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E L Ő F I Z E T É S I ÁM S 

Egéss évre . . 4 f r t 
Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . , 1 frt 

MEOJELEN 
m i n d e n s z o m b a t o n 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP 
V e g y e s t a r t a l m ú h e t i k ö z l ö n y . 

H I R D E T É S I Á R A S : 
8 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr , 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik* 

NY1LTTÉR 
minden «gyes sora 15 kr. 

BÉI.YEGDIJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

Vasutügyünk. 
Vasútépítési ügyünket ma már befejezett-

nek hittük; midó'n a mult héten egészen vá-
ratlanul jön a hir, hogy a magyar vasúti bank 
melylyel szerződést kötöttünk beolvadt az or-
szágos bankba és ez a megkötött föltételek 
mellett nem hajlandó a vasút kiépítésére A 

\ tehát nem találja magára nézve kielégi-
a föltételeket. Ez azt bizonyítja, hogy 

az általunk kötött föltételek ránk nézve még 
sem voltak oly kárhozatosan hátrányosak, mint 
amilyennek azt megye, sőt országszerte hir-
detni szerették. 

A bank azonban mereven nem tagadta meg 
a vasút kiépítését, sőt kijelenté, hogy bele megy 
az építkezésbe, ha az érdekeltség nagyobb ál-
dozatra hajlandó. — Nem ismerjük a bank 
igényeit, nem tudhatjuk, hogy mi az, init még 
a bank kívánhat; de Szentesről szólva, mi el-
mentünk a határ legvégső pontjáig az áldozat-
ban és Szentes többet nem adhatua mintamennyit 
fölajánlott, még az esetben sem, ha a vasút-
építés eszméjét egy időre föl kellene is adnia. 
Arról tehát, hogy az országos bank ujabb igé-
nyei is kielégíttessenek Szentes áldozatának fo-
kozásával, szó nem lehet és igy szó sem lehet 
arról, hogy a megindított uton az országos 
bankkal mi a tervbe vett vasutvonalat kiépít-
tethessük. — Ezért azonban az eszmét fölad-
nunk nem szabad; s azt várnunk, mig az álta-
lunk kimódolt föltételek mellett más vállalkozó 
önkényt nem ajánlkozik: nem lehet. Ha mi 
hozzá járulási arán\ a és nagyságára nézve az 
egész ország által elismeréssel emlegetett ha-
tározatainkat megbirtuk hozni, akkor csak utána 
kell látnunk és az országos bankon kivül még 
találunk rá módot, hogy építési tervünket hova 
elébb érvényesíthessük. 

Sípos Orbán alispán éppen ez ügyben fog 
legközelebb értekezletet hivni össze. Helyesen 
van; legyen ez az értekezlet minél elébb, hogy 
egy percet sem veszítsünk el. 

Azt, hogy ez az értekezlet mit fog tenni 
nem tudhatjuk; de hogy teendő intézkedései, 
véleményünk szerint is, megfeleljenek érde-
keinknek — az értekezlet előtt — irányadásul 
jónak látjuk nézeteinket elmondani. 

A bank visszalépése folytán hisszük, hogy 
mindenki azon nézetben van, hogy nézzünk más 
vállalkozó után, aki a fölajánlott összegért a 
vasutat ki is építi és aki a községek részére 
szükséges összegek financirozásáról gondoskodik 
Hogy kerül-e ilyen vagy nem, azt nem tudjuk; 
de hogy azoknak, kik a magyar vasúti bank-
kal történt egyezkedés idején széltében, hosszá-
ban hirdették, hogy vannak bankok, melyek 
előny öaebb föltételek mellett is kiépítették volna 
a vasutat, most jó alkalmuk van bebizonyítani, 
hogy azért beszéltek-e, hogy a vasutat ko-
molyan akarták vagy bizonyos érdekekre való 
tekintetből elnapolni szerették volna az ügyet. 
Jó lesz most figyelemmel kisérni ezeket az 
embereket. 

Mi nem bizunk benne, hogy egy ujabb 
bankot könnyen találunk. És nagy kérdés, hogy 
egyáltalában találunk-e, épen ezért két irányra 
mutatunk, mely még előttünk áll. 

Az egyik az, hogy: miután az államnak 
nagy érdeke, hogy e vasútvonal kiépíttessék; 
mert ezen vonalon az alvidék forgalmának egy 
igen szép részét terelheti el az osztrák állam-
vaspályáról a magyar állam birtokában levő 
tiszavidéki vaspályára, és mert a kormány nem 

is ismeretlen az ország ezen érdekével, sőt 
nagyban is érdeklődik az általunk tervelt vonal 
kiépítése iránt; de m- g, mert a magyar helyes 
vasúti politika is azt követeli, hogy ha már 
két fővonal az államé, akkor az ezeket egybe-
kötő mellékvonal is az övé legyen; ezért for-
duljon az érdekeltség a kormányhoz és őt kérje 
a tervelt vasútvonal kiépítésére. Természetes, 
hogy az érdekeltség sem többet sem kevesebbet 
nem kívánna a kormánytól mint azt, hogy: 
legyen a vasútnak építője a kormány és mi a 
magyar vasúti banknak titt ajánlatainkhoz ké-
pest hozzájárulunk a vasútépítéshez. 

A kormány nem 'leheJ. idegen ezen eszmé-
vel szemben; mert ő ti§BÍr.ban ezen vasútvonal 
létesítésénél az állam érdekével és mert mi 
úgyszólván áldozatot nem kívánunk tőle; de 
ha azt kivánnáulc is: elvégre eher éppen ugy 
s talán sokkal inkább > f upk ván nekünk, 
mint az ország akátu-. ; r*és vidékének. — 
E vidék az államnak* noná* semmiféle jótéte-
ményét nem élvezte. Más vidékeken az állani 
pénzéből építenek vasutat, köveznek országutat, 
állítanak föl a vidék anyagi, szellemi előhala-
dására nagy befolyással levő intézeteket, nyúj-
tanak egy és más irányban anyagi támogatást: 
s e vidék adózási képességének fokozására eddig 
a kormány semmit nem tett; pedig mi is egy 
része vagyunk az ot-82ágnak és pedig azon része, 
mely legtöbbet adoz, s mely magyar nemzeti 
szempontból véve is az ország legértékesebb 
részét képezi 

Emeljük föl tehát szavunkat: a kormány 
az állani közvetlen és közvetett érdekeire való 
tekintetből nem zárhatja el magát kérel-
münk elől. 

Ez az egyik mód, a másik pedig az, hogy ; 
ha a kormány nem építené, mit nem hiszünk, 
akkor építsük magunk minden önhasznát ke-
reső vállalkozó nélkül. 

Erre ott van példája a csanádmegyei ér-
dekeltségnek, mely nem vett föl az érdekelt-
ségbe semmiféle bankot, hanem az aláirt rész-
vények arányában maga szerzi a pénzt és épít 
maga, minden olyan banknak nélkül, melynek 
az egész vasútépítésnél csak az a célja lehet, 
hogy magának minél hasznosabb üzletet csi-
náljon a vállalatból. © 

A tiszavolgy ármentesitése. 
Az utóbbi években a Tisza- és mellékfolyói men-

tén mind rohamosabban és nagyobb mértékben fellépő 
árvizkalamitások következtében több felöl fölmerült 
azon indokolt javaslat, hogy a Tisza-szabályozás orszá-
gos érdekli ügynek tekintetvén, annak kezelését a 
kormány vegye a kezébe. Az idei árviz védelem leg-
eclatánsabbul tanúskodott e javaslat indokolt volta 
mellett mert a veszélyeztetett vidék az idén csak az 
által volt megmenthető, hogy a védelmet a kormány 
vette a kezébe. A társulati és községi védgátak siral-
mas állapota valóban képtelen arra, hogy teljes biz-
tonságot nyújtson a védett területeknek. Úgyszólván 
minden nagyobb árviz egy-egy élet-halálharc a Tisza-
völgyén, s e mellett fölemészt oly óriási összegeket, a 
melyek árán a töltések nagy részét évek hosszú sorára 
védképes állapotba lehetne helyezni. Igy pl. az idei 
árvízvédelem a Tisza- és mellékfolyói mentén beleke-
rült körülbelül két millió forintba, melyből magára 
Szegedre mintegy 800,000 frt, Szentesre circa 300,000 frt. 
esik. 

E tarthatatlan helyzet gyors javítást igényel, s ez 
a célja azon nagyfontosságú törvényjavaslatnak, melyet 
a Tisza völgy ármentesitése érdekében a kormány által 
teendő intézkedésekről a közmunka- és közlekedési-
miniszter a képviselőháznak benyújtott. 

E törvényjavaslat utasítja a közmunka- és közle-
k e d é s i - m i n i s z t e r t , hogy a T i s z i balpartján a Körös és 

Maros között fekvő terület árvédelmére szükséges és 
Békéstől a Körös balpartján a Tiszáig, onnan a Tisza 
balpartján a Maros torkolatáig és a Maros jobbpartján 
Apátfalváig terjedő védtöltéseknek teljes biztonságot 
nyújtó méretekkel leendő kiépítését, mihelyt a helyi 
viszonyok megengedik, kezdje meg s egész erélylyel 
folytassa, oly módon, hogy a legszükségesebbek a le-
hetőségig még ez évben s az egész töltés épitése leg-
később az 1882. év végéig be legyen fejezve. — A 
kormány az illető vidéknek úgyszólván életérdekét 
tartá szein előtt, midőn e munkálat végrehajtását saját 
kezébe veszi. A társulatok némelyike ugyanis nemcsak 
felette rosszul építette töltéseit, de azok j ó karban 
tartását is elmulasztá. Áll ez különösön a bökény-
mind8zenti társulatról, melynek kormánybiztosát a mi-
nisztérium több ízben sikertelenül utasította a töltésnek 
védképes állapotba való helyezésére. 

A gátvédelem azonban, bármily tökéletes legyen 
is, egymagában nem elegendő a védett terület vizmen-
tesitésére, mivel a benrekedt belvizek sokszor még a 
kiöntésnél is nagyob károkat okznak. Ezen a bajon 
szintén segíteni óhajt a kormány. A nevezett törvény-
javaslat ugyanis e tárgyban is intézkedik, a midőn uta-
sítja a közmunka- és közlekedési minisztert, hogy a 
szóban forgó terület belvizeinek levezetésére szükséges 
főgyűjtő csatornák és zsilipek terveit és költségvetését 
az 1874. évi XI , t. c. rendelete szerint teendő további 
intézkedhetés végett készíttesse el. 

De hogy az e törvényjavaslatban elrendelt 0 imént 
vázolt munkálatok költségét az érdekeltekre igazságo-
san lehessen kivetni, ahhoz múlhatatlanul szükséges, 
hogy az illető vidék ártere pontosan föl legyen vére. 
Erről szintén intézkedik a benyújtott törvényjavaslat, 
utasítván a közmunka- és közlekedési-minisztert, hogy 
az előbbi szakaszban elrendelt munkák által ármente-
sitendő területen az ártérfejlesztést az 1855. évi leg-
magasabb vizezin alapul vétele mellett készíttesse el, 8 
ennek alapján az érdekelt birtokosok összeírását és a 
teherviselési kulcsot állapitsa meg. 

Az 1855-ik évi árviz azért vétetett alapul, mivel 
ez jelentékenyen magasabb volt az 1830-adikánál, 
melyre a tiszai társulatok mai ártere vonatkoztatva 
van, s ekkor a szabályozási munkálatok a vízjárásra 
még nem gyakoroltak befolyást. 1855-ben az egész 
tiszai ártérből csak 29.000 hold nem volt vizalatt. Az 
utóbbi években beállott árvizek az 1855-dikénél jóval 
magasabbak voltak ugyan, csakhogy ez már nagyrész-
ben a szabályozásnak róható fel, mivel a gátak közé 
szorított viz természetesen sokkal magasabbra emelke-
dik ugyanazon viztömeg mellett, mintha szabadon szét-
terülhetne. Nem volna tehát méltányos, nem volna 
helyes oly területeket is bevenni, az ártérbe, a melyek 
csak a szabályozási munkálatok következtében feküsz-
nek alacsonyabban, mint a legnagyobb árviz szine. — 
Az 1855-iki vizszin magasabb lévén az 1830-dikiuál 
természetes, hogy ha az ártérfejlesztést amarra vonat-
koztatják, az eddiginél jóval nagyobb területek fognak 
az ártérbe bevonatni s ez által a vízvédelmi kiadások 
az eddiginél nagyobb területre fognak eloszolni. 

l )e hogy mindezen munkálatoknak kívánt sikere 
legyen, múlhatatlanul szükségesnek mutatkozik e te-
kintetben az egységes vezetés, miért is óhajtandónak 
tartanok, ha e munkálatok keresztülvitele egy kézbe 
összpontosittatnék, és pedig oly kézbe, a mely kellő 
garantiát nyújtson a siker iránt. Ez határozottan elő-
mozditaná az e törvényjavaslatban foglalt intézkedések 
és elrendelt nagy fontosságú munkálatok sikeres vég-
rehajtását. 

A Tiszavölgy rendezése, a Tisza- és mellékfolyói-
nak rendszeres és egyöntetű szabályozása kétségtelenül 
egyike a legelsőrendű országos érdekű kérdéseknek, s 
épen ezért kell, hogy azt a kormány vegye kezébe, s 
gyorsan és erélyesen lásson hozzá a nagy munka 
végrehajtásához. Örömmel tapasztaljuk, hogy a közle-
kedési-miniszteriumot is ily szempontok vezérlik s e 
törvényjavaslattal már kezébe veszi a munka egy ré-
szét, melyet bizonyára követni fog az egész Tiszavlögy 
országos rendezése, a Tisza- és mellékfolyóinak rend-
szeres szabályozása kapcsolatban a belvizek levezeté-
sével. Az országnak egy nagy és különben gazdag 
vidéke lesz ez által meghóditva az okszerű mezei 
gazdálkodásnak, inely a teljes vizmentesités s a majdan 
ezt követő fbldöntözés áldásos hatása alatt most még 
kiszámíthatatlan virágzásnak, fokozott lendületnek 
induland. 



Törvényjavaslat 
a Tiszavölgy ármenteaitése érdekében a kormány által 

Intézkedésekről. 
1. §. Utasittatik a közmunka- és közlekedési 

miniszter, liogy a Tisza balpartján a Körös és Maros 
kötött fekvő terület árvéd elmére szükséges és Békés-
tol a Körös balpartján a Tiszáig, onnau a Tisza bal-
partján a Maros torkolatiig és a Maros jobbpartján 
Apátfalváig terjedő védtöltéseknek teljes biztonságot 
nvujtó méretekkel leendő kiépítését, mihelyt a helyi 
viszonyok megengedik, kezdje inog s egész erélvlyel 
folytassa, oly módon, hogy a legszükségesebbek a 
lehetőségig még ez évben s az egész töltés építése 
legkésőbb az 1882. év végéig bevégezve legyen. 

Utasittatik továbbá a közmunka- és közlekedési-
Luiniszter, hogy a szóban forgó térülőt belvizeinek le-
vezetésére szükséges főgyűjtő csatornák és zsilipek 
terveit és költségvetését az 1874. évi XI. t. c. rende-
lete szerint teendő további iutézkedés végett készíttesse el. 

2. §. Utasittatik a közmunka- és közlekedési-
miniszter, hogy az előbbi szakaszban elrendelt munkák 
által ármentesitendő területen az ártérfejlesztést az 
1855. legmagasabb vizszin alapul vétele mellett készít-
tesse el, 8 ennek alapján az érdekelt birtokosok ösz-
szeirását és a teherviselési kulcsot állapítsa meg. 

3. §. Az első szakaszban körülirt terület árvédel-
mére alakult é« működő vízszabályozási és árinentesitő 
társulatok ügyeinek későbbi törvényes intézkedéséig 
államilag leendő ellátása rendeltetik el. Ezen társulatok 
tisztviselői a jelen törvény hatályba léptétől kezdve a 
közmunka- és közlekedési miniszter utasítása értelmé-
ben tartoznak eljárni 8 a közmunka- és közlekedési 
miniszter felhatalmaztatik, hogy az állásukról lemondó 
vagy tisztüknek meg nem felelő társulati tisztviselők 
teendőit az általa e célra alkalmazandó közegek által 
végeztesse. 

4. §. Felhatalmaztatik a közmunka- és közlekedési 
miniszter, hogy a Körös völgyén az árvédelem céljából 
sürgősen szükséges munkákat és intézkedéseket hala-
déktalanul foganatba vehesse és végrehajthassa. 

5. §. Az első szakaszokban elrendelt munkák 
költségeinek fedezésére a mentesítendő terület terhére 
az 1880. évi XX. törvénycikk alapján kötött állam-
kölcsönből egyelőre két millió forint bocsáttatik a 
közmunka- és közlekedési miniszter rendelkezésére. 

6. §. Az első szakaszok értelmében végrehajtandó 
munkák költségei az érdekelteket az 1880. évi XX. 
törvénycikkben megállapított módon törlesztendő köl-
esönképen terhelik. Ha és a mennyiben a végrehaj-
tandó munkák között olyanok lennének, melyek az 
államkincstárt terhelik, ezeknek fedezése iránt későbbi 
törvény fog intézkedni. 

7. §. Utasittatik a közmunka- és közlekedési 
miniszter, hogy a mennyiben a Tisza mentén felépített 
védtöltések egyes szakaszainak az árviz lefolyása 
szempontjából hátrább helyezése szükséges az a célra 
vonatkozó intézkedéseket tegye meg, s a mennyiben 
szükségét látja, e tárgyban a legközelebbi országgyűlés 
elé törvényjavaslatot terjeszszen. 

8. §. Felhatalmaztatik végre a közmunka- és 
közlekedési miniszter, hogy a Körös és Berettyó völ-
gyén nem természetes, vagy nem célszerű határok 
szerint alakult vízszabályozási és árinentesitő társula-
tokat uj beosztás szerint újra szervezze és ott, hol 
eddig még az érdekeltség társulattá nem alakult, ilye-
neknek alakítását hivatalból elrendelhesse. 

Ha a közmunka- és közlekedési miniszter rende-
lete szerint egy társulatba tartozó érdekeltség a mi-
niszter által kitűzendő határidőig alapszabályait meg 
nem alkotná, választmányát és tisztviselőit meg nem 
választaná, vagy működését meg nem kezdené, a tár-
sulati tisztviselőket a közmunka- és közlekedési mi-
niszter fogja alkalmazni. 

Ezen tisztviselők a közmunka- és közlekedési 
miniszter utasításai és rendeletei szerént tartoznak 
eljárni. 

Ilyen esetekben a társulati ügyekben való véle-
ményadás végett a közmunka- és közlekedési miniszter 
az ártéri nagyobb birtokosokból és az érdekelt köz-
ségek képviselőiből bizottságot alakit, melynek ügy-
rendjét a miniszter állapítja meg. 

9. §. Az előző szakasz értelmében a közmunka-
és közlekedési miniszter igazgatása alatt álló társulatok 
védmüveinek felépítésére szükséges költségek fedezé-
sére az 1880 évi XX . t. c. alapján kötött állami köl-
csönből a közmunka- és közlekedési miniszter és 
pénzügyminiszter által egyetértőleg előlegek fognak 
folyóvá tétetni, ezen kölcsönelőlegek legkésőbb 1884. 
év végéig az 1880. évi XX. t. c. rendeletei értelmében 
az érdekeltségre kivetendők, hogy ezen kölcsönök 
kamatai és törlesztési részletei ugyanezen törvénycikk 
határozatai szerént behajthatók legyenek. 

Addig is, mig a kölcsönök kamatjainak és törlesz-
tési részleteinek egyéni kivetése elkészül, az előlegek 
utáni járulékoknak, valamint a társulati igazgatási 
költségeinek fedezése iránt a közmunka- és közleke-
dési miniszter esetről esetre fog a körülményeknek 
megfelelően intézkedni. * 

10. Jelen törvény végrehajtásával a közmunka 
és közlekedési miniszter é? a pénzügyminisztgr bízatnak 
meg. — 

Budapest, 1881. május 15-én. 
Ordódy Pál, 

m. kir. közm. és közi. m. 

É r t e s í t é s . 
A helvb. korcsolyázó és csolnakázó egvlet egye-

sülvén, a „szentesi korcsolyázó és csolnakázó egyletu 

végleg megalakult, s alapszabályait bemutatási zára-
dékkal leendő ellátás végett a m. kir. belügyminiszté-
riumhoz ellátás végett felterjesztette. Az egylet célja 
a korcsolyázás és csolnakázás müvelése s terjesztése 
által egyrészt kellemes szórakozást szerezni, másrészt 
a testi erő-edzést előmozdítani és a tarsas életet min-
den irányban fejleszteni. 

Alapszabályainak főid) pontjai : 
Cím. 

1. §. „A szentesi korcsolyázó és csolnakázó egylet". 
Cél! 

3. §. Mint fent. 
Eszközök. 

4. g. Céljai elérésére az egylet: 
a) tagjai számára külön jég és vizi pályát tart fenn; 
b) kezdők részére a körülményekbe* képest 

oktatót tart; 
c) távolabbi jégterekre és vizekre kirándulásokat; 
A) jég ée vizi pályán társas korcsolyázásokat, 

csolnakázásokat: továbbá 
e) mindennemű ünnepélyeket és vigalmakat rendez. 

Tagok. 
7. §. Az egylet áll: tiszteletbeli, pártoló, ked-

vezményezett és rendes tagokból. 

8. §• b.) Pártoló tag, ki évenként 5 forintot fi. 
zet az egylet pénztárába. 

c ) K e d v e z m é n y e z e t t tag, ki a volt csolnakázó 
egvletnek tagja volt; ezek,- miután a feloszlott csol-
nakázó egylet az összes vagyonát az egyletnek engedte 
át, - csolnakázás előnyeit dij nélkül élvezik, s ha az 
egyletbe rendes tagokul belépni akarnak, a tagsági 
dijnak felét fizetik. 

d) Rendes tagja lehet az egyletnek kor- és nem 
különbség nélkül mindenki, ki a korcsolyázó egylet 

! alakítása tárgyában kibocsájtott ivet aláirta, vagy a 
! c s o l n a k á z ó egyletnek tagja volt, jövőre pedig, ki egy 
' egyleti tag által ajánltatik, felvétele ellen a választ-

mány nehézségeket nem támaszt s ennek folytán az 
alapszabályokat magában foglaló törzskönyvbe nevét 
sajátkezűleg beírja. Hölgyek és vidékiek vendégekül 
szívesen láttatnak. 

A tagok jogai és kötelességei. 
9. §. Minden egyleti tagnak joga van : 
a) az egvlet jég- és viz pályát és szerelvényeit az 

egyleti intézkedések szerint használni; 
b) az ünnepélyek és versenyekben a 20-ik §. g. 

pontjában meghatározott eset kivételével külön dij le-
fizetése nélkül részt venni; 

c) a közgyűléseken szólni, szavazni és indítvá-
nyokat tenni ; 

d) minden egyleti tag, választó és választható. 
10. §. Minden rendes tag belépés alkalmával egy-

szer s mindenkorra 1 forint beiratási dijat fizet; azon-
ban ezen kötelezettség alól a korcsolyázó egylet ala-
kítása tárgyában kibocsájtott iv aláírói, — amennyi-
ben az abban kötelezett egy forintot lefizették, — s a 
volt csolnakázó egylet tagjai fölmentetnek. — Egy 
családhoz tartozók közül csupán egy tartozik felvételi 
dijat fizetni. 

11. Rendes tagsági dij évenként 3 frt. o. é. 
mely összeg, valamint a pártoló tagok 5 Irt. járulmá-
nyai, két egyenlő részben, március és november 1-én 
az egyleti pénztárba befizetendők. 

12. §. Minden pártoló rendes tag három évre 
vállal kötelezettséget. 

Nem egyleti tag helybeliek idényjegy, — belépti 
és csolnakázási dijak fizetése mellett használhatják az 
egylet eszközeit és szerelvényeit. 

Csolnakázási idény-jegy ára egész évre 2 frt. 
Tagsági és idényjegyek ifj. Váratli Lajos egyleti pénz-
tárnoknál és a szerelvények őrzője Oltván Demeter 
(„Mitruu)-nél a Széchényi-ligetben válthatók. 

Csolnakázási idény kezdete : vasárnap, május 
22-én d. u. 4 órakor zeneszó mellett. 

A fentieket azon kérelemmel van szerencsénk a 
n. é. közönség tudomására hozni, hogy céljaink elé-
résében az egyleti tagok gyűjtése céljából kibocsájtott 
ivek minél nagyobb számbani aláírása és az egyleti 
szerelvények tömeges használata által támogatni mél-
tóztassék. 

Szentes, 1881. május 22. 
Mély tisztelettel 

a korcsolyázó és csolnakázó egylet 
végrehajtó bizottsága. 

Világ folyása. 
A tuniszi események foglalkoztatják Olasz-

ország politikai köreit és sajtóját, valamint a 
szultán minisztertanácsát. Franciaország nem 
reménylett fegyvertényei és sikerei megbök-

T A R C A. 
-A. lietedJJs feleség*. 

— 13 £ S Z £ L Y . — 

I r t a : 
Sima Ferenc. 

Gyürki Gergely azt gondolta, hogy a hatodik 
feleség fogja öt egy csendes, boldog házas élet meg-
elégedést nyújtó és a mult minden szenvedéseit feled-
tető révjébe vezetni. Szegény ember boldog volt é6 
megelégedésében már feledni kezdte ötödik felesége 
kedves emlékeit, midőn egyszer alig három negyed 
évre esküvő után zivatar csapott háza boldogságára. 

A'L eset ugy történt, hogy Gyürki Gergely hato-
dik felesége Pestnek egyik legszebb asszonya volt, s 
a szép nő amily elvont csendéletet élt az özvegység 
bánatában, éppen oly nyilt, kedélyes életet kívánt férj-
hez menetele után. Junius vége felé esküdtek meg és 
a nő kívánságához képest az esküvő után fürdőre vitte 
feleségét és ott töltöttek két hónapot, ekkor vissza-
mentek Pestre, hol a szép nő a hét minden napját 
kirándulásokra osztá be. Gyürki Gergely mindig és 
mindenütt ott volt felesége mellett és nem unta meg a 
kirándulásokat, melyeknek csak az őszi kellemetlen 
idők beállta vetett véget. Egy pár hónap egyhangúság-
ban tölt el, melynek leginkább Gyürki Gergely tárcája 
vette legnagyobb hasznát 

Az első arra való fagy azonban Gyürkinét a jégen 
találta. A szép nő nagy passzióval korcsolyázott. Gyürki 
a sport e nemét nem értette és csak nézője volt fele-
sége örömének, midőn ez a jégen villámgyorsan siklott 
végig. 

Gyürkinek nem is lett volna e mindennapon újra 
és újra kezdett mulatság ellen semmi kifogása, ha azt 
nem látja, hogy feleségét fiatal urak sereglik körül és 
udvarolgatnak a jégen. Midőn az udvarlók egyes moz-
dulatára a szép nő fölkacagott az ügyvéd ugy érzé, 
hogy agy velején villám cikázik keresztül kasul. Ezt 
azonban még talán egy darabig tűrhette volna; de 
egyszer egy katona tiszt megfogta felesége kezét és 
igy kettősben csúszkáltak néhány percig, midőn egy 
gyors fordulatnál az ügyvéd neje hanyatt esett a jégen 
A katona tiszt hirtelen fölsegité a nőt; de az annyira 
el volt alélva, hogy nem birt mozdulni sem és a ka-
tona vállára támaszkodva, az által átkarolva vitetett az 
öltözködőig, hol az ügyvéd ablakon át sápadtan, a 
fölindulástól remegve nézte az esetet. A katona tiszt 
nem ismerve Gyürkit az elalélt nőnek hazáig fölajánlá 
szolgálatát. Mit Gyürkiné talán szórakozottságból el-
feledett el nem fogadni. — A tiszt rögtön fiacker után 
nézett és csak bámult, midőn a szép nő mellett Gyürki 
is a fiackerben foglalt helyet. A tiszt kérdőleg nézett 
az előtte idegen emberre; de egyszersmind rüktön be 
mutatá magát neki. 

— Főhadnagy Rócai vagyok, mondá a tiszt. 
— Es én Gyürki Gergely ügyvéd. 
— Férjein, egészité ki a kepet a szép nő. 
A tiszt bámult. Ö lá«ynak nézte a szép nőt. És 

ezen elnézést nem is tagadta el, melyen — bár min-
denét fájlalta — a szép nő igen jóízűen kacagott. 

Rócai főhadnagy többé a jégen nem találkozott 
Gyürkinével; mert a férj nem engedte, hogy neje 
jégre menjen. 

A főhadnagy udvarias ember és katona volt, kí-
vánta tudni, hogy a szép nő elmaradása, nem a jégen 
történt elesésből támadt komolyabb baj következmé-
nye-e? — Meglátogatta az ügyvédet. A szép nő viruló 

egészségnek örvendett; azt azonban nem árulta el a 
tiszt előtt, hogy félje nem engedi, hogy korcsolyáz-
hasson, hanem azt adá elmaradásának okául, hogy fél 
egy ujabb elesés következményétől. 

A tiszt, bár Gyürki egy cseppet sem látta szive-
sen, ugy találta, hogy itt igen kedves, szeretetre méltó 
családdal van dolga, kik megérdemlik, hogy máskor 
is meglátogassa őket, és meg is látogatta, 

Gyürki ingerült volt e látogatások miatt és meg-
mondá a feleségének, hogy ö katona tiszteket nem 
szívesen lát házánál. 

— Hát mondja meg ezt neki, mondá a feleség: 
ezt én csak nem tehetem. 

Gyürki nem mondta, csak haragudott valahány-
szor a tisztet látta, ki minden két hétben eljött egyszer 
és oly kedélyesen, otthonosan viselte magát, hogy ez 
bántotta a már féltékeuykedni kezdő boldogtalan férjet. 

— No ennek a tiszti látogatásnak véget vetek ha 
a nyakam bele szakad is, mondá egyszer fogát csikor-
gatva az ügyvéd. Es egyszer erre kiuálkozó is volt az 
alkalom. A nő nem volt otthon, midőn egyszer a tiszt 
jött. Gyürki azt mondá neki, hogy felesége szüleihez 
ment és nem jőn vissza két hónapig. — Ezt azért tette 
az ügyvéd, hogy kipróbálja a tisztet, hogy barátságból 
jőn-e vagy egyenesen felesége kedveért. 

A próba sikerült. A tiszt ki azelőtt minden két 
hétben jött, most két hónapig tájára sem ment Gyürki 
házának; de két hónap multával ismét elment. Ekkor 
az ügyvéd szemrehányásokat tett a tisztnek és kijelenté 
hogy nem látja szívesen házánál. 

A tiszt ez eset után párbajra hitta ki Gyürkit és 
ez — bár soha nem vívott még — elfogadta a párbajt. 

(Folyt, köv.) 



kentették ugy az olasz, mint a törökszomszé-
dot, Olaszország egykor igen népszerű embere 
Cairoli kormánya, a tuniszi beyvel megkötött 
szerződés hirére elvesztvén lába alól a talajt, 
megbukott, s menten beadta lemondását, az 
olasz nép közvéleménye pedig annyira ingerült, 
hogy a hivatalos világnak nem kevés fáradsá' 
gába kerül azt kellő korlátai között tartani, s 
mérsékelni, békéltetni, ne hogy tudomást ve-
gyen a külföld a taliánok mindeddig takarni, 
maskirozni tudott titkos terveiről, és vágyai-
ról a continensen s tengeren tul. Haragjának 
heve kitört, mert érzékeny volt a toppantás, 
melylyel Franciaország lába Tuniszban illette, 
feljajdult mindjárt, igazolván, a róla már régen 
col port Alt liirt, hogy megérzik rajta a tu 
niszi bonyodalmak előkészítésének kozmás sza^a; 
talán egy merész, és valósulással kecsegtető 
külpolitikai terv: olasz lobogó alá hozni a szem-
közti Afrikát, közre venni a középtengert, és 
ez által domináló állást foglalni Európa delén 
s versenyre kelni angollal, franciával, a tengeri 
nagyhatalom büszke állását fűzni az olasz egy-
ség franciája barátságból és ingyen kegyelem-
ből nyert hatalmához, — dőlt dugába, hogy 
egyszerre ugy eltorzult az olasz parlament képe, 
hogy kormánya megijedve a dult vonásoktól, 
jobbnak látta kereket oldani. Mégis kell lenni 
valaminek a dologban, hogy a szerződés alá-
írása után legott kormány váltságot látunk je-
len, azon kormányét, mely váltig igyekezett 
a kompromittált «>iasz consult kimosdatni, s 
szépíteni a „Mostakel" arab lappal való kacér-
kodását; aligha csalódunk, midőn azt gondoljuk, 
hogy maga a kormány a nemzet nyomásának 
engedve teremtett elő oly állapotokat, melyek 
mig befelé a népet úgyszólván jobban fello-
valták, s parázsra ültették, kifelé a kormányt 
feszélyezték, s tanácsosabbnak látta oda hagyni 
a kormány gyeplőit, mintsem az látszassék 
róla, hogy a népet felültette, a külföldet pedig 
rászedte, különben is nem soká lévén tartható 
kétkulac8os politikája. 

A törököt is felette bántja a tuniszi ügy, 
miután egy pár koca politikus elhitette vele, 
hogy ő Tunisz souveraineje, azt hitte a jámbor, 
hogy folytonos veszteségei közepett, csinálhat 
egy kis „fogást;" azonban a szegénynek a sze-
rencséje is szegény: a berlini és bécsi kabine-
tek nem voltak hajlandók elhinni fenhatósági 
jogait, s a felett, mint pium desiderium felett 
napi rendre tértek, igy nem volt más része, 
mint visszaparancsolni flottáját, mely útban 
volt, hogy a szultán jogainak érvényt szerezzen 
Hogy mennyire változékonyak a hatalmas nem-
zetek egymás iránti rokon- és ellenszenvei, 
annak érdeke* példáját látjuk a tuniszi ügvgyel 
a franciánál és németnél; ezek azelőtt mint az 
ellentétek két pólusa álltak egymással szemben, 
egyik tökéletes negatióját képezte másikának, 
Gambettának egy legszűkebb körben tartott 
familiáris jellegű toasztja, sőt tán egy szava 
sem volt, melyből Arininius hatalmas és büszke 
utódainak félsze tőkét ne csinált volna, hogy 
ébren tartsa a nemzet figyelmét; valahányszor 
Grévi és Gambetta pláne a hadsereggel érint-
kesztek, mint például a köztársasági lobogók 
kiosztásánál, vagy Cherbourgban a haditenge-
részet szemléjén s lelkesülten üdvözölték Fran-
ciaország katonáit, valóságos hirlapi harcot, s 
diplomatiai izenet és levélváltás maneuverét 
indított meg Herlin és Párizs felé; — ez a két 
nemzet most barátkozik, Bismarck a franciák 
malmára hajtja a vizet és szíves szolgálatot 
kívánt cselekedni Franciaországnak, midőn a 
szultán által bemutatott souveraíneitást Tuniszt 
illetőleg nem ismerte el igaz gyöngynek, s 
nem nyomta rá a nemzetközi próbát; azonban 
e barátság megett könnyű megtalálni háttér-
ben a politika való mivoltiát; a németnek 
kapura jön most a francia figyelmét magáról 
e'forditani, és Tunisz határaira terelni, ezzel 
kettőt ér el sértetlen marad az egyensúly, s 
munkát talál a pezsgő francia vér, miliöz har-
madikul sorakozik, hogy a francia megerősödő 
tengerészeti hatalma által Anglia hatalmi túl-
súlya a vizeken megcsökkent. A franciák ez 
egyszer nem veszik rosz néven a teutonok pro-
tecfióját, azonban gondoskodik róla nemzeti 
büszkeségük, hogy felhasználván annak elő-
nyeit. az ekként izmosodott kart a protektor 
német ellen fordítsák. Tunisz függésbe hoza-
tala Franciaországnak elenyészőleg csekély ha-
szon azon erkölcsi nyereséghez képest, melyet 
a 12 évvel ezelőtt csúffá tett fegyverek, s a 
francia diplomatia a tuniszi ügygyei kaptak; a 
nemzet erélye, szívóssága, büszkesége és bá-
torsága ujabb tápot vett magához s eljön nem-
sokára az az idő, midőn Bismark megsokalja 
a .csekélységet14, m e l y e t a franciának nagyobb 
viszont szolgálat fejébe adott amint megkeres-
tette az 5 milliárdot kevéssel a béke után, 
melyet Franciaország, asztalára oly könnyen 

leolvasott. — A félhivatalos tudositások sze-
rinti Bismark tervnek Ausztria-, Magyarország-, 
Franciaország és Németországból, kiválólag a 
közgazdasági érdekek palladiuma alatt, és a 
kibékített politikai alapon hármas szövetséget 
teremteni, — nem engedi a franciák revan-
cheje (bosszupolitika) megszülni engedni mag-
zatát, vagy ha szül, a keresztelőn összevesznek 
a barátok, s lesz vérkeresztség. 

A tuniszi t l gygye l szemben Angl ia is bár 
hivatalosan beval lani nem akarja, a csárdabeli 
ismeretes . k é t d u d á s - e g y i k é n e k szerepét játsza, 
most, h o g y a francia nótájára került a sor, 
megduzta az orrát, és fenyegetődz ik , h o g y a 
szuezi szorost ango l csatornává teszi — Áll , 
b o g y bármint mondják , h o g y a tuniszi kérdés 
megoldást nyert , lesz mit írni a sajtónak. 

Trónörökös menyegzője. 
Budapest főváros, s vele együtt a magyar nem-

zet egyeteme őszinte örömmel, hagyományos hódolat-
tal s legigazabb ragaszkodás tiszta érzelmeivel fogadja 
a boldog ifjú házaspárt, rajongó szerotettcl környezi 
trónja örökösét, nemzeti és állami élete jövendőbeli 
vezetőjét és legfőbb képviselőjét, üdvriadással köszönti 
a fenséges herceget bájos hitvese, a magyar nemzet 
egykori bálványa, most legkegyeletes emlékű férfia, 
József nádor unokája karján. Hozsanna zeng az ifjú 
pár elé, egy szabad nemzet, lovagiaf nép, hü alattvaló, 
tiszta szívből eredő őszinte örömmel, mély és benső-
ségteljes érzelem igaz sugallatából, köszönti őt fővá-
rosában. A nászajándék között, mik az i;j i párt elhal-
mazták, mindenek felett áll'az a megnevezhetlen, mely 
egy nemzet szeretetében, mint tiszta oltári láng ég, 
inely a nemzet szivében, mint hamisithatlau szín-arany 
beplántálva rejtezik, s ragyogó fényét rá löveli válasz-
tottaira, hogy üdvözítvén általa önmaga üdvözöljön. A 
trónörökös menyegzöjére hivatalos minden magyar s 
pedig mindkét fél részéről a boldog örömnapra, és 
boldog emlékezetű nagyapa részéről. A nemzeti ünneppé 
hitt menyegzőn a haza közel múltjának, midőn jogait 
tiszteltetni látta nagy nádora fényes működésének ál-
tala emlékei ölelkeznek c napon őszinte szerette koro-
nás királya alkotmányos uralkodása békés jelenével, s 
ez a találkozás teszi még nagyobbá a nemzet örömét, 
magvasabbá reményeit a boldog jövő iránt. A mi 
násznépünk nein fényes a külföldi koronák aranyba 
öltözött képviselőitől, nem impozáns a külsőségben, 
nem világra szóló, de nemes vonzalomtól feláldozó 
hűségű érzelemtől áthatott, komoly és intensiv, mi sze-
retetünk sugárait, mint forrása a nagy nemzet egye-
temének szivében egy, egy pontra a fővárosba hoztuk 
össze, hogv fényelgés nélkül mutassuk be azoknak, ki-
ket illet, hogy megérezzék azok annak melegét is; a 
mi nászünnepünk nem korona és jogar pazarfényű, 
káprázatos dicsünnepe, hanem egy jóban roszban 
egymáshoz hiv fejedelem és nemzet familiaris öröm-
napja, melyen a nemzet védszelleme a nemzet szerete-
tének jegyzi el a drága hitvest. 

Jöjjenek, kitárt karokkal fogadjuk őket, az üdv-
kivánatok, miket utjokban hallanak, a nemzet szivéből 
fakadtak, s ajkáról lettek elvive az ünnepre azoktól, 
kiket a napi munka töredelmei közt eke mellett, mű-
helyben, iskolában és hivatalban talál az életgondja s 
a kötelesség. Jöjjenek, egy szép remény boldog tuda-
tábáu ismerjük és valljuk őket magunkénak, s egy 
szívvel, lélekkel zengjük: Legyenek üdvözölve!!! 

Helyi és vegyes liirek. 
— E8kÜVÖ. Masznyik Gyula ágost. ev. helybeli 

lelkész ur folyó hó 17-én tartá eljegyzési ünnepélyét 
Horváth Mariska kisasszonynyal Horváth Sámuel nyu-
galmazott esperes kedves nevelt leányával Tót-Koni-
losról. Hosszan tartó boldogságot kívánunk frigyükre. 

— Folyó hó 17-én délután 4 órakor kisérték 
örök nyugalomra városunk polgárai Baritz János nevü 
70-ik ezredbeli közvitézt, ki a védelmi munkálatok 
közben nyert betegsége folytán lelte halálát. A derék 
hadfi a sártói töltés csuszamlásnál az elsők között volt 
ki önfeláldozó bátorsággal a hullámok közzé ugrott, 
hogy a t ímadó résen, a viznek gátat vessen; itt any-
nyira meghűlt, hogy typhusba esvén, halálát lelte. 
Temetése a polgárok kegyeletes részvéte mellett, igen 
szép és megtisztelő módon folyt le. Legyen a fold 
hamvainak könnyű! — Ugyancsak f. hó 18-án temette 
el polgártársunk Bakonyi János kedves és szép leányát 
a korán elhalt Jusztinát. Virágjában törött le élete és 
a tavasz virágai közt a kedves halottnak béke poraira, 
enyhítse szülőinek fájdalmát őszinte részvétünk. 

— A vizek ismét és pedig rohamosan áradnak, s 
ha ugy haladnak fölfelé, mint kezdődött, ismét kinos 
megpróbáltatásoknak leszünk kitéve, pedig bizony 
eleget megsínylettük már a sok vizet, elengedhetné az 
isteni gondviselés gondját egy ujabbi védelemnek. 

— A megyeszókház építésének tervei jóváhagy va 
a minisztériumtól már leérkeztek, minek nyomán az 
építkezési munkálatok alkalmasint az idén megkezdőd-
nek, s ekkor bekövetkezik rajtuk a közmondás: „fogadd 
be a tótot, kiver a házból" mert a városháza épülete-
teinek j ó része elbontatván, a fedél nélkül maradt hi 
vatalok bérházba szórulnak. 

Figyelmeztetjük az építeni akarókat, hogy Szentes 
városának a vízvédelem alkalmával beszerzett 10 
lápja, épületnek alkalmas, egészséges fenyőszálakból 
láponként vagy fenvőszálankéit f. hó 23-án d. e. 9 
órakor, a kiséri tized kút mellett, nvilváno3 árverésen 
azonnal készpénz fizetés mellett elfog adatni; kiknek 
épületfára van szükségük, azt itt jutányosán beszerez-
hetik. 

— Kossuth Lajos nagyhazánkfia julius l-ére 
Baraeeonéból Turinba fog átköltözni. Uj szállása egy 
csöndes utcában, a „Via San Lazaró^-ban lesz a 22-ik 
szám alatt. Egyszerű emeletes lakás, mely egy csinos 
szobrok által díszített nyilvános kertre néz. Itt vele 
együtt fog lakni fia: ifj. Kossuth Lajos is. 

— Körgát. Tudomására hozatik a város közön-
ségének, hogy a város megvédésére épített körgátnak 
állandó fenutartása határoztatván el, addig is mig a 
kisajátítási eljárás módozatainak megállapítására vonat-
kozó munkálatát a szakkbizottság befejezné, felügye-
lettel a rendőrfő kapitányi hivatal bízatván meg; felhi-
vatik a közönség, hogy a körgátbői földet elhordani 
senki ne merészeljen, mert ki ezen tilalmat áthágná 
a törvény értelmében fog büntettetni; nem különben 
figyelmeztetik a lakosság, hogy a gyalogjárdán lovag-
lás, lóvezetés vagy jószághajtás szintén tilahnaztatik, 
mely tilalom áthágói 30 frtig terjedhető pénzbírság 
esetleg fogsággal fognak büntettetni. 

— Az angol trónörökös a bécsi menyegzői ünne-
pélyek végeztével Budapestre lenindult, hogy viszont 
láthassa kedvelt fővárosunkat, mindenütt a legszívélye-
sebb fogadtatásban részesült. Fiatal mágnásaink Szé-
chényi Béla, Károlyi Pista grófok mindent elkövettek, 
hogy jól találja magát a magas vendég. Az angol 
trónörökös nem először van ez úttal nálluuk, mintegy 
4 év előtt már járt itt, s akkori tapasztalt vendég-
szeretet kedvelteté meg vele hazánkat; különösea ked-
veli a magyar zenét, mihelyt megjött Budapestre, rögtön 
izent Károlyi Pista grófnak, hogy teremtsen cigányt, 
múltkori itt jártakor pedig egy cigány bandát vitt 
magával Angliába, hogy megismertesse honfitársaival a 
magyar csapongó, vidám, de e mellett méla és borongó 
szép zenét. Annyira ismeretlenek vagyunk ezer éves 
európai multunk után is a művelt nyugot előtt, hogy 
ha népünknek ily rokonszenves bíboros barátai nem 
volnának, kik divatba hozzák nevünket, talán még^ 
teljesen megfeledkeznék a világ rólunk. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből: 
— ö z v . Aradi Lajosuénak III. t. 41. sz. házánál 5. 
szóba mellékhelyiségekkel bérbe adandó, egészben 
vagy részben, V4, «/, vagy egész évre. Ugyanott búto-
rozott hónapos szobák kaphatók. — Aradi Kálmánnak 
III. t. 28. sz. háziuál több bútorozott hónapos szoba 
bérbeadandó. — Kuzs Molnár Mihálynak II. tized 185. 
sz. házánál négy öl jó hasított gyümölcsfája van eladó. 
— Fekete Ferenc II. t. 2. sz. háza eladó. — Szélesi 
István I. 601. sz. a lakosnak, alsó réti földje eladó.—• 
Berényi Sándor II. 4^8. sz. a. lakosnak, a felső rako-
dó kertben nádja, és a serháznál gyékénye van eladó. 
— Berceli Dáuiel I. t. 155. számú házánál egy külön 
lakás van eladó. Ugyancsak a nyomáson egy kup 
kukurica szárja van eladó. 

Felelős szerkesztő: S l z n a , F e r e n c . 

Árverési hirdetmény. 
Néhai ifjú Lakos János szentesi volt lakos 

hagyatékához tartozó ökrök, tehenek, lovak és 
gabona neműek a kinevezett hagyatéki gondnok 
megkeresése folytán, folyó hó 2S-án megtar-
tandó országos vásár alkalmával, délelőtt 9 
órakor (a nagy vásár téren) Dr. Csató Zsig-
mond hagyatéki gondnok közben jöttével meg-
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígé-
rőnek azonnali készpénz fizetés mellett általam 
elfognak adatni, mely árverésre a venni szán-
dékozók ezennel meghivatnak. 

Szentes, 1881. május hó 11-én. 
t l o f f e r Antal, 

kir. közjegyző. 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, miszerint újonnan berendezett 

s 
1881, május hö 26-án fogom megnyitni. 

Jó étel- és italokért, valamint pontos 
kiszolgáltatásért gondoskodva lesz. 

A n é. közönség becses pártfogását 
kérve, maradok tisztelettel 

RAMBOVSZKI JÓZSEF. 

TTzilet meg*22.3ritáu3. 
Van szerencsém tudomására hozni a n. é. 

közönségnek, miszerint 
É I K : X J Z L E T E M 

e hó 24-én felsőpárti II. t. 23 sz. saját házunk-
nál megkezdem, hol sütés reggel 7 órától este 
6 óráig eltogadok. — A n é. közönség becses 
pártfogását kérve kiváló tisztelettel maradok 

Szentes, 1881. május 23. 
Berényi Gábor, pékmester. 



h i r d e t é s e k . 

§ 

gsászár kir. kizárólagosan szabadalmazott 

Patení-disz-teriték.=SS 
A Patent-diszteriték a legújabb, leg-

szebb és legjobb a napi használatnál. Fel-
tétlenül a legszebb disze a háztartásnak. 
Minden alább jegyzett teríték darabban 
foglalva van egy utánzott nemes kö, mint 
amethyst, opal, saphir, rubin, smaragd stb. 
beszegélyezve Az alább Jegyzettek mind 
ezüst fehérségű ércből készítve s haszná-
latnál ezüst fehér színüket folyton meg-
tartják, az utóbbiért tiz évi jótállás. Kö-
vetkező 24 db. patent-diszteriték ára csak 
3 frt. 75 kr. és pedig: 

t 
6 db. gatent diszkes 
6 db. Patent diszevőkanál 

6 db. Patent diszvilla 
6 db. Pat. diszkávéskanál 

s 

összesen: 24 db. mesés olcsó áron 

3r r | "7E | - r írásbeli jótállás mellett 
Tll. / O Kr. 4 8 db azonnali átvételé-

nél csinos kiállítású tokban csak 7 frt 
Ezen kivül ajánlunk Patent levesszedö 
kanalakat, dbja 50 kr. tejszedő kanál 35 
kr., főzelék kanál 45 kr, nagy disz-tálca 
90 kr. középnagyságú tejes kanna 2 írt 
50 kr., theáskanna 3 frt., cukortartó födő-
vel 1 frt. 50 kr., ugyanaz gravenirozva 
2 írt. 40 kr. Magas gót izlésű gyergya-
tartó egy pár 2 frt. 25 kr, graveuirozva 
3 frt. 25 kr. Paprika és sótartó 60 kr. 
Ecet és olaj álvány csiszolt üvegekkel 3 
fr t 50 kr., 4 edénynyel 4 frt 75 kr., 
asztali gyufatartó piramide 1 írt 20 kr. 
graveuirozva rnganvos íödovel 1 frt. 25 
kr. Üveg-dugók különféle alakokkal 3 db 
60 kr. s számos másnemű tárgyak, min-
dennél tiz évig jótállás. 

Megrendelések utánvéttel vagy az ösz-
ezegnek előleges beküldése után pontosan 
és azonnal teljesíttetnek. 

Megrendelő levelek következő cím alatt 
intézendők. 

Btau én Miaun, 
füraktáritokok Hécs 1. Ileinriclixhof 

U. i. Elismerő és köszönő iratok száz j 
számra vannak irodánkban átnézés végett J 
Utánzások és hamisítások ellen törvénye- J 
sen óva vagyunk. f J 

o o m i m m 

ÜZLET-VÁLTOZTATÁS. 

Van szerencsém a n. é. közönségnek becses tudomására adni, miszerint eddig az öreg 
Sarkadi-féle házban lévő 

S I R K Ő - R A K T Á R A M A T 

D nana ni a rentnevezeír KOVUK SUHK.II jutányosabb árért megszerezhetők ....... 
Egyúttal tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy nállam mindennemű é r c - és f a -

I c o p o r s ó l c , valamint mindennemű hozzávalókkal u. 111. a t l a s z p á m á k , z n a d . -
r e t c o l s , s z e m f e d e l e k és k o s z o r ú k a legjutányosabb árért kaphatók. Megjegy-
zendő, hogy érckoporsóimat az első hazai gyárból Debrecenből szállítom. — Tudomására hozom 
a n. é. közönségnek, hogv a főnt nevezett cikkeket, részlet fizetés mellett is kiszolgálom. 

A n. é. közönség szives pártfogását kérve kiváló tisztelettel 
TH r a u s z ^Cáirlr 

2 _ G sirkö-, érc-és fakopors<5-raktár tulajdonos. 

3 

I 

Hidegvíz-, belégzési-, savó- és szöllő-

GYÓGYINTÉZET 
a regényes Aninaban Oravicza mellett. 

(Vasúti állonuís, 3 órányira ll*íziástól} 4\7 órányira 
Temesvártól,) 

idén.37- kezdete má-
j t j l s ±-, a , szollő-lmra, kez-

dete september 
Climaticus gyógyhely, 2500 lábnyi magas-

ságban a tenger szine felett, fenyves erdőben; 
váltólázinentes, szélcsendes, igen enyhe és alig 
ingadozó léghómérséklet, májustól egész oeto-
berig, olcsó pensió, kényelmes berendezés, szá-
mos szórakozás. 

Bejelentéseket fogad és felvilágosítást ád 

Mtr. i t o f f e n r e i c h , 
az intézet igazgatója. 

Minden kiállításon az első érdemérem-
mel kitüntetve. 

Ezüst érem Fáris 1878. 

Brogle J. és Müller 
gép- és rosta-lemez gyára 

Budapesten 
a marg i t -h id k ö z e l é b e n ké^zit. 

Tr ieturket ( k o n k o l y választó) G k ü -
lönféle n a g v s a ^ b a n . 

Tr ieturhengereket m a l m o k s z á m á r a 
Koptatókat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat cséplőgépek 

számára. 

H i r d e t é s . 
Ci^^Csi^C** 

C H E R R I E R J Á N O S 
ujonnan berendezett 

K Ö N Y V N Y O M D Á J A 
SZENTESEN, mely már tiz év óta fennáll, 

ajánlja magát minden e szakba vágó munkák gyors, Ízléses, pontos és j-U.tátrL3ros elkészítésére, u. m. 

Müvek, folyóiratok, alapszabályok, körlevelek, gyászjelentések, falragaszok, kimutatások, meghívók, kötelez-

vények, meghatalmazások, röpiratok, szalagok, számlák, eljegyzési kártyák, névjegyek levélpapírokra és borítékokra 

fejezet nyomások, mindenféle bírósági és kereskedői nyomtatványokat, stb. stb. egyszóval mindenféle nyomdai munkák 
gyorsan, pontosan és jutányosán elkészíttetnek 

Ajánlom továbbá a kiadásomban megjelenő „ S z e n t e s i H j S i p " cimíí hetilapot, mely ugy helyben, mint 
c vidéken a legelterjedtebb és igy közlésekre a legalkalmasabb lap a n. é. közönség szives pártfogásába. 

^ i ^ e k t lu^ai^eftóek \i\áuv&et(el p o n t o d o n tó f e ^ j u t á i u j o ^ a £ & á r a k í u e í í e t t ebzközokehwk. 

A nagyérdemű közönség becses pártfogását és megrendelését kérve maradtam Tisztelettel 

CHERRIER JÁNOS, 
könyvnyomda tulajdonos. 

tSzeutesen, nyomatott a kiadó-tulajdouos: Cherrier Jánosnál 1881. 




