delén levő, erős, hatalmas férfiút 

nem testi betegség, hanem a lelket megsem-

misítő, méltatlan bántalom, üldözés vitte a 

sirba. 

Szojka Gusztáv főmérnök mellhártyagyu-

ladásából már épülő félben; de még ágyban 

fekvő beteg volt, mikor a kistiszai zsilip ösz-

szeomlott. — A beteg ember a főigazgatóval 

azonnal a helyszínére utazott, s mint nagy 

tapasztalat és kitűnő szakértelemmel biró mér-

nök, azonnal tisztában volt azzal, hogy e vá-

ratlan és éppen azért borzasztó katasztrófa a 

zsilipterv és kiviteli hiba következménye, s 

öntudata, lelkiismerete egészen nyugodt volt 

arra nézve, hogy a társulat e szerencsétlen-

ségben nem hibás. — A közvélemény azon-

ban, mely az első pillanatban teljesen a be-

állt óriási kár hatása alatt állt, a társulat el-

len fordult és leginkább vádolá Szojkát, mint 

a védelemben legfőbb felelősséggel tartozó 

tisztviselőt. — Ezt a vádat Szojka panasz 

nélkül tűrte; mert a szerencsétlenség termé-

szetes következményének tartá a vádat, s mert 

tudta, hogy a kárt szenvedők nem bírálnak, 

csak Ítélnek, mely Ítélet ellen azonban a han-

gulat csillapultával beálló pártatlan bírálat 

részére teljes felmentést ad, s nyugodt volt; 

mert tudta, hogy az igazságos Ítéletre hiva-

tott szakkörök előtt a társulat és ő teljesen 

tisztán állanak. — Ekkor jött a kormány, 

melynek érdekében állott azt mondani, hogy 

felügyeleti hibából eredt a katasztrófa, mert 

ez esetben a társulat követte el a mulasztást, 

s a kormányt nem lehet a rossz terv és még 

rosszabb építés miatt felelősségre, kártérítésbe 

vonni. — A közvéleménynek áldozat kellett, 

s a kormánynak érdekében állott ezt kiszol-

gáltatni, s igy felfüggesztetett állásától Szojka 

Gusztáv is, s mert a vizsgálat során nagy 

szakértelmével semmivé bírta tenni a kor-

mánynyal szemben a társulat ellen felhozott 

vádakat, vele mindvégig durva kíméletlenség-

gel bántak. — Ez lesújtotta, lelkében egé-

szen összetörte az érzékeny embert, s mert 

a kormány bizonyos köreiben ő még mint 

szegedi folyamfőmérnök is üldözés tárgya volt, 

azt hitte, elméje azon tépelődött, hogy a kor-

mány hatalmi szava a vizsgálatot oda terel-

heti, hol sem ő, sem a társulat nem nyer-

het igazságos ítéletet; leginkább ért benne ez 

az elmét zavaró gondolat akkor, mikor a 

helyszíni szemle minden szakértő előtt két-

ségtelenné tette azt, hogy a zsilip a rossz 

építés miatt omlott össze, ugy, hogy ezt el-

lenőrizni teljes képtelenség lett volna, s igy 

a társulati felügyelet hiánya miatt a vádat 

igazságosan tovább fenntartani nem lehet, 

mind ennek dacára az ő felfüggesztése nem 

vonatott vissza. — Egy hosszú, gazdag mun-

kálkodással eltöltött élet alatt szerzett nagy 

érdemeit, országszerte elismert szaktekintélyét, 

hírnevét, fényes múltját látta veszélyben, s 

aggódott a jövő felett, igazsága érzetében ül-

dözve látta magát, s nem bizva páratlan íté-

letben, elméje elveszté az egyensúlyt. — Ar-

ról panaszkodott, hogy testi erejét mocsár-

láz pusztítja, pedig agyláz volt az, melyet a 

méltatlan bánás szülte lelki harc fokozott 

egészen azon pontig, hol az emberi életerő 

megszakad, összeomlik. 

Szojka a kistiszai zsilipszakadás áldozata. 

— Meghalt, anélkül, hogy a vizsgálat végén 

elmaradhatlan elégtételt: a felmentést meg-

érte volna; de emléke tisztán fog állani. — 

Benne egy nagy tehetségű ember, az ország 

egyik legkitűnőbb mérnöke veszett el, s igy 

halála legnagyobb veszteség arra a társulatra, 

melynek ő szaktanácsadója volt. 

S midőn a béke angyalát hívjuk sírjá-

hoz, mely őt örökre eltakarja előlünk, méltó 

a panaszos kérdés, hogy: vajh' ki lép ürült 

nyomodba?! 

Városi közgyűlésből. 
Három napig tartó, tárgygazdag, vitás 

közgyűlése volt városunk képviselőtestületé-
nek a lefolyt héten. 

A gyűlés f. hó 16-án vette kezdetét. A 
közgyűlésen mindvégig Sarkadi Nagy Mihály 
polgármester elnökölt, s az ő tapintatos, e 
mellett erélyes vezetésének köszönhető, hogy 
ezen közgyűlés a városra nézve egy ujabb s 
nagyobb alkotás iránt hozott határozatot, ami-
lyen a városi főútnak a vasútig leendő kikö-
vezése. 

A közgyűlés lefolyását egyébiránt a kö-
vetkezőkben adjuk: 

* * 

Első tárgy volt a f. évi má jus 16-án foganato-

sított választás alkalmával megválasztott uj képvise-

lők behívása folytán a képviselő testületnek a tör-

vény értelmében lett megalakítása, s a kimaradt kép-

viselők helyeinek az egyes szakosztályoknál az uj 

képviselőkből lett kipótolása. 

Második tárgy volt a polgármesteri jelentés a 

a városi pénztárak megvizsgálásáról. — A pénztárak 

rendben találtattak. 

Harmadik tárgy volt a korcsma, sörház, pá-

linkamérés, fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési 

üzletekre javasolt szabályrendeletek megalkotása. — 

Ez a hat szabályrendelet másfélnapig targyaltatott. 

Az egyes pontok hosszú és kedélyes vitát provo-

ká l tak . A közgyűlés által elfogadott szabályrendele-

tek jóváhagyás végett Csongrádmegye törvényható-

ságához fognak felterjesztetni. 

Negyedik tárgy volt a városi iskolaszék előter-

jesztése az iránt, hogy a város a gymnasiumi tan-

folyammal egybekötött polgári iskolánknak gymná-

siumi nyilvános jelleg megadását kérelmezze a mi-

nisteriumnál. — Tekintettel arra, hogy az uj isko-

lai év maholnap beköszönt, s igy a gymnásiumra 

nézve sürgősen szükséges a nyilvánossági jelleg ki-

eszközlése, ennek még az iskolai év beköszönte, tehát 

e hó folyamán leendő megadását Sarkadi Nagy Mi-

hály polgármester, Kiss Zsigmond és Zolnay Károly 

igazgató-tanar urakból álló deputatió lesz hivatva a 

közoktatásügyi ministeriumnál személyesen megsür-

getni. 

Ezen deputatió kiküldésével egyidejűleg meg-

alakittatott a városi iskolaszék, melynek tagjaivá köz-

felkiáltással megválasztattak: Kiss Zsigmond, Fekete 

Márton, Sarkadi Nagy Mikály, Kristó Nagy István» 

Szeder János, S ima Ferenc, Balogh János, Pólya Fe-

renc, Szabó Menyhért, Nagy Imre, Burián Lajos^ 

Ónodi Lajos, id. Temesváry Antal, Farkas Gedeon, 

Sulc Károly, Szűcs Dániel, Tóth János. 

S amennyiben a gymnasium feletti hatósági jo-

got a törvény értelmében egy gymnasiumi bizottság 

lesz hivatva gyakorolni, ez a bizottság is megalakít-

tátott. — Elnökévé egyhangúlag Kiss Zsigmond vá-

lasztatott. Tagokká, titkos szavazás utján, a követ-
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kező képviselők választattak meg: Fekete Márton, 

Sarkadi Nagy Mihály polgármester, Szeder János, 

Kristó Nagy István, Farkas Gedeon, Sima Ferenc, 

Ónodi Lajos, Nagy Imre, Pólya Ferenc, Balogh Já-

nos, Filó János, Petrovics Soma, Sulc Károly, Tóth 

János, dr. Csató Zsigmond. 

A gymnasium építése folytán előállott rend-

kívüli költségeknek pótköltségvetés utján való fede-

zése iránti tanácsi javaslat került ezután tárgyalás alá. 

A pótköltségvetést lapunk mult számában rész-

letesen ismertettük. E tárgy veleje az, hogy hiányzik 

az iskola épitési összegből Í5,5á7 frt 58 kr., mit a 

tanács pótköltségvetéssel javasolt fedezni; a közgyű-

lés azonban, Sima Ferenc indítványára, kimondá hogy 

ezt az összeget költsön utján fogja fedezni. Ezen in-

dítványnál, mely mellett felszólalt Szeder János és 

Kristó Nagy István, indokul felhozatott az, hogy erre 

az évre úgyis nagy a községi kirovás és ennek már 

három negyedrésze be is szedetett, s ha most, a ne-

gyedik negyedre a pótköltségvetés összegét is meg 

kellene fizetni az adózó közönségnek, ez tul terhelő 

volna.. Igy ez az összeg egyelőre egy ideiglenes köl-

csönnel lesz fedezve és miután a város elhatároztu, 

hogy egyéb tartozásait egy hosszabb lejárata, olcsó 

kölcsönnel fogja íinancirozni, ezen hosszabb lejáratú, 

olcsó kölcsön felvételekor fog az ideglenes kölcsön 

visszafizettetni. 

Hatodik tárgy volt a gazdasági szakosztaly ja-

vaslata a városi előfogatozási vállalatnak ujabb 3 

évre leendő kiadása tárgyában. A szakosztály javas-

lata az volt, hogy a város a mai 10 lóból álló elő-

fogatozási szolgálatot szállítsa le lá-re, miután a va-

sút építésnek befejezésével több rendbeli előfogato-

zás megszűnik, s igy itt 4 lóval való előfogatozás 

költsége megtakarítható lesz. A 1 '2 lóval való előfo-

gatozás, három, 4 lóval biró előfogatosnak adassék 

ki. — Az évi bér előfogatonként 1200 frt és erre a 

tanács belátása szerint fogadja fel a legalkalmasabb 

embereket. Udvardi Sándor 10 lóra kivánja leszállítani 

az előfogatozási szolgálatot, s az előfogatosokat ár-

lejtésen fogadja föl a tanács. Hasonló értelemben 

szólalt föl Kristó Nagy István is. — Sima Ferenc a 

gazdászati szakosztály javaslatát pártolja; mert na-

tmL 
Szojka Gusztáv. 

1835. f 1887. 

Szojka Gusztáv halálának hírét hozta folyó hó 

14-én este 0 órakor Szegedről a távirat. Szojka fő-

mérnök április óta beteges volt, testi erejét, a kis-

tiszai zsilipszakadás folytán állásától lett fölfüggesz-

tése, mely az önérzetes férfiút rendkivül bántotta, 

nem engedte visszatérni. — S mindnyájan tisztában 

voltunk azzal, akik ismertük őt, hogy egészségét 

csakis az az idő fogja visszaadni, amikor a zsilip-

omlás oka iránti vizsgálat befejeztetik, s ő teljesen 

felmentve, tisztázva, visszahelyeztetik állásába, mely-

ben nagy ambícióval és nagy szakértelemmel élt 

rendkívüli buzgalommal hivatásának. 

Állásának visszanyerése előtt nem reméltük 

egészségének teljes visszatérését; de betegségében a 

méltatlan bánás okozta erőhanyatlásnál többet még 

orvosai se láttak. A közeli halál eshetősége senki-

nek nem volt még csak gondolatában sem; az a táv-

irat tehát, mely az ő halála hírét hozta, váratlanul 

jött és lesújtó volt, mint a villám. 

E sorok írója a kistiszai zsilip összeomlása előtt 

négy nappal volt nála, mikor még betegen feküdt 

mellhártyagyulladásban. — Ekkor beszélte, hogy be-

tegsége előtt privát dologban Pesten járt és utána 

nézett annak, hogy a minisztériumban mi történt a 

kistiszai és porgányi zsilip felülvizsgál asi jegyző-

könyvével? Tudva levő dolog, hogy Szojkának az 

volt a véleménye, hogy a zsilip a törés miatt eldőlni 

nem fog, — természetes, hogy feltételezte, miszerint 

a zsilipalapozás a tervben megirt pilottázás mellett 

hajtatott keresztül, arról még csak sejtelme sem 

volt, hogy 5 méteres pilották helyett, 3—3'A és 4 

méteres pilották verettek a futóhoniokból álló alapba. 

Ezt a felülvizsgálatnál tudni nem lehetett; mert pi-
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gyon kérdés, hogy 12 lóval teljesíthető lesz-e az elő-

fogatozás, s ha a lejebbszállitásba belemegyünk, 

könnyen odajut a város, hogy a közszolgálati fuva-

rokat magán, drága fuvarosokkal kell végeztetni, 

mi a városnak többe fog kerülni. Ariejtésen fogadott 

cseléd szolgálatában nem lát semmi köszönetet; 

mert árlejtezni fog minden tehetetlen ember s mi-

vel köztapasztalat szerint az árlejtésnél ezek hajlan-

dók elmenni a legvégső határig, — olyanok kezébe 

kerül az előfogatozás, kikkel azután ezer haj és pere 

lehet a városnak. Ezen álláspont mellett szólalt föl 

Ónodi Lajos főjegyző, Nagy Imre tanácsnok s végre 

a közgyűlés hosszas vita után változatlanul elfogadta 

a szakosztály javaslatát. 

Következett Jakab Molnár József és Szabó Já-

nos által a várostól vett háztelek eladása tárgyában 

kötött szerződés jóváhagyása. — Ezen eladások fe-

lett 30 nappal előre kitűzött közgyűlés lesz hivatva 

törvényesen dönteni, igv ezek az adásvételek a jövő 

közgyűlésen lesznek érdemileg tárgyalva. 

T rök Istvántól a város által vett üres malom-

telek ára 201 frt a közgyűlés által kiutaltatott. 

Aradi Gerő színigazgató kérelmét egyhangúlag 

megadá a közgyűlés; ugyanis felmenté öt a színkör 

haználatáért előadásonként tanácsilag megállapított 

5 frt használati dij fizetése alól, s az eddig már be-

szedett 50 frtot viszafizetni rendelte a közgyűlés. 

Boriszlavszky L<>ó volt városi szánitiszt kérel-

mét azonban nem teljesité. Nevezett annak idején 

megyei alszámvevővé lett megválasztva s a város-

nál viselt adótiszti állásáról lemondott; de elébb fel-

vette fizetését. — A közgyűlés akkor az illetéktele-

nül felvett fizetés visszatérítésére hívta föl nevezet 

tet, ki most ezt elengedtetni kérte. A tanács mél-

tányosságból elengedni javasolta a felvett összeget; 

a közgyűlés azonban — Kristó Nagy István es Ud-

vardi Sándor ellenző felszólalása folytán — megma- j 

radt régi határozata mellett. 

Felvétetett ezután a városi tanács előterjesz-

tése az ipariskolai tanítók fizetése tárgyában. Az ipa-

ros-tanonc oktatásával foglalkozó tanítók íizetése an- i-

nak idején a szabályrendelet alkotásakor 105 frtban 

állapíttatott meg a közgyűlés által; mert a tanfolyam 

34.Jszám. 

7 hónapra volt szabva, — igy havonként 15 frtot 

számított a képviselőtestület; de a miniszter a 7 

hónapi tanfolyamot 10 hónapra emelte, s eddig köz-

gyűlési jóváhagyás nélkül a tanítók havi 15 frttal 

dijaztattak, vagyis 105 frt helyett 150 frtot élveztek. 

A tanács ezt a fizetést javasolta végleg megállapí-

tani. Kristó Nagy István a 105 frt mellett szólalt föl, 

Sima és >zeder képviselők a 150 frt mellett. A köz-

gyűlés szavazattöbbséggel a 150 frtot állapitá meg 

a tanonc oktatásnál a tanítók évi fizetéséül. 

Következett Csongrádmegye megkeresése az 

iránt, hogy a közgyűlés nyilalkozzék, hogy a kép-

viselőtestület idegen iparosoknak mely iparcikkek 

árulását tartja megengedhetőnek a helybeli piacon 

heti vásárok alkalmával? A helybeli ipartestület állás-

pontja az, hogy ne engedtessék meg semmiféle ide-

gen iparcikk behozatala; mert a szentesi ipar elég 

fejlett arra, hogy a helybeli igényeket kielégítse. — 

Sima Ferenc a fejlett szentesi iparral szemben semmi 

veszélyt nem lát abban, ha a szentesi piac nem zá-

ralik el a vidéki iparosok előtt, s mert a piaci köz-

forgalom élénkül az idegenek bejövetele által, s ez a 

város közvagyonosodását mozdítja elő, annálfogva 

nem barátja Szentes érdekéből annak, hogy a szen-

tesi piac az idegen iparosok elől elzárasssék. Ha-

sonló értelemben szól Szeder János, a közgyűlés 

többsége azonban, tekintettel a szentesi ipartestület 

álláspontjára, kimondá. hogy: nem látja szükségét 

annak, hogy Szentesre bármiféle iparcikk a hetivá-

sárok alkalmával behozható legyen. 

Fel- és tudomásul vétetett Hód Mező-Vásárhely, 

Eperjes, Torockó és Nagy-Károly városok köszönő 

átirata, a részükre Szentes által megszavazott segély-

összegekért. 

Most következett a tárgysorba vett ügyek leg 

fontosabbika, a vasutügyi végrehajtó bizottság elő-

terjesztese a vasúti állomáshoz vezető főutcának ki-

kövezése tárgyában. 

Sarkadi polgármester előterjeszti, hogy a végre-

hajtó bizottság azon véleményben van, hogy a vasút-

építésnél megtakarítandó ősszegből a piactól az állo-

máshoz vezető főút kikövezhető vo lna: miért is a 

bizottság felhatalmazást kér a közgyűlés részéről 

lottázási napló nem vezettetett, s igy hinni kellett 

azt, hogy az épités alapozása terv szerint hajtatott 

végre. S azt, hogy ez csakugyan igy történt-e? a 

fölülvizsgálatnál megvizsgálni nem lehetett; mert 

akkor alá kellett volna ásni a betonnak, s ezzel 

csak lazittatott volna a különben is gyenge alap. 

Szojka tehát semmit nem tudhatott az alapozásnál 

elkövetett vétkes mulasztás és zsilipépites körül a 

művezetőnek teljes járatlanságáról, s igy a tervre 

kellett alapítani szakvéleményét. Szóval ő a zsilipet 

állékonynak tartá, átvételét azonban kifogásolta; mert 

az volt a vélenienye, hogy a társulat újnak az árán 

tört épületet nem tartozik átvenni. Mindamellett a 

föl ül vizsgálati jegyzőkönyvbe belevette, hogy a zsi-

lip nagyobb biztonsága érdekében egy ellennyomó-

gát építését szükségesnek tartja. — Erre nézve azon-

ban a minister elhatározását válta. Arra volt tehát 

kíváncsi, hogy a minister mit mond és ezért járt a 

ministériumban, hol arról értesítették, hogy a mű-

szaki tanács nevetségesnek tartja az ellennyomógá-

tat, hanem azt mondá, hogy ha a zsilip olyan, hogy 

azt félteni lehet, akkor körgátat kell eléje építeni, s 

igy el kell zárni tőle a Tisza vizét, annak nyomá-

sával együtt. 

En a műszaki tanácsnak adtam igazat s azon 

véleményem jelentéin ki, hogy az ellennyomógát 

már csak azért sem ér semmit; mert ez csak ki-

sebb áradással szemben szolgálhat a víznyomás el-

lensúlyozására. 

Szojka kijelenté, hogy az ellennyomógátat ő 

sem tartja a zsilip biztonságára teljesen elégséges-

nek; de ez mégis növeli a zsilip ellenálló képessé-

gét és azért tartja ezt nagyobb viznél szükségesnek. 

A körgátra azt mondá, hogy ha ilyent kell egy zsi-

lip védelmére építeni, akkor nincs zsilip, s a műszaki 

tanács ily véleménye csak akkor birhat értékkel, ha 

ezzel egyidejűleg kinioridatik, hogy a zsilip nem jó , 

s addig, mig helyette uj épül, körgáttal kell védeni 

a töltés azon részét, hol a zsilip áll. 

Szojka ezen véleménye megdöntheti en. 

A katasztrófa hire rendkívül leverőleg hatott 

rá, s midőn az ott megjelent ministeri biztos őt fel 

függeszté állásától és a védelem vezetését kivette a 

kezéből: Szojka a Kurca zsiliphez jött. Itt találkoz-

tam vele a katasztrófa után s itt jelenté ki előttem, 

hogy a zsilipösszeomlás ily csekély vízállás mellett 

csakis ugy következhetett be, hogy az épités az ala-

pozásnál nem volt jó . — Más lehetőséget el nem 

fogadhatok, — mondá — s isten és ember előtt 

nyugodt vagyok, hogy a társulat nem követett el 

semmi mulasztást. 

Az azonban sértette, bántotta és rendkívüli fáj-

dalmat okozott neki, hogy a védelem műszaki ve-

zetése kivétetett a kezéből; de az megnyugtatta, 

hogy véleménye és meggyőződése ellenére nem kel-

lett neki az általa sikertelennek tartott szakadás el-

zárási műveletre ezrével dobálni a pénzt a vizbe. 

Ö belvédelemben bizott, s mint a vidék legalapo-

sabb ismerője, rendkívüli szolgálatot bírt volna tenni. 

— Keserűen panaszkodott a felett, hogy a ministeri 

biztos a helyszínén megjelenvén, j ó formán semmit 

sem látva, Hódmezővásárhelyre utazott s ott a vész-

bizottság előtt kijelenté, hogy: „tudok mindent, lá-

tom a véghetetlen mulasztást, s akik ezt tették, pél-

dás büntetésben részesülnek, már felfüggesztettem 

>zojkát, Endrét és Pokomándyt." 

A ministeri biztos ezen nyilatkozata lelke mé-

lyén támadta meg azon férfiút, kinek nagy szakér-

telmét maga a kormány is ismerte, s kinek lelkiis-

meretes buzgalmához soha egy pillanatra sem fér-

hetett kétség. 

A vizsgálatnál rendkívüli szakértelemmel védte 

a társulatot és megdönthetlenül mutatta ki az oko-

kat, melyek a zsilipet összedöntötték. Meggyőződése 

a társulat álláspontja mellett oly erős volt, hogy 

az ő felügyelete ellen emelt kifogással szemben a 

vizsgálatnál soha szóba se hozta, hogy ő a szaka-
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arra nézve, hogy az ut kövezését a megtakarítandó 

összeg korlátai között foganatosíthassa. — Tekin-

tettel a bizottság ezen véleményére, a polgármester 

AbafTy Zsigmond városi mérnökkel elkészíttette a 

tervet és a költségvetést, mely szerint a piactól a 

vasútig kongó téglával az útépítés 23,000 frtba, tört-

téglával 27,000 frtba, kővel rakva pedig 41,000 frtba 

kerülne. — Kéri a polgármester a közgyűlést, hogy 

határozza el az ut kikövezését. — Kristó Nagy Ist-

ván még a vasut-épitésnél megtakarított összeget 

nem látja, addig nem hisz a megtakarításban, Fe-

dezet nélkül nem megy bele az ut-épités elhatáro-

zásába. — Az ügyet még nem látja megérve s más 

közgyűlésre kéri azt tárgyul kitűzni. Hasonló érte-

lemben szól Udvardi Sándor. Az építés mellett Sima 

Ferenc, Szeder János és Burián Lajos beszéltek meg-

győző érveléssel, s a közgyűlés el is határozá az 

építést. — Az ut iránya a zsidó templomtól keresz-

tül, Mecs-Balogh Ferenc házáig s onnan az állomás-

hoz egyenes vonalban állapíttatott meg. kimondatott, 

hogy az ut kővel építtessék kavics terítéssel. A végre-

hajtó bizottság megbízatott, hogy hirdessen pályá-

zatot az építésre és az eredményt jóváhagyás végett 

terjessze a közgyűlés elé. 

Egy ilyen nagy fontosságú határozattal végző-

dött a f. hó 16-án kezdett három napi közgyűlés. 

— A v i l ág búzatermése és buza-
fogyasztása 1887-ben. A földmivelési minister 
felszólitá külföldi konzuljait, hogy azokból az 
országokból, melyekre tevékenységük kiterjed, 
a várható termésről és az ország netaláni 
hiányairól, vagy fölöslegéről mielőbb jelentést 
tegyenek. A jelentések beérkeztek s ezek alap-
ján a válható búzatermésről és fogyasztásról 
a következő képet nyujthatjuk: A bevitelre 
szoruló államok közül 

Anglia búzatermése mennyiségre nem 
nagy* behozatali szükséglete 4074 millió hec-
toliter. „Ha az árak nem fognak emelkedni, 
irja a liverpooli konzul, annak oka főleg az, 
hogy Franciaország ismét magasabb vámot 
vetett a gabonára, minek következtében a buza 
nagyobb tömegekben szállíttatik Angliába. Az 
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orosz vetési jelentések kedvezőtlenek, mégis 
augusztus és szeptember hónapokra 140 an-
gol gőzös béreltetett gabonaszállitásra." 

Franciaország búzatermése gyönge, közép-
szerű ; 85, legfeljebb 90 millió hectoliter; — 
szükséglete mintegy 125 millió hectoliter, a 
behozatali szükséglet tehát 35 millió hectoli-
terre tehető. 

Németország búzatermése jó középnek ígér-
kezik, a beviteli szükséglet mégis 5— 6 millió 
métermázsára tehető. 

Svájcz kitűnő búzatermése dacára 2*65 
millió nimázsa buza bevitelére szorul. 

Olaszország jó búzatermése dacára mint-| 
egy 7 millió hectoliter behozatalra szorul, de 
a konzulok jelentése szerint az orosz buza 
olcsóságánál és megfelelőbb minőségénél fogva 
kiszorítja a magyar búzát. 

Austria jó középszerű búzatermésnek ör-
vend, mégis mintegy 7—8 millió hectoliter 
buza bevitelére szorul, melyet Magyarország 
szolgáltat. 

Az exportáló államok közül az Egyesült 
amerikai államok idei búzatermése sokkal 
gyöngébb, mint remélték, ugy, hogy kivitelre 
csak 35—36 hectoliter buza jut. 

Kanada kivitelét mintegy 3*5 millió hecto-
literre becsülik. 

India búzatermése az idén gyönge. Sőt 
tekintetbe véve konzulunk jelentését, mely 
szerint a köles és gramm (babféle) termés 
roszul ütött ki, e vetemények pedig a köznép 
főeledelét képezik, minek folytán a buzafo-
gyasztás magában az országban fog emelkedni. 
India kivitelét az idén alig tehetjük többre 7 
millió mmázsánáL 

Anstrália buzakivitelét, mint rendesen, 
2—5 millió mmázsára becsülik. 

Oroszország búzatermése — egy-két vidék 
kivételével — általában kielégítő lesz s mint-
egy 90 millió !hectoliterre tehetjük, melyből 
azonban kivitelre csak 26—28 millió hecto-
litert számithatunk. 

Románia búzatermése mintegy 8*5 millió 
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hectoliterre tehető, melyből a kiviteli mennyi-
ség 4—5 millió hectoliterre becsülhető. A 
vámháboru folytán azonban a buza csak nagy 
nehezen exportálható. 

Magyarország búzatermése 46—47 millió 
hectoliter, melyből mintegy 14 millió hecto-
liternyi kivitelre számithatunk. 

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy az 
idei búzatermés az egész világon jóval kisebb 
az előbbeni évek terméseinél. A bevitelre szo-
ruló államok szükségletét a kiviteli államok ez 
évi terméséből alig tudják teljesen födözni. 
Tudjuk, hogy minden védvámrendszer dacára, 
már az évenkénti népesség szaporulata követ-
keztében a buzafogyasztás nem kis mérvben 
emelkedik. S ebből bátran következtethetjük, 
hogy a buzaüzletben nemsokára fordulat ál-
land be, hogy a kereslet élénkebb lesz és a 
buza teljesen megokolatlan elértéktelenitésének 
elejét fogja venni. 

— Lótenyésztési ju ta lomdí j osztás volt 

f. hó 17-én városunkban, mely alkalomból Cson-

grádmegye területéről — Hódmezővásárhelyt is ide-

értve — bemutattatott 26 db. kanca szopos csikó-

jával és 10 db. 3 éves kancacsikó. — Ebből Hód-

mezővásárhelyre esik 10 anyakanca és 4 három éves 

csikó; — Szentesre 9 anyakanca, 3 csikó, Szegvárra 

5 anyakanca, 1 három éves csikó; — Fábián-Se-

bestyénre, Csongrádra 1 — 1 anyakanca és 1 — 1 há-

rom éves csikó. 

A jutalomdijak odaítélésére a bíráló bizottság 

következőleg alakult meg: 

Elnök volt Halas Jóssef, a megyei lótenyész 

bizottságnak fáradhatlan elnöke, jegyző: Huszka Ká-

roly, megyei tiszteletbeli aljegyző, tagok voltak az 

állam részéről: Wítzlinger Alajos m. kir. állami mén-

telep parancsnok, Bibi János állami állatorvos, a 

vármegye részéről: Soós Pál megyei tiszti ügyész, 

Mihály Pál megyei állatorvos; Hódmezővásárhely 

részéről: Pokomándy Imre gazdasági tanácsnok, Wet-

ter Ferenc ottani állatorvos; Szentesről: Nagy Imre 

gazdasági tanácsnok, Hufnágel Jakab városi állatorvos. 

Az eként megalakult biráló bizottság beható 

dás előtt pár héttel már betegen feküdt. Ez mu-

tatja Szojka nemes jellemét. 

Az általa felállított elméletet a helyszíni vizs-

gálat minden izében igazolta. — S bár a helyszíni 

vizsgálat annak kiderítésére is szolgált, hogy a tár-

sulat követett-e «'1 mulasztást, s Szojka éppen ezért 

függesztetett föl, őt a vizsgálathoz meg sem hívták. 

— Ebben ő a kormány részéről határozott párt-

állast látott, s a vizsgálatot olyannak tekinté, mint 

amelynek célja az, hogy a társulat elől zárassék 

el az a mód, hogy a zsilipösszeomlás okát az egye-. 

dűli forrásra, az építési hibára lehessen visszavinni. 

— Az irányzatra nézve ezen aggálya jogosult lehe-

tett; de az eredményre nézve nem; mert mikor a 

beton alól kidőlt 3 méteres pilottákat a szakértők 

meglátták, azt mondták, hogy ezek a rövid karók 

megmondják, hogy miért dőlt össze a zsilip. 

Szojka lelke azonban már ekkor elvesztette az 

egyensúlyt, s a vizsgálat eredménye sem birta meg-

nyugtatni; mert az elviselhetlen méltatlan helyzet 

dúlta szivét és elméjét. 

F. hó 12-én Szegedre ment sógorához: Fluck 

Ferenc sótárnokhoz, ott hált, s panaszkodott ereje 

hanyatlásáról. — Szegedre azért ment, hogy volt 

háziorvosa által, ki az ő testszervez* tét legjobban is-

merte, megvizsgáltassa magát; de orvosa nem volt 

otthon. 13-án reggel még maga erejéből fölkelt és 

fölöltözködött; de aznap már kelt-feküdt. — Más-

nap borzasztó forróságot érzett, bár a testhőmérő 

csak 37 és hőséget mutatott. — Délután egy ba-

rátja látogatta meg Pestről, hogy a vizsgálat ered-

ményére nézve kedvező hirt vigyen neki; de már 

ekkor Szojka Gusztáv halva volt. Benne a magyar 

mérnöki kar egyik elsőrangú szaktekintélyét, a társa-

dalom pedig egy európai műveltségű férfiút vesztett. 

« * 
* 

Szojka Gusztáv 1835. febr. áS-eft született 

Széchénybeti, hol atyja, Szojka Samu, tekintélyes 

ügyvéd, mint a Forgách grófok uradalmi ügyésze 

közbecsülésben részesült. Anyja, született Massa 

Franciska, orvos leánya volt, ki férjét Gusztávon kí-

vül 16 gyermekkel ajándékozta meg; ezek közül fel-

nevelt 8-at. Az öreg Szojka oly nagy mértékben 

birta a Forgács grófok bizalmát, hogv a grófi csa-

ládnak javaik eladása után is mindvégig bizalmi 

férfia maradt, és bár ekkor már mint Nógrádmogye 

táblabírája és tehetős földbirtokos, nyugalomba vo-

nult, a híres Forgách-féle levéltár őrizete alatt ma-

radt. Itt, atyja oldalánál ragadt reá azon olvasásra 

valló vágy, mely később azt eredményezte, hogy 

Szojka Gusztávnál nagyobb általános műveltségű, na-

gyobb olvasottságú férfi kevés volt a hazában. A 

főgymnasiunmak Losoncon tőrtént bevégzése után 

a mérnöki tanfolyamból az előkészítő és az első évet 

a József műegyetemen, a többit pedig Bécsben vé-

gezte, a hol a felsőbb mennyiségben, geodetia, erő-

műtan, vízépítésiét, híd- és vasút építészet, valamint 

a gépészet és a többi technikai melléktárgyakból a 

letett vizsgálatok alapján bizonyítványokat nyervén, 

a vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak 1867. 

ezept. 2o-én 934. sz. a. kelt szabályrendelete értel-

mében mérnöki diplomája 1876. dec. 31-én nostri-

fikáltatott. 

Legelső mérnöki működése 1858. évre esik, 

midőn, mint vállalkozó, gróf Károlyi György cson-

grádmegvei uradalmaiban földmérési felvételeket esz-

közölt. 1859. december havától 1861. szeptember 

elejéig, a míndszent-apátfalvi társulatnál mint napi-

díjas mérnök, 1861. szeptembertől pedig 1881. év 

május haváig ugyanott, mint megválasztott tár-

sulati mérnök működött; ezen időszakra esnek 

legnagyobb alkotásai, melyekkel társulatát valóságos 

mintatársulattá emelte. Hivatalos működésén kívül 

idejét folytonos tanulmányokkal és utazásokkal tölté 

el, Ugy, bogy ezen tanulmányai eredményeként tű-

nik fel az, hogy Szojka vízvédelmi tekintetben az 

országnak úgyszólván első kapacitásává emelkedett. 

Ezen 20 évi szolgálati idő alatt a míndszent-apát-

j falvi ármentesítő társulatnak az 1860. évi gátszaka-

dás által elmosott 9 mértföld hosszú védtöltéseínek 

reconstruetíóját eszközölte, a 81 ezer holdnyi ártér-

fejlesztést és osztályozást végrehajtotta; végezte a 

porgányí és kístíszaí zsilipek építését, később az azok 

átalakítására vonatkozó tervezést; a komlós-apát-

falví, szárazéri, továbbá a hódtó-kístíszaí, szárazér 

gacsíba-porgányí vízlevezető csatornák tervezetét, — 

majd később a porgányi és kístíszaí körforgásu 

emelőgépekkel ellátott szivattyú telepek tervezetét 

i és az alsónak kiépítését teljesítette; a legnagyobb vi-

haroknak kitett gátszakaszok megvédésére uj szer-

kezetű gátburkolatot talált fel s azt sikeres alkal-

mazás által másokkal is megkedveltette, sőt arra 

szabadalmat is nyert; végre pedig ezen husz év alatt 

több nagy árviz tartamánál a védelmi munkálatokat 

kiváló sikerrel vezette. Ezenkívül ugyanezen idő alatt 

Hódmezővásárhely város főmérnöke is volt 1861-ben 

és az Tarna s egyesült Tarna-Zagyva folyókon levő 

vizműveletekről, mint vállalkozó, gyökeres rendezési 

tervezetet készített 1878-ban. 

A mindszent-apátfalvi társulatnál tett szolgá-

latai alatt működése többször kiváló elismerésben 

és jultalomban részesült, igy 1872-ben a társulati 

választmány 1000 frtot és 6 heti szabadságidőt sza-

vazott meg Szőj kának arra, hogy Olaszországban és 

Észak-Hollandiában vizépitészeti tanulmányokat te-

gyen. 1877-ben a gátvédelem közben tanúsított buz-

jgalma elismeréséül 500 frt, 1879-ben sikeres véde-

kezésért szintén 500 frt jutalomban részesült; 1881-

ben pedig a társulat közgyűlése egyhangúlag hozott 

határozatával „a lezajlott vizvesüély sikeres védel-

meért legmélyebb hálaérzetének és legmelegebb kö-

szönetének" adott kifejezéstt. 1876-han a belügy-

minÍ6ter 4320. számú rendeletével az árvízveszély 

alkalmával tanúsított buzgalmáért az ósszkormány 
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szemle és bírálat után a következő gazdák nyertek 2. A nagyméltóságú magyar királyi belügyminisztérium-
. , j- nak folyó évi 44Ő18. sz. a. kelt intézvénye, a varmegyei tiszti 

kancaik es csikóik utan j u t a l o m d i j a t , es pedig aiffa-, 1 8 8 6 . i k e v r e s z e r k esz te t t számadási kivonatra 

kancákért : vonatkozólag. 

I-SŐ dijat (12 db. aranyat) Kasza István hód- • 3 Ugyanannak 33523. sz. a. kelt intézvénye, a inegye-

mezővásárhelyi lakos. házi nagy terein számára festeni szándékolt képek költségei-

n-ik dijat (10 db. aranyat) Kérdő Pá l hmvá- nek mikénti fedezese tárgyában. 
Ugyanannak 51573. sz. a. kelt intézvénye, a kisteleki 

sárhelyi lakos. 
¡ 1886-évi gyámpénztári mérlegnek és számadásnak felterjesz-

mezővásárhelyi lakos. 

A 3 éves kancacsikókért jutalmat nyertek: 

I-ső dijat (10 db. aranyat) Hódi János hrrivá-

sárhelyi lakos. 

IH-ik dijat (8 db. aranyat) Staibl Ferenc szeg- ^ 

vári lakos. I 5. Ugyanannak 49262. sz. a. kelt intézvénye, melylyel a 

IV-ik dijat (6 db. aranyat) Kasza István hód- szegvári megyei épületnél teljesített javítási munkákért járó 

mezővásárhelyi lakos. összegnek a tartalék alapból leendő fedezését jóváhagyja. 
V-ik dijat (5 db. aranyat) Czakó Imre szentesi 6- A m- k i r belügyminisztérium intézvénye, mely-

lakos ^ a v ^ r m e ^ c törvényhatósága által a ló, szarvasmarha és 

. . . . . xx 1 t r t ' j - f 1 aa sertés tenyésztés érdekében alkotott szabályrendeletet jóvá-
VI-ik dijat (5 db. aranyat) K. Hodi János hod- 3 

7. Ugyanannak intézvénye, Csongrád város 1886 évi 

gyámpénztári mérlegének és számadásának felterjesztése tár-

•1 gyában. 

8. Ugyanannak intézvénye, melylyel a betegség vagy 

- . .. ot ui r _ szellemi fogyatkozás folytán munkaképtelenné vált tisztviselő-, 
II-ik dijat (8 db. aranyat) Staibl Ferenc szeg- ^ ^ £ e l ő s l e m é l y £ s ' z t m b e n k ö v e l e n d ö e l j á . 

vári lakos. rásról alkotott szabályjendeletet módosítás végett leküldi. 

ÍH-ik dijat (6 db. aranyat) Báró Maasburg1 9. Ugyanannak intézvénye. nelyben értesít, hogy a vár-

Sándor fábián-sebestyéni lakos. megye házipénztáráról 1880 évi Julirs 1-2 tői azon év végéig 

IV-ik diiat (5 db aranyat) Aradi István szen- vezetett számadás iránt foi> tátott tárgyalás teljesen befejezett-

tesi lakos. n e k t e k i n t e n í l 0-
V-üc dijat (5 db. aranyat) Epstein Gyula hód- ^ £ J g — 

mezővásárhelyi lakos. 11. Ugyanannak intézvénye. melyben értesít, hogy a szék-

staibl Ferenc a nyert 8 db. aranyból 4 dbot h á z é l )j tési alapból 1886. évre vezetett számadás helyesnek 

visszaajánlván, az u jabb tételre kitüzetett, mely visz- találtatott. 

szaajánlott 4 db. arany Forgó Gáspár csongrádi la- 12. Ugyanannak intézvénye arról, hogy a megyei 1880. 
| évi házipénztári tartalék alapról szerkesztett számadás helyes-

Kos reszere íteitetett. , . > .. 
„ , , 1 1 . 1 1 'i nek talaltatott. 

Epstein Gyula hódmezővásárhelyi latos az ai- , 3 U g y a n a n n a k i n t é z v é n y e arról, hogy a megyei 1886. 

tala nyert V-ik (5 db. arany) juta lomdi jró l lemond-

évi katonabeszállásolási alapról vezetett számadás helyesnek 

ván, ezen dijat Fejes János hmvásárhelyi lakos ér-1 találtatott 

demesittetett. Epstein Gyulának pedig a lemondott 14. A nmlgu m. kir. belugyminiszseriuni intézvénye, a 

ju ta lomdí j helyett saját kérésére a diszokmány ki- megyeházi pénztárról 1885. évben vezetett azámadás felülvizs-J * J ^ tfalata folvtan felmerült *szsrevetelek tarcrvaba adatott. 

Gsongrádvármegye törvényhatósági bizottságának Szentesen, 

1887. evi augusztus hó 30-án és folytatva tartandó rendkívüli 

közgyűlésén, melyen az alább jegyzett ügyek fognak elintéz-

gálata folytán felmerült észsrevételek tárgyában. 

15. Ugyanannak intézványe, a magyarországi több tűz-

és víz által károsult községek lakosai részére könyöradomá-

nyok gyűjtése iránt. 

Világfolyása. 
Tárgysorozat: Bulgária uj fejedelme: Koburg Ferdi-

1. A nagyméltóságú magyar királyi belügyminisztérium- n á m j h{ elfoglalta trónját S BZ e s k ü t f. 
k 38-249. sz. a. kelt intézvénye, melylyel a varmegyei tiszti-, . , . . . 0 c •> 3 no 14-en tette le a szobranye előtt Tirus-

nak 

segéd-, kezelő és szolgaszemélyzet nyugdiló alapszabályzatát 

módosítás vége;t leküldi. vában. 

elismerését fejezte ki, s az 188J. évi árviz védelem-

nél szerzett érdemeinek elismeréseid ő felsége a Fe-

renc-József rend lovagkeresztjével tüntette ki, míg 

ugyanekkor Csanádmegye alispánja hivatalosan kö-

szönetet nyilvánított azért, hogy lankadatlan buz-

galmának 20 év óta sikerült e vidéket a belviz és 

árvízveszélytől megóvni. 

Mindezekből kitűnik, hogy Szőj kának az ár-

mentesitö társulatnál eltöltött munkássága ugy kellő 

anyagi, mint erkölcsi méltánylásban részesült. Mint 

társulati mérnök vette nőü l Bánhidy Teréziát, kivel 

való ~2(j éves boldogságát csupán nejének má r 17 

éve tartó súlyos betegsége zavarta meg ; de ő ne-

jének ezen hossza betegsége alatt a leggyöngédebb 

íérj maradt, ki éltepárját a legnagyobb odaadással 

és hűséggel apolta. Házasságából két gyermeke ma-

radt : Ká lmán , jelenleg honvédönkéntes, és Fánny, 

Vigh Gyula a Pallavicini-féle uradalom mérnökének 

fiatal neje. 

1881-ben Ordódy Pál közmunka és közleke-

dési ministernek csupán nagy rábeszélések után és 

még nagyobb Ígéretekkel sikerült őt rávenni arra, 

hogy a mindszent-apátfalvi társulattól ¿0 évi mű-

ködés után megválván, ál lami szolgálatba lépjen: 

Szojka ekkor I. osztályú minísteri főmérnöki rang-

gat a szegedi folyammérnöki hivatal főnökévé ne-

veztetett ki, melyben 1886. j anuár elsejéig — midőn 

a körös-tisza-marosi árment. és belvizszab. társulat-

nál a főmérnöki állásra megválasztatott — a leg-

nagyobb buzgalommal működött . Ezen időben esz-

közölte nagykiterjedésű hivatalos ügykörén tul a 

pancsova-kubmyi ármentesitő társulat védgátjai és 

belvizeire vonatkozó tervek elkészítését és az I., II., 

III., IV. és V. dunai óblözetek hasonló rendezését; 

továbbá a körös-tisza-marosközi és Torontálmegye, 

obéla-nagybecskereki, törökbecsei és pestmegyei bel-

vizek rendezesének tervezetét. Ezen munkálataiért 

többször részesült a miníster elismerésében» ki őt 

soron kívül műszaki tanácsossá, sőt osztálytaná-

csossá kívánta előléptetni, de Szőj ka — családi kö-

rülményeire hízatkozva — ezen kitüntetéseket visz* 

szautasította, kárpótlást nyervén azon aránytalanul 

nagyobb íizetésben, melyben őt a míníster szemé-

lyes pótlék címén részesíté. Ordódy Pál halálával 

azonban, Baross Gábor államtitkárságának kezdetén, 

kegyvesztett lőn. Ezen időben ugyanis a kormány 

őt bízta meg a Rohonczy Gedeon által az ál lami 

mérnöki kar nagy része ellen emelt vádak miben 

állásának megvizsgálásával; és m időn Szőj ka nem 

akart eszköze lenni annak, hogy a mérnöki kar re-

putatíója rágalmak ut ján aláásassék, ellenfelei nem 

szegyeiték őt magát ís gyanúsítani'. Minthogy ezen 

ügyben Ordódy Pá l elhalálozása folytán kellő elég-

tételt nem nyert, sőt e mínísteríum különböző ürü-

gyek címén személyi pótlékát ís alábbszállítaní tö-

rekedett, elhatározta, hogy az allami szolgálatott a 

legelső alkalommal elhagyja. Örömmel vette tehát 

az ú jonnan megalakult körös-tisza-marosi ármen-

tesitő és belvizszabályozó társulat meghívását, mely 

őt a társulat nagyfontosságú főmérnöki állására egy-

hangúlag megválasztotta. 

A társulatnál eltöltött működése, bár sokkal 

rövidebb volt, semhogy maradandóbb alkotásokat 

¡mutathatna fel; mindazáltal az általa megalkotott 

szolgálati és gátvédelmi szabályzatokból következ-

tetve, ezen társulat műszaki vezetését is oly magas 

fokra iparkodott emelni, hogy ezen társulat e tekin-

tetben a volt mindszent-apátiáivi társnlathoz hason-

.lóan valóságos mintatársulatnak tekinthető. Várat-

lan halála, melynek okairól fentebb már megemlé-

keztünk, oly csapás a társulatra, melyet ez nehezen 

j fog kiheverni. 

Végül megemlékezünk még kiváló társadalmi 

képzettségéről is. Szőj ka Gusztáv nem csupán mint 

¡mérnök állott majdnem első helyen az ország viz-

' építészeti kitűnőségei kőzött, hanem egyúttal ugy 

31. szám. 

Hogy Koburg Ferdinánd herceg mégis 
rászánta magát a trón elfoglalására, ez kö-
zelebb vitte a bulgár-válság megoldását. Bár 
az orosz sajtó fenyegetésekkel kiséri az uj 
fejedelmet Bulgáriába, s a többi hivatalos 
sajtó sem buzdítja; mindazon által ez a köz-
véleményben nyugtalanságot nem idézett elő. 
A legrosszabb, ami származhatik — s ez az 
általános meggyőződés — személyes kelle-
metlenségek a hercegre; de valószínűleg az 
lesz belőle, hogy módot engednek neki, hadd 
találja meg a formát, mely beleillik a berlini 
szerződésbe, — az idő majd meghozza a töb-
bit. — Oroszország ugyanis lemondott arról, 
hogy megszállja Bulgáriát; vájjon azért-e, 
mert ezt monarchiánk csakugyan ellenezné, 
vagy pedig azért; mert csak fokozná maga 
iránt a keleti szlávok, kiváltképen pedig a 
bulgárok gyűlöletét, ez nem épen fontos kér-
dés; fontos az, hogy a megszállást Orosz-
ország fog dolgozni Bulgária ellen, ahogy 
csak bir, s ugy látszik, hogy ebben a porta 
szövetségesse. A porta is kárhoztatja Koburg 
Ferdinánd trónfoglalását s azonnal vissza-
hívta Szófiából ottam megbízottját és külön 
kormánybiztost nevezett ki. Oroszország ezen-
kívül a hatalmaknál is tiltakozott Koburg 
Ferdinánd trónfoglalása ellen s a portánál 
reményét fejezte ki a felett, hogy a porta is 
csatlakozni fog e tiltakozáshoz.' — Ezzel a 
bulgár-kérdés élesedett alakban fekszik Európa 
előtt, mit fokoza fejedelem proklamációja, 
melyet az eskütétel után bocsátott ki, s mely-
ben szabad és független Bulgáriát emleget. 

A praklamáció, melyet a fölesküdött fe-
jedelem kibocsájtott, igy hangzik: 

«Mi első Ferdinánd, isten kegyelméből 
és a nép akaratából Bulgária fejedelme: azon 
ünnepélyes pillanatban, midőn mi a régi bul-
gár fővárosban a nagy nemzetgyűlés előtt az 
esküt letesszük, tudtára adjuk szeretett né-
pünknek, hogy az ország kormányzatát át-
vesszük, s hogy azt az alkotmány értelmében 
az ország dicsőségére, nagyságára és fejlődé-

olvasottsága, mint általános műveltségének sokolda-

lúsága és nyelvismeretei által közbámulat tárgya 

volt. Kevés ága volt a tudományoknak, melyben ő 

nem mozgott volna a kellő jártassággal; az orvosi 

tudomány, az astronomía és a szépirodalom voltak 

olvasmányának tárgyai. Franciául oly folyékony ele-

ganciával beszélt, hogy akárhány francia honfitársá-

nak nézte. Mérnök társai iránt talán néha túlságba 

menő elfogultsággal elnéző, tiszttársai iránt párat-

lan udvariasságu j ó barát volt, Halá lát mindazok, 

l'ik vele bármikor érintkeztek, őszintén fáj lal ják és 

tisztviselő társainak körében sokáig fog tátongani 

azon űr, melyet elköltözésével hagyott maga után. 

Legyen néki könnyű a fö ld ! és oly szép á lmok 

ringassák hamvait, mint aminő 3zép gondolatok és 

eszmék életében nemes lelkét lelkesítek ! 

A szentesi evangelikus egy-
ház múltjából. 

5. A végrehajtott imaház-építés. 

Az evang. hívek az építéshez és egy levita 

tanítónak meghívására szabadságot nyervén, mindenek 

előtt azon vannak, hogy oratoriumot, oskolát és 

parochját építsenek. 

Voltak, akik azt javallották, hogy a megvett 

ház portáján a két szobából, egy konyhából és 

kamarából álló ócska épületet kellene csak feljebb 

emelni, ablakait kitágítani és igy — kevésből kerül-

vén ki a lakás — égetett téglából lehetne templomot 

építeni. Kogler, a kurátor, azonban igy szólt: ha 

külön-külön birunk szép házakat építeni, miért ne 

tudnánk annyian egy épületet felépíteni? Legyen 

egészen uj. 

Az építéshez még ezúttal sem fognak. Az ócska 

házat bérbe ad ják ; azon felül önkéntes ajánlatok» 



magatartásért 

34. §zám. 

sere kormányozni fogjuk, mire minden le-
hető fáradozásainkat irányítani fogjuk és min-
denkor készek leszünk életünket boldogsá-
gáért föláldozni. 

Midőn a bolgár cárok dicső trónjára lé-
pünk, szent kötelességünknek ismerjük, hogy 
a derék bolgár népnek ugy az irányunkban 
Bulgária fejedelmévé történt megválasztatá-
sunk által tanúsított bizalmáért, a súlyos I 
idők alatt, melyen az ország keresztül ment, 
tanúsított bölcs és hazafias 
őszinte hálánkat kifejezzük. 

A nemzet hősies törekvései, hogy füg-
getlenségét, becsületét és érdekét megvédje, 
megszerezték a nemzetnek az egész müveit 
világ rokonszenvét és mindenkiben bizalmat 
keltettek életereje iránt, mely fényes jövőt 
érdemel. 

Hálát mondunk a regenseknev és minis-
tereiknek az államügyeknek amaz értelmes és 
szerencsés vezetéseért, mely által országunk 
függetlenségét a legválságosabb pillanatokban 
is megóvni tudták. 

Teljesen át lévén hatva, hogy népünk 
és derék hadserege trónunk köré csoporto-
sulni és hazánk boldogságára irányított törek-
vésünkben támogatni fognak. lstei¿ áldását 
kérjük minden tetteiukre! — Éljen a szabad 
és független Bulgária! — Első Ferdinánd 

A fejedelem eskütételén a diplamáciai és 
konzuli testületből nem jelent meg senki. Az 
ünnepélyes jelenetet különben igy adja elő 
egy bővebb tudósítás: A fejedelem a trón 
előtt állt meg, mely fölött Sándor fejedelem 
arcképe lüggött lefátyolozva. Kalpagját kezében 
tartva, arcával a metropolita felé fordult. 
Jobbján Stambulov kormányzó és Stoilov mi-
nisterelnök, balján pedig két regens állt a 
többi ministerekkel — Halotti csend volt a 
szertartás alutt, s az első lelkes hurráh-kiál-
tás akkor tört ki, midőn a fejedelem a met-
ropolita után mondotra ismételte az eskü-
forma szavait. Födetlen fővel, mélyen meg-
hajolva csókolta meg Ferdinánd az ezüst kap-

> SZENTESI LAP« 5. oldal. 

és tápai árvi/károsultak részbea való segélyezésére 
f. bó 28-án vasárnap a Széchéiyi kertben „Népün-
nepély" rende.tetik, melynek s o r o z a t a követke-
zőleg állapitatott meg : 

1. Az ünnepély kezdete 3 mozsár lövéssel 
jeleztetk. 

2. Délután 3-4 óráig séta-hangverseny. 
3. A dalegyesület énekel. 

csos bibliát s a keresztet, melyet a metropo-1 városi hatóság támogatásával a h.- m.-vásárhelyi 
lita nyújtott feléje. Megcsókolta végül a fő- ^ ^ — " — 
pap pásztorgyürűjébe foglalt ereklyét is, s 
azután a biborteritésü asztalkához lépett, s 
az esküformát az alkotmány értelmében alá 
is irta. A lelkesedés tetőponlját érte el, mi-
dőn Ferdinánd intésére Stoilov felolvasta a 

fejedelmi kiáltványt, melynek szövege valódi . a a a w * w mn 
vi hnrót „ wiir,. ^ ix i o i- ó r* u l*a zsakverseny. A ki 100 méter 
vihara keltette a lelkesedésnek. Senki sem ho^zuságot zsakka kötött lábbal elhalad, dijat 
gondolta, hogy a proklamacióban Bulgária nyer. 

5. Snlydobás. 
6. Karikadobás késekre. 
7. A dalegyesület énekel. 
8. Pózna-mászás. 
9. Távugrás. 
10. Tornázás. 
11. A dalegyesület énekel. 
12. 8-9 óra között nemeskeblü adakozók ál-

függetlensége akkora hangsulylyal emlegettes 
sék. Már e szavak is: „a bolgár cárok dicső1 

trónja* nagy hatást tettek; a bolgár szabad-
ság és függetlenségre való ismételt hivatko-
zás pedig elragadta a gyülekezetet. A prok-
lamáció fölolvasása után Ferdinánd fölállt a 
trónról s kalpagját megemelve, átható han-
gon ismétlé a kiáltvány végszavait' Éljen a u l a Íótekonycé lr* beküldött különböző és értékes 

szabad és független Bulgária!" - A k é p v i - j ^ ' ¿ " f o é r í K K j á t é k . 
selok a lejedelemhez siettek, vállukra emel- 14. A nép részére küiön fölállitott helyen „nép-

ték s ugy vitték ki a teremből. Kivül a nép tánc.u 

körülrajongta, ruhája szegélvét csókolta s Jegyárak: a „népünnepélyre" 20 kr, gyermek-

odatérdelt tömegben a paripája lábaihoz. V a - j ^ * 0 ' A néPl*DC he,*re 5 0 kr ' ^rsjegy ara 

lódi láz szállta meg a bulgárokat a nagy sze- (
 krj|egyek e l ö re v á l t h a l ó k W d l i ö c h V i l m o 8 d W a t . 

retettol s odaado halatol. L jelenetek ismét- áru kereskedésében. 
lődtek akkor is, midőn a katonák tették le a Í z l e t e s é t e l e k r ő l és i t a l o k r ó l 
hitet, megesküdve, hogy a fejedelemhez ha- gondoskodva van s 8 órakor étlapszerint, halá-
lálig hívek lesznek. 8,'ok * l t?JJ0*0" Dalpaprikás les.. , , 

v:i x 4 ' - i ' ii r elülhzetesek a j'tékonycél javara köszönettel 

Vi mos nemet császár, miután uralko- - í o g a d u t . ak és hirupilag Lyugtáaatnak. 
dónkkal talalkozott, aug. 10-én hagyta Gas-j a dalegyesület a jóiékonycéít tekintve, 
tcint. Határozottan állítják, hogy Vilmos csá — u * . — 
szar találkozása után hosszabb levelet irt 

Bismark herceghez a Ferenc József királylyal 

folytatott beszélgetésről. Semmi kétség, hogy 

a két uralkodó közt ez alkalommal a bulgár-

kérdésben is megállapodás jött létre és pe-

dig a békére nézve kedvező, amit bizonyít 

Salisbury angol kormányelnök nyilatkozata is, 

aki teljes hitét fejezte ki arra nézve, hogy a 

világbéke egyhamar nem fog megzavartatni. 

Népünnepély. 
A helybeli jAtékoay nőegy» sülét ke7denténye-

zésére az erkölcsi testületek közreműködésével és a 

adakozás és a hivekre kivetett párbérből növelik az 

épitési alapot. Fckárik — mint beszélik — ezúttal 

is sorba járja a házakat, a hiveket szent mondások-

kal. isteni Ígéretekkel biztatja és adakozásra lelkesíti. 

Felhasználva a vásári alkalmakat, a tehetőbb szarvasi-

akat, orosháziakat felkeresi sátraik alatt, a kik a 

jóvásár-ból örömest áldoznak a szent célra. (Sajnos, 

hogy az egyház ez erős oszlopa, első gyámatyja, 
Pekárik, 1812-ben minden féríi maradék nélkül, 

egyetlen leányt hagyva hátra kimúlt.) 

Az evang. hívek ily komoly előkészületek után 

1815 junius 18-kán teszik le az oratorium fundamen-

tomát. 

A nagy őrömmel és szép remények között meg-

kezdett munka azonban a felmerült elemi csapások 

miatt nagyon lassan haladt. 

Mindjárt harmad napra, hogy a fund unentom 

l-tétetett, (junius ¿1.) felhőszakadás jött nagy jég-

esővel, mely az utcákat szinte térdig érő vizzel 

boritá el, és az egész határt a legszomorúbb állapotba 

juttatá. Az eső az egész épületnek már kihányt fun-

damentom árkait vizzel megtöltvén, az oratórium-

nak már jócskán felrakott vályogfalát egészen át-

¿íztatá. Kolpaszhj Fái cgyházílnak másnap lapáttal 

kelle a sok jeget és vizet a fundamentom árkaiból 

kihányatni, mig a kőmivesek a már megrakott vályog-

falat széllyel bontani és újra rakni kénytelenek. 

Az 1816-ik évre következett rendkívül nagy ár-
viz még több akadalyt gördít a tovább építés útjába. 

Az árviz majdnem az egész határt elöntötte leg-

kövérebb szántóföldjeivel és legelőivel együtt, — a 

városban pedig a Kísér, nemkülönben több más, 

mélyebben fekvő utca víz alá került. Az ekként súj-

tott* lakosok közt nem kevés jó-igyekezetű és állapotú 

evangelikus háza is ledüledezett. A maguk bajával 

ekként elfoglalva lévén, ugy a nemes sziwei tett 

ajánlatok, mint a sok ingyen napszám munkák el-

maradtak. 

Ily körülmények között, a mikor alig volt em-

ber, a ki vagy a városban, vagy a mezőn ne káro-

sodott volna, nem csuda, hogy a kurátor munkáso-

kat nem igen kaphatván, az épület a maga falaiban 

[állott és csak 1817-ben került fedél alá. A falak 

eddig is főleg a hosszant tartott őszi esőzések miatt 

sokat szenvedvén, csak is fatámasztékokkal voltak 

tarthatók. 

Feltétetvén a tető, az imádkozó háznak majd 

külső fala akar a fedél alól ki nyomulni, majd az 

'ajtó felett való fal válik el stukatorostul; az utca 

felől való falat is vaspántokkal kelle utóbb az oskola 

közfalához kapcsolni S még hagyján, ha az ekként 

annyi nehézséggel haladó munkát ujabb s még na-

gyobb veszedelem nem éri vala! 

A következő ősz egyik napján ugyanis szélvész 
támadt és, minthogy az épület körül cimzelve nem 

volt, a fedél alá hatolt s ott megszorulván, a geren-

' dákat kiemelve csaknem az egész cserépfedelct leve-

! tette. (Az oratorium feletti fedél épségben maradt.) 

Láthatod ebből, késő maradék — irja Molitorisz 

! — mely nagy és sok viszontagságba került a ti 

atyáitoknak s ezen nevendék Ekklesia első Törzsö-

kéinek az Isten dicsősége után való buzgólkodásnk, 

de azért feltett céljaiktól soha el nem tántoríttatlak, 

| tudván azt, hogy az igaz Ker. Anyaszentegyháznak 

vitézkedőnek kell lenni ezen a földön. 

Az épület egész 18:20-ig fedél alatt, de minden 

külső és belső kicsinositás nélkül áll. Csak az ima-

ház van megtapasztva és kimeszelve. Privátus em-

berek székeket is csináltatnak bele, mig a többiek 

vagy állva, vagy földre telepedve áhitatoskodnak, 

hallgatják ez igét, melyet az Úrvacsora kiszolgálása 

végett Orosházáról átjött Simonides esperes hirdet. 

Ez időtől fogva oratoriumokban tartatik a communió. 

a nő-

egyesület iránti tigyelemböl lesz szives közremű-

ködni. 

Kedvezőtlen idő esetén az ünnepély következő 

vasárnapon tog megtartani. 
* 

Nagyérdemű közönség! A rendező bizottság 

okulva a multak tapasztalatin, a sorozatot akkebt 

állapította m-g, hogv az Ünnepély rendezésű minél 

kevesebo költséget vegyen igénybe. A rendező-bizott-

ság nem akar ugy eljárui, hogy nemeskeblü adako-

zókra és res*tve\ökre hivatkozva, jóindulatokat ki-

zskmányo'ja a'.un a cim~n, bogy jóteknu) Ságot ki-

van gyakorolni s erről elfeledkezve, tul költtkez* ék, 

a jótékonycelra pedig semmit se juttat. 

Vállalkozó szellemű tarsaság a maga kedvtelé-

sére megteheti, hogy miné nagyobb költséggel fé-

nyt s Ünnepélyeket rendezzen; de, ha a jótékonysá-

got tüzztik ki célul: akkor inkább az legyen a ve-

zérelv, hogy a jotekonycélra minél nagyobb tiszta 

jövedelem íordiitassék. 

Az ünnepéy az itt megállapított programmal 

is érdekes tog ltni<i, pedig a kiadás esik elenyésző 

csekély hsz. 

A n. é. közönség tömeges részvételét kérjük, 

ba egyebert nem. azért is, bogy a katasztrófa á.tal 

sújtott szomszéd h.-m.-vasárhelyi testvérnép sorsán 

városunk közönsége maga csekély összegével ily 

uton is némileg enyhítsen. 

Ertesitetik egyszersmind a közönség, hogy 

költségkímélés tekiutetéből külön meghívók az az 

Üunepelyre nem lógnak sz tküldetni, kérjük e felhí-

vást egyszersmind meghívónak is tekinteni. 

Szentes, 18ö7. aug. 10. 

A r e n d e z ő - b i z o t t s á g . 

Színházi levél. 
Igen tisztelt szerkesztő ur ! 

Lapjának azon olvasói, kik sziniázba is jár-

nak, — pedig ezek nitcsentk nagy száojmal; mert 

a szinbáz rendszerint kong az ür< sségtöl, — meg-

ütközéssel vehették ézzre a lefolyt szinbázi hét alatt, 

hogy a szemüveges ur helye rendszerint üresen ma-

radt; nehogy tehát olvasóinak nagy többsége, mely 

a színhazat csupán a kritikából élvezi, — mert igy 

kevesebbe kerül, mintha a művészétét tényieg pár-

tolnak, — ezen héten színházi levél nélkül marad-

jon, — eng dje meg nekem, hogy néhány rövid szó-

val én írjak tudósítást a múlt hét szinbázi történetéről. 

A történet első lapja eléggé mulatságos, szom-

baton, e hő 13-án spinre került ugyanis Lecv q vidám 

zenéjü „Nap es Hola" cimü..operettéje, meglehetős 

számú közönség előtt, m<-ly Oriey Fiora és Kr.-né 

Palti Nina szép énekét és Sz. Németh bohóskodá-

sait csak oly lelkesülten tapsolta, mint tette a darab 

első előadása alkalmával. Sz. Néinet kiválóan jó-

kedvű és kupiéinak ismétlésében kifogyhatatlan volt. 

A Bulgáriára vonatkozó aktualis értékű kuplék és 

rögtön/ések kiváló derültséget keltettek. 

Vasarnap, aug. 14-én, Lukácay „V-reshaju'-ja 

zsúfolt házat vonzott. A címszerepben Oriey Flóra 

csattogtatta szép dalait; Boglár Ágnes Foliinuszné-

ban, Zsófi pedig Haraszti üerminben kitűnő szemé-

lyesitoket nyertek. Sz. Németh Keszeg Mihály sz> 



6. oldal. 

rcpét, Doboesányi Veréb Jankót sok humorral adták. 
Különösen ki kell még emelnünk Makrócynét, ki 
Csabolyné szerepében pompás maszkjával hatott. — 
Öriey Flórát az első felvonásban tisztelői szép vi-
rág bokrétával lepték meg. 

ilóüőn augustus 15-én Balogh régi „Mátyás 
diáku cimü bohózata adatott majdnem teljesen üres 
báz előtt. A jelen volt kevés számú közönség is 
nem annyira a darab meglehetősen kopott bohóságán, 
mint inkább Kupa Mátyás (Sz. Nemetül cinkotai 
aáator mókáin és cikornyás enekén mulatott. 

Keiiddn, telt ház előtt Bánfalvy Lajos „56-oa" 
cimü vígjátéka adatott. — E darabot, mint a szerző 
színműírási kísérletét tekintjük, s ha vesszük, hogy 
s/erző több eleven jelenettel megtudta kacagtatni a 
közönséget, akkor ezt elég sikernek tartjuk. Szerzőt 
kétszer kitapsolta a közönség. Színészeink egyébiránt 
igyekeztek a darab értékét játékukkal fokozni, s kü-
lönöse* kitűntek játékukkal Harasz i Hermin (Margit), 
Follinuszné (Ella) és Páltfy (gróf Hadeggi. 

Szerdán, aug. 17-én, Znojemszki Ferdinánd 
karnagy jutalomjátékául a „Csókon szerzett vőle-
geny", Szigeti József énekes bohózata került színre. 
A', előadás, mely a közönséget mind végig jó han-
gulatba* tartotta, elég kereadea voit. A szereplők 
közül leginkább kitűnt ügyes játéka s legtöbbször 
természetes alakítása által Órley Flóra (Abrai Irén), 
ki mint szamóca áruló leány, majd cigánynő, s dró-
toatót stb. többször újrázott daiaival zajos tapsokat 
aratott. A többi szereplők közül meg a úárom kóbor 
sziaész. Futaki (Szilágyi D.) Ripacs ^Sz. Németh) és 
N*tdrij;s (Gondanéi, Trauer (Hevesi) nyugalmazott 
katonaorvos s végül Csontai Lőrinc (Lovászi) tűntek ki. 

Csütörtökön, aug. 18-án, ürley Flóra kedves 
„Ki* bercegu-et mutatott be a közönsegnek, azaz 
mkáub az üres falaknak, mert közönség éppenség-
gel aeui volt; pedig ugy a kedves zenéjú operette, 
oiiut a kerekded előadás megérdemelte volna, hogy 
a színkör megteljék. A címszerepen kívül, — melyet 
Örlry Flóra szépen énekelt és játszott mindvégig, 
Kr. Pál ti Nina (Hercegnő) kellemes énekéért és Sz. 
Neoict (Frimus) érdemelnek külön felemlitést. Az 
utóbbi, — ki rendesen csak önmagát játsza, — ez 
alkalommal oly ügyesen alakított, hogy beszédéről 
é* maszkjáról alig lehetett ráismerni. 

A péiteki népelöadásról csak a jövő számban 
irhatok. A jövő heti m^sor a következő: Ma, szom-
baton „Hoffmann meséiu cimü nagyhírű operette 
»datik. Holnap, vasárnap, „II. Kákócy Ferenc fog-
sága- tört. színmű. Héttön Tőkés. Emília jutalmául 
„A tótleány" népszínmű, Kedden „Üdvöske14 operette, 
Szerdán „Faust", csütörtökön pedig Orley Fióra 
jutalmául: „Irma úrfi" cimü énekes víg életkép. 

Tisztelője : 
A 96-os számú támlásszék bééloje. 

Helyi és vegyes hirek. 
— O f e l s é g e Ferenc József magyar király 

születésnapja aug. 18-án van, ez alkalomból e na-

pon a helybeli rom. katli. templomban tartott isteni 

tiszteleten a megyei tisztikar, járásbíróság és m. kir. 

adóhivatal testületileg részt vett. A városi tisztikar 

azonban, miu tán e napon városi közgyűlés völt, az 

istenitiszteletről elmaradt. 

— Szojka Gusz táv temetése nagy részvét 

mellett ment végbe Szegeden f. hó 10-án délután. 

Koporsóját a nagyon kiterjedt család számos koszo-

rú ján kívül, a társulati tisztikar, a kun-szent-márton-

mindszenti szakasz-igazatóság, Klinun műegyetemi 

tanár, Ha jdú Gyula, Fekete Márton és családja, a 

szegedi kir. mérnöki kar, Bertalan kir. inspector, s 

a torontáli társulat koszorúja diszité. Temetésén 

Szeged intelligentiaján kívül az országból összesereg-

lett mérnökök, a társulat tisztikara, rokonok, tisztelők 

óriási serege vett rész. Nyugodjanak békén porai! 

— Diszes esküvő, volt f. hó 18-án váro-

sunkban, Dr. Ehrlich János ugyanis ekkor vezette 

oltárhoz Dr. Pollák Sándor városi főorvos kedves, 

művelt lelkű leányát: Juliska kisasszonyt. Az össze-

illő ifjú párnak hosszantartó, boldog, zavartalan éle-

tet kívánunk. 

— Zsi l ipv izsgá la t . A kistiszai zsilipőssze-

omlás okának helyszíni vizsgálatára a kormány 

K l imm műegyetemi tanárt is felkérte, ő azonban f. 

h ó 5.. 6, és 7-én, mikor a bizottsági vízsgálátmeg-

tartatott, külföldön volt és ebben nem vehetett részt, 

s igy ő f. hó 18—19-én tartá meg Ha jdú GJ-ula, 

Fekete Márton főigazgató és Reöck Iván helyettes 

főmérnök közbenjöttével a vizsgálatot. — Ez a mű-

szaki vizsgáló bizottság a mai nap reggelén a Kur-

cza zsiliphez fog föl jönni és ezt is vizsgálat alá ve-

szi. hogy ennek állékonysága érdekében van-e szük-

ség valami rendkívüli intézkedésre. — E vizsgálat 

elé mindenesetre nagy érdeklődéssel nézünk. 

— A z a p r ó s z e n t e k , a szentesi jótékony 

nőegylet által fenntartott óvoda növendékeinek nyil-

vános vizsgája lesz f. hó 21-én d. e. az óvoda he-

lyiségében. — A kisdedek ezen ünnepére felhívjuk 

a szülők és tanügybarátok ügyeimét. —• A vizsga d, 

g, 9 prakor veszi kezdetét, 

»SZENTESI L/VP« 

— A n é p ü n n e p é l y n e k , melyet a szentesi 

jótékony nőegylet f. hó 28-án rendez a tűz- és árvíz-

károsultak javára, programmját lapunk más helyén 

közöljük. E program ni változatossága az ünnepély 

sikerét előre is hirdeti. Az ünnepély iránt nemcsak 

helyben, de a szomszéd községekben is nagy az ér-

deklődés. Különösen Kunszentmártonról készülnek ez 

alkalomból át hozzánk sokan. — Hisszük azonban, 

hogy Csongrád, Mindszent, Szegvár és Mágocsról is 

több vendégünk Jesz. 

Köszönet nyi lvánítás. 
Mindazon kedves rokonoknak, tiszt- és kartár-

saknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, kik megje-

lentek boldogult és felejthetlen férjem földi marad-

ványainak végső istenhozzádot mondani , a nemes 

részvét oly magasztos nyilvánulásáért ez uton is 

hálás köszönetemet fejezem ki. Legyenek meggyő-

ződve, hogy mindenha e benső részvet legbecsesebb 

emléke lesz azon balzsam, mely fájó szivem soha 

be nem heggedö sebének fájdalmát enyhítheti. 

Anyás, 1887. aug. 17. 

Özv. Szojka Gusztávné. 
— A f őu t ca kikövezését elhatározta vá-

rosunk közgyűlése. A megyeházától az ál lomásig lesz 

az ut durva gránitkővel kirakva és ez kavicscsal te-

rítve. Az ut a zsidó templomtól a Alecs-Balog Ferenc 

háza felé egyenes vonalban fogja átszelni a vásár-

tért. E műú t 40 ezer frt körül kerül. 

— A t á r s u l a t i közgyű lés a lkalmából 

Sarkadi-Nagy Mihály polgármester intézkedést fog 

tenni, hogv az érdekeltség azon része, mely a körösi 

szakaszról Kunszeiitniai ion feiol j ö n Szentesre, — 

Kunszentmártonlól Szentesig vasúton jöhessen. 

— Egy egész sereggyüies. F. hó végén 
a körös-tisza-marosi ármentesitő társulat központi 

választmánya, szept. 1-én a társulat közgyűlése, f. 

hó 27-én ál landó választmányi, 29-én közigazgatási 

bizottsági, 30-án pedig megyei közgyűlés lesz vá-

rosunkban. Lesz tehát tanácskozás es vita bőven ! 

— L a p u n k rendes tárcajának folytatása, lia-

laszthatlan közlemények halmaza miatt, jelen szá-

munkbó l kiszorult. — A *M á s o d i k Szibériau c imü 

útirajz közleményünket szintén a j övő számban fe-

jezzük be. 

— É r t e s í t é s . A Szentes városa által eddig fentar-
tott gyninaziumi tanfolyammal egybekötött polgári fiúiskola a 
lefolyt 18S0—7-ik iskolai év végevei megszűnvén, a jövö 
1S&7—8 ik iskolai év elejevei a Szentes városa altal föntartott 
gymnazium nyilik meg. E városi gymnaziumba a beírások aug. 

i -21), 30. és 31-ik napjain delelott b - lá, délután á—5 óráig 
eszközöltetnek, a tul a kurczán levő iskolai helyiségben. Az 
I-sö osztályba oly tanulók vétetnek tel, kik a negyedik elemi 
ostály tanulmanyait legalább kielégítő sikerrel végezték és a 

| 9-ik eletevüket már betöltötték, de 12 évnél meg nem idöseb-
I bek. Tanulmányaikat iskolai bizonyítvánnyal, életidejöket ke-
• resztlevéllel, vagy születési bizonyítvánnyá! tartoznak igazolni. 
| — Minden jelentkező köteles az elözö osztályról nyert bizo-
j nyitványt a beirus alkalmával fölmutatni. A városi közgyüés 
1 ?SN"». febr. 19-iki határozata ertelmében minden helybeli ta-

; núló evenkint 12 frt, vidéki 15 frt tandijat tizet. Ezen tandij-
1 nak felerésze a beirás alkalmával leüzeteudö. Az újonnan bele-
| pök ezenkívül meg ">u kr beirási dijat is űzetnek. Minden ta-
! nuló a felvételre szemelyesen atyja, anyja vagv gyámja illető-
; leg azok megbízottja kíséretében tartozik az igazgatóságnál 
! jelentkezni. A javító vizsgálatok aug.30-án tartatnak, a rendes 
i tanítás pedig szeptember l-én veszi kezdetét. Szentes, 1887. 
| aug. 18 Az igazgatóság. 

— E r t e s i t e t n e k a szentesi rom. kath. szülök és 
gyámok, hogy az elemi iskolában az 1887—88. tanévre a szo-
kásos beiratások a f. évi szeptember hó 1., 2. -3-ik napjain, 
mindenkor délelőtt 8 órától 11-óráig az illető iskolákban fog-
nak eszközöltetni. Az előadások szeptember 5-én veszik kez-
detöket. 

H y m e n . Kreigler Gizella kisasszonyt, özv. 

Kreigler Henrikné leányát, f. hó 17-én jegyezte el 

Kunszentmártonban Weisz Mihály kereskedő l lód-

| Mező Vásárhelyről. 

— Lelkész be ikta tás . Hegyi Anta l 
I csongrádi plébános f. hó 14-én iktattatott be 

hivatalába V i r t e r kananok buzdító beszéde 

után a fiatal plébános hószabb beszédet tartott a 

néphez, fejtegetve a viszonyt, a mely a plébános és 

hívei közt az egyház rendeléséből fönnáll . A szép 

beszéd nagy hatást keltett. Az egyházi ünnepélyt 

díszebéd követte a róni. kath. lelkészlakban, a me-

lyen a város legelőbbkelő polgárai s a hatóság kö-

réből mintegy százan vettek részt. 

— Vizbe f u l t f. hó 15-én d. e. 9 órakor 
Székely Tóth János, Csúcs Lajos kocsisa. Nevezett 

lovakat úsztatott, miközben egyensúlyt vesztve, a 

vizbe bukott s nyomtalanul eltűnt. 

— Uj t e h e r s z á l l í t á s a T i s z á n . 
A közmunka- és közlekedésügyi minisztériumnak a 
tiszai állami kotrások vezetösegéhez tegnap leérke-
zett rendelete szerint; a kö/eptiszai, valamint a 
körösi és marosi hajóforgalom emelése végett az áh 
lami kotr telep két legnagyobb, „Vihar" és „Tisza 
Kálmán" nevü csavargőzösét magánbajók vontatá-
sára is föl fogják használni. A nevezett gőzösök 
már a legközelebbi napokban megkezdik a magán-
vontatási szolgálatot. Főlvilágositások Uilman Sán-
dor kir. fömarnök, a tiszai állami kotrások vezető-
jél Szegeden, Boldogasszon-sagárut 19. sz. a hivata-
los órák alatt ayerüetők; ugyanitt jelentendők be a 
szállítmányok is. A részletes hirdetményt és ársz*-

34.Jszám. 

bályzatott néháiy nap múlva fogják a közönség tu 
domására bozni. 

— A f e l e s é g á ra . Három esztendővel ez-
előtt a piskolti korcsmában bárom falusi ga*da 
mulatott. Azt mondja az egyik mulatásközben: 
„Eladom a feleségeJiet tiz pengőért, akárkinek." 
Égy másik gaída, a ki már régen kerülgette a csi-
aos meuyecske háztájékát, kapott az alkalmon s 
leszúrta röktön a tíz-forintost. Az eladó zsebre vágta, 
a vevő pedig örült a jó vásárnak és sietett a meg-
vásárolt jószágért. Nagy szomorúságára azonban a 
menyecske kijelentette, hogy régen volt már az, mi-
kor ő még eladó volt, most már csak megmarad az 
uránál. A vevő nem hagyta annyiba a dolgot, ha-
nem birő elé vitte. A biró nagysokára meg is hozta 
az ítéletet, hogy az eladó fizesse vissza a tiz forin-
tot, mivel ueui adta oda a vevőnek a portékát. A 
felek azonban sehogyse voltak megelégedve az íté-
lettel s most megfellebs/tek a nagy-károlyi járás-
bírósághoz. — A járásbiró ur remélhetőleg nem 
fogja elmulasztani ez ügyben — a szakértői szemlét. 

— F u r c s a k í v á n s á g . A czigány hal-
doklott. Kis vagyonkája felett akarván rendelkezni, 
elhivatott két ügyvédet, s midőn ezek elvégezték a 
dolgukat, a/t óbajtja a moré, üljenek kétfelől mel-
léj-. Az ügyvédek meg is tették s kérdezvén okát, 
igy felelt az öreg czigány: Míg fiatal voltam sokat 
olvastam a Jézus életéről és haláláról: ha már nem 
élhettem ugy, mint ő, hát legalább ugy ákárok meg-
hálni — két gonosztévő között. 

Szerkesztői üzenet. 
Csongor. Csongrád. A beküldött csinos referádát, bár egy 

kissé idejét veszti, térszüke miatt csak a jövö számban közöl-
hetjük. 

Üzleti értesítés. 
S z e n t e s , 1887. aug. 19. 

Piacunkon még egyre tart az üzletpangás. A 
termelő a búzaárakat, dacára a gazdag termés-
nek, alacsonynak találják s épen azért tartózkodnak 
az eladástól, ugy, hogy az elrnalt héten alig kelt 
el pár ezer méterm. A következő árakat jegyeztük: 

Piros buza első rendű 6 frt 30 kr. köiéprendű 
6 frt 15-20 kr. sárgás 6 frt. üszkös, vagy fakó-
szioü 5 írt 70 80 kr. 

Árpa (köble) 3 frt 80 kr 4 frt. 
Kukorica (köble) 5*20—30 kr. 
Zab (köble) 3 frt 60 kr. 
Szalonna mm. 50—52 frt. 

Hirdetmény. 
Szentes város 1887. évi föld- és házadó után 

kirótt általános jövedelmi pótadójának kivetési laj-
stroma f. évi augusztus hó 21-től 28-ig 8 napi köz-
szemlére kitétetik. Ezen idö alatt alólirott hivatalnál 
a*t bárki megtekintheti s a téves kirovás ellen fel 
szólamiással élhet következőképen : 

a. azou adó'.ók, kik ezúttal kivetett adónem-
mel már a mult évben voltak m^gr^va, a lajstrom 
kitételének napját, 

b. azon adózók pedig, kik ar. ezúttal megál-
lapított adóval a kivetés évében első ízben rovat-
tak meg, adótartozásuknak az adókönyvecskében 
történt bejegyzését követő 15 nap alatt, írásbeli 
észrevételeiket a csongrádmegyei kir. adófelügyelő-
nel megtehetik. 

Városi adóhivatal. 
Szentes, 1887. augusztus 19. 

TÓTH KÁLMÁN, 
adóügyi tanácsnok 

A Dósai-M. János-féle 
I. t. 538. sz. a. ház szent-Mihály naptól egy évr<3 
haszonbérbe kiadó, vagy örök áron is eladó ; érte-

kezhetni Neumann Jakab üzletében. 1 3 

Singer Vilmos 
betlehem-utcai 271, számú háza azonnal bérbe adandó, 
vagy örök áron eladó ; értekezhetni Felsenburg Be-

nedek órásnál 31-1-2 

Kádár József 
1. tized 252. számú háza eladó ; értekezni lehet 

ugyanott. 

Feketeselyem, faille, française, surah, 
satin, merveilleux, satin luxor, atlasz, 
damaszt, rips és tafotta méterje I ft 
io-től 8 frt 85 krig. (t20 különféle mi-

nőségben.) 
Ruhákban vagy végekben vámmentesen házh >z szállít B B W -

N E B F . R G O . (cs. kir. udv. szállító) 1 Ü B X G H » e l y e m * y 4 r l 

r a k t á r a . Minta po«tafordoltaval. Levelekre 10 kroa bélyeg kell 



P 33. szám. 

Üzletmegnyitás. 
Vem szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint helyben, a p i-
acztéren özv. Neumann J akabné há-
zában K Ö N Y V - és P A P I R K E R E S -
K E D É S T nyitottam, hol is mindennemű 
tankönyvek, iró-, rajzszerek zenemüvek és 
hírlapok a legiobb minőségben s a legjutá-
nyosabb áron kaphatók. 

Előfizetések fo lyó i ra tokra elfo-
gad ta tnak . 

Midőn a n. é. közönség becses pártfogá-
sába magamat ajánlom, főtörekvésem leend 
a 11. é. közönség igényeinek teljesen megfelelni. 

Szentes, 1887. augustus 20. 
1-3 Schőnfeld A. 

2090—1887. 

Árverési hirdetmény. 
Szentes város árvaszéke részéről közhírré 

tétetik, hogy a néhai Sinóros-Szabó József és 
neje hagyatékához tartozó hékédi 494 7 , , (lll 
hold szőlőt, a dónáti 14** j l (m i hold tanya-
földet épületekkel, a besenyői földet, a kistő-
kei 6H",, 0 és 7 i r° n i l l hold földeket, végre 
1390 nsz. öl felsőréti földet f. é v i szep-
t e m b e r 12-én délelőtt 9 órakor a város-
ház udvarán megtartandó nyilvános árverésen 
1887. évi september 29-től 1888. september 
29-ig terjedő egy évre haszonbérbe, — az 
ugyanazon hagyatékhoz tartozó 1',,-od öl 
tüzrevaló fűzfa és 73 kéve rőzse ugyanazon 
nap délután 3 órakor az I. t. 624. sz. háznál 
azonnali készpénz fizetés mellett el fog adatni. 

Az ingatlanokra vonatkozó árverési fel-
tételek az árvaszéki irodában megtekinthetők. 

Kelt Szentes város árvaszéke 1887. aug. 
10-én tartott üléséből. WEISZ EDE, 
1—3 h. elnök. 

777—1887. szám. 

Árlejtési hirdetmény. 
A szeged-dorozsma-halasi útnak a fehér-

tói csatornától 3640 m. hosszban kongó-tégla 
burkolattal leendő ellátása és ehhez tartozó 
földmunkák teljesítése, cement-beton és tégla-
átereszek létesítése, úgyszintén 1456 db. hasz-
nált vasúti sínből készítendő kerékvető stb. 

»SZENTESI LAPc 

előállításának biztosítása végett, tekintettel Do-
rosma város képviselőtestületének 28. és 62 
887. számú s Csongrád vármegye köztörvény-
hatósági bizottságának 47—887 számú hatá-
rozataira, 1887. évi september hó 1-ső 
nap j ának délelőtt 10 órá j á ra Cson-
grádvármegye m. kir. államépitészeti hivata-
lának (Szeged, postaház I. emelet) helyiségébe 
zá r t a j án l a t i versenytárgyalás hir-
dettetik s Dorosrna város kiküldöttei közben-
jöttével nyilvánosan eltartatik. 

Pályázni kívánók ezennel felhivatnak, hogy 
az összesen 72,838 frt 78 krral előirányzott 
munkálat elvállalására vonatkozó ajánlataikat 
fentirt nap délelőttjén 10 óráig az alólirt hi-
vatalhoz annyival inkább adják be, mert ké-
sőn beérkező, vagy az alábbi feltételeknek 
meg nem felelően felszerelt ajánlatok semmi 
szin alatt sem fognak tekintetbe vétetni. 

Az ajánlatokhoz a fenti összeg 10'o-ának 
megfelelő, tehát 7300 frt készpénz, vagy meg-
felelő, a részletes feltételekben felsorolt érték-
papírokból álló biztosítéknak Csongrádvár-
megye pénztári hivatalánál S z en t e sen leté-
telét igazoló letéti nyugtatvány, esetleg a biz-
tosítéki összeg csatolandó; az árengedés szá-
zalékokban számokkal és betűkkel kiírandó ; 
a részletes és általános feltételek, valamint a 
tervezet és kivánt munkák teljes ösmerete és 
feltétlen elfogadása világosan és határozottan 
kijelölendő. 

A tervezet, feltételek s egyéb idevonat-
kozó iratok az alólirott hivatalnál a hivatalos 
órákban, valamint Dorosnia város elöljárósá-
gánál bárki által betekinthetők. 

Szegeden, 1887. évi augustus 15. 
Csongrádvmegye m. k. államépitészeti hivatala. 

A hivatal főnöke: 

1 - 3 

C s a b y A n d o r , 
kir. főmérnök. 

2723—887. tk. sz. 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a szen-
tesi takarékpénztár végr-hajtatónak néhai 
D e b r e c e n i B á l i n t szentesi volt la-
kos végrehajtást szenvedő elleni 248 frt 38 
kr tőkekövetelés és minden járulékai iránti 

7. oldal. 

végrehajtási ügyében a szentesi kir. járásbí-
róság területén lévő, Szentes városában fekvő, 
a szentesi 327. sz. tjkvben 400 rsz. alatti I. 
t. 666 népsorszámu ház és tartozékaira az 
árverést 625 frt 50 krban ezennel megálla-
pított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
íennebb megjelölt ingatlan az 1887. é v i 
s z e p t e m b e r hó i-ső n a p j á n dél-
előtt 9 órakor a szentesi kir. járásbíróság 
telekkönyvi hatóság hív. helyiségében meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának io°0-át, vagyis 63 frtot 
Készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számított és az 
[881. évi november hó i-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. §-ában ki-
jelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a biró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1887. évi julius hó 28-ik 
napján. 

A szentesi kir. jbiróság mint telek-
könyvi hatóság. B a r t H a , 

kir. alj bíró. 

Tudomásul! 
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, hogy eddigi bevásárlási he-
lyemmel fölhagyva, jövőre a 

világhirü Dréher-sörfőzdéből 
Kőbányá ró l szállítom a legjobb minő-
ségű korona s dupla márc ius i fehér 
és barna sört. 

Midőn ezen körülményről a n. é. közön-
séget értesítem, biztosítom, hogy a lehető ju-
tányos áron jól és pontosan kiszolgálok. — 
Főraktár: kispiarc, Grünvald-féle ház. 

A 11. é. közönség becses pártfogását kérve, 
maradok alázatos szolgája 

ifj. Fábián-Tóth István, 
1—3 sör-regále bérlő. 

S I M A 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes s zámlák , jegyzékek és tudositó levelek, eljegyzési és esketési k á r tyák , izléses megh ivók és 

táncrendek (szines nyomás vagy aranyozással), ét lapok, városi ŝ községi h ivata los nyomtatványok, 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
t áb l ás k imu ta t ások , időszaki és fo lyóiratok, h i r lapok , müvek , diszes kivitelű szalagaranyozások, 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvéd i és i roda i nyomta tványok , levélpapírok és bor í tékok cégnyomással, fa lragaszok stb. stb 

minden szin- és nagyságban i gyors, pontos izléses és ju tányos á ron i ©készítésére. 

Ugyanitt a 

„ S Z E N T E S I L A P " 
cimü vegyes tartalmú hetiközlönyre, mely immár a t izenhetedik évi fo lyamába lépett, — előfizetések 

e l fogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 



8. oldal. 

1696—1887. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Kunszentmárton 10,000 lakossal biró 

rendezett tanácsú város tulajdonát képező 
kir. kisebb haszonvételek s egyéb jogok, u. m.: 

1. Italmérési jog Kunszentmártonban, 
2. Vásári és piaci helypénzszedesi jog, 
3. Mészárszéki 108 hold föld, 
4. Halászati jog Kunszentmártonban, 
5. Italmérési jog Mesterszállás pusztai 

csárda-épülettel, 
6. Halászati jog mesterszállási pusztán, 
7. Italmérési jog Csorba pusztán, 

a képviselőtestület határozata folytán az 1888. 
ev január 1 ső napjától 1890. ev december 
ho 31-ik napjáig tartó három egymás» utáni 
évre, Kunszentmarton város közháza nagy-
termében 1 Q Q 7 . é ^ r i a u g u s z -
t u s 3a.ó S S i l s n a p j á n dclciott 
9 órakor kezdődő nyilvános árverésén a 
legtöbbet Ígérőknek haszonbérbe fognak 
adatni; — megjegyeztetvén, hogy a Kun-
szentmártonban gyakorolható s egy tagban 
kiadandó italméresi jogra Írásbeli zárt aján-
latok is elfogadtatnak, melyek a feniirt nap 
delelőtt 9 órájáig a polgármesteri hivatal 
hoz a 8000 frt kikiáltási ár 25°|0 kának meg 

H I R D E T É S E K . 

felelő összeggel ellátva beadandók, továbbá, 
hogy a Kunszentmártonban gyakorlandó ital-
mérési jog 6 részletben kiilön4 ülön is fog 
árverés alá bocsájtatni, s a képviselőtestü-
let határozza el az egy tagban, vagy rész-
letekben tett Ígéretet fogadja-e el. 

Az árverési részletes feltételek egyéb-
ként a hivatalos órák alatt a város főjegy-
zőjénél az árverés napjáig megtekinthetők. 

Mire az árverezni kívánók az2al, hogy 
a kikiáltási ár 25°>0-kát magukkal hozzák, 
ezennel meghivatnak. 

Kunszentmárton, 1887. julius 27-én. 

TÓTH KAROLY, 
3—3 h. polgármester. 

Halász-Szabó János örökösök 
I. t. 548. szám alatti háza kedvező feltételek 

mellett örök áron eladó. 

Szilárdffy Lillának 
Kunszentmártonban, a piactéren levő házá-
ban több rendbeli T o o l t l x © l y Iség\, — 
valamint egy elkülönített kényelmes lakháza 
1888. január i-től 3, esetleg több évekre 
bérbe adandó. — Értekezhetni a tulajdo-
nossal. 2—2 

34. szám. 

Ifj. Dónáth Istvánnak 
e c s e r i 2 2 I x o l d . f ö l d j e 

előnyős feltételek mellett örök áron eladó. Értekez-
hetni SIMA FERENCCEL. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő kurczai 

halászati jog 1887. évi szeptember i-től 1891. 
évi dec. 31 ig terjedő időre, f. évi augustus 

21-én délelőtt 11 órakor a tanácsteremben 

tartandó nyilvános szóbeli árverésen a leg-

többet Ígérőnek haszonbérbe fog adatni 

Felhivatnak bérleni kívánók, hogy kellő 

bánatpénzzel ellátva, a kitűzött időben a 

tanácsteremben, hol a feltételek addig is 

megtekinthetők, — jelenjenek meg. 

Szentes, 1887. augustus 11. 

NAGY IMRE, 
tanácsnok. 

Héjjá Józsefnek 
a Veker-zugban 80 hold földje van kisebb-
nagyobb részletekben eladó; értekezhetni 

III. t. 375. sz. alatt. 2—2 

Legelterjedtebb s legfeéíú ü:apr -̂¡¡lap, külsejében a legszebb, tartalma szerint a legélénkebb. 
£löfizetéii árak: 

Egész évre.. . . 14 frt — kr. 
Félévre 7 > — » 
Negyedévre . . . 3 » 50 » 
Egy hóra 1 » 20 » 

Eg^es szám Budapesten 4 kr. 
Vidéken 6 kr. 

Kiadóhivatal: 

Budapest, nádor-utca 7. sz., földszint, 
hova az előfizetések és a lap 
szétküldésére vonatkozó felszó-

lamlások intézendők. 

ESTI Hl 
POLITIKAI NAPILAP. 

Előfizetés legcélszerűbben pos-

tautalványnyal eszközölhető 

Mutatványszámokat 
levelező-lapon nyilvánított ki* 

vánatra egy hétig ingyen 

bérmentve küld a kiadóhivatal. 

Előfizetések a hó bármely nap-

jától kezdhetők 

'í 

y 

w 

•4 

I 

Á magyar olvasó közönséghez! 
A ..Pesti Hirlap" immár a kilencedik évfolyamát 

éli. Fényes iról kör csoportosul körülötte s a legújabb 

rendszerű rotációs gép nyomja, mely a lapot óránk-nt 

15 ezer póldá^y^an teljes 16 oldalon es már 
f ö l v ágva állítja elő, mi nagy kényei nére van az 

olvasónak és egetz Európában eddig egyidül a „Pesti 

Hirlap" dicsvkedhe.ik ez újítással. 

S méltán b lehet a Pesti Hirlap aira, hogy 

ma a legkedveltebb s l< ¿elterjedtebb lap. de » .nkáu«j 

arra, mint lett azz ? Nem hizelgett soha i ».özönség 

hullámzó szeszélyénrfc hanem becsületese és I inka-

datlanul, gyakran ? iram'at ellen is lobogtatta a 

'ászlót, melyet kitü . P dig erre a zászlóra ro*sz 

ilő járt, mert a libr- {/¡»IJS a mi zászlón». Mt^var-

s*ág ujabb állami életéuek a liberalizmus a gyö-
S-TP. Magyarországon csak egy hazafias prorramni 

he: iiát: e gyökér ket kimélni. Ez volt, ez lesz a 

i irányunk, melye! csak azzal toldottunk nie-% ho«™ 

í ^g i t l onek var: s leszünk a pár to ló i . 

A .Pesti Hirl?p- nem bajlik sem ide, vem «»da. 

nem öfcm r pártok és gyűlölködést; az igazságot 

ker. si mindenben s mrrt esik az Igazságot nrai, me-

lyik o'dalon van. m< nem nézi. 

Politikai program mink tehát: erélylyel és igaz-

H íjgal szolgálni a nei 7°ti pol^ika, szabad''vü hfcla-

tí u és nugyar deimkr. c a érd keit. kormánytól és 

p irtoktól egyaránt függellenül. 

Vezérc ikkeinket különböző pártálltai jHes 

publicisták s politikai tekintélyek írják: Pu l« ky 

F renr, H r r v á t h Gyula. gr. Eáuffy Béla, L.itvcs 
Károy, Beksic* Gusztáv, Tóra Kálmán, Pc^ty 

Frigyes, Borostyánt Nándor Kcned i Géza (f-lelös 

szerkesztő) stb. 

A t. R á z : ó l cim alatt országos hirüvé vált 

karcolatokban az ujabb irói nemzedék legkitűnőbb s 

legnépszerűbb tagja M ikszá th Kálmán humorizálja 

az országgyűlési pario* és notab;litasok ferdeségeit, 

párttekintet nélkül. 

Tárcarova tunk a legváltozatosabb, legé énkebb 

s oly ga/.dag, hogy nem ritkán három-négy tárcát is 

közlünk egyszerre; legjobb nevü s a közöns g előtt 

legkedveltebb íróink gazdagítják a „Pesti Hirlap" e 

rovatát, kiknek sorából legyen eb g kiemelnünk a 

'vöveíke-'őket: dr. Á r a i Adolf (Porzó. Csicseri Bors), 

Bartók Lajos Beiviczkynó Bajza Lenke. Boros 
t y m i V.ndor, Hr K-nad i Géza (Q »iutus), Ktirrhy 

Emi! M ikszá th Kálmán (Soarron), BSurai K..n>:v. 

dr. So'.warcz Gyula. Se^ök Zsigmond Szemere 
Atti a. 5 -¿esi Ferenc, Tábor i Róbert (Columbus) sb. 

A többi rovatokra is a legnagyobb gondot 

fordi»iák rovatvezető munkafár>aink : An^a l ík Kl-

io'y, Barabas Albert. Luby Sándor, Somogyi 
E«!-. S c . m i t t e l y József (segédszerkesztő), stb., — 

csupa kiprébá't journalistikai munkaerő, ugy, hogy 

jól ér!esü't8?p. élénkség, a tarialom g z?fags;.ga < s 

vái. sztékoí>sága 'ekint t h<m a „Pesti Hi l<p-palaiig 

vetélkedhetik még e.v lap. 

Távirati rovatunk mindig a b*;ra*.d&;:abb s 
kiállja a versenyt bármely európai natív appil. Ugy 

a vidékről, mint a külföldről 3aját tu'ósitoink látnak 
el eredeti távlratck\al s mikor az esmény k ugy ki-

van;« k, belmunkatársaink sorából külön tudósítót is 
küldünk az események színhely« íe mint legutóbb 

Bu'?6r r.ba 

Ko 1 mellék apjaink — mint Kertészeti 
U. g I l i z i Tanácsadó, G zdasági Újság. 
s'h. kivívták a na y közönség hálás elismerését 
1 ö -nossárukkal. Mutatvánifszá:.i3kai eg1 l-ílíj ion és bérmentve küld 

Nagy gondot fordítunk még mulattató karoola-

tok, apróságok , a közönség körébö l való pa-

naszok közlésére, valamint a mindenki által sziv« sen 

olvasott szerkesztő i üzenetekre. 

Regényünk mindig jól van megválasztva az 

érdekfeszítő ujabb termékek közül. f 

S bár legdíszesebb kiállításban naponta (a hétfői 

féllapot kivéve) két teljes Ivet — 16 oldal — adunk 

olvasóink kezébe, külön kedvezményül hetenkint egy 

zenemellékletet is csatolunk, előfizetőink számára 

teljesen ingyen, ugy hogy a zenekedvelő előfizető 

évenkir.t 60—70 jó darabot tartalmazó zene-albu-

mot gyűjthet ösrze. Oly kedvezmény ez, minőt ma 

egyetlen európai lap sem nyu,t előfizetőinek 

Mindezen kedvezmények dacára a „Pest i Hir-

lap" a legolcsóbb napilap iák méltán mond 
ható, amennyiben csekély összeggel (havonkint 20 
kr.) drágább az úgynevezett kis néplapoknál, melyek-

nél pedig ötszörte többet tartalmaz. 

Logven szabat ezek után reméllenünk, hoey a 

,.Pesti Hirlap' -ot a müveit magyar közönség ezentúl 

is pártolni 8 lehetőleg ter>s*tenl is fo?ja. 

A „Pesti Hirlap" előfizetési ára: 
Egész évre 14 frt — kr. 

Fél évre 7 frt - kr. 

Negyed évre 3 frt 50 kr. 

Egy hóra I frt 20 kr. 

Előfizetések a hó bármely napjától kezdhetők. La-

punk címének megírásakor szíveskedjenek a t. előfi-

zetők arra ügyelni, hogy csakis „ P E S T I " Hirlapot 

írjanak. 

A „Pesti Hirlap" 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

I • OlinADCQT 

Szentes, «887. Nyomatott a kudó-tulajdonos : Sima Ferenc gyorsaajtóján. 




