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E L Ó F I Z E T E E I A B 

Egéaa évre . . * { r l -
Félévre . • • 2 f r t ' 
Negyed évre . . 1 frt 

M E O J E L E N 
inln«1«*i szombaton 

E lap szellemi részét il-
lető közlemények a szer-
kesetffséghez, a pénzkfll-
deaények pedi?a kiadó-
hivatalhoz k (Illendők. ^ 

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

HIBDETÉSZ A BAK 
3 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik. 

flixiLTTÉB 
minden egyes sora 15 kr. 

B É X . Y E O D I J 
egy beiktatásnál 30 kr 

Bérmentetlen levelek 
. nem fogadtatnak el. 

Kossuth Lajos válasza megyénkhöz. 
Tudva van olvasóink előtt, hogy Kossuth 

Lajos 80-ik születésnapja alkalmából megyénk 
közönség© a nagy számüzötthöz üdvözlő iratot 
intézett. Erre ő most a következő gyönyörű 
levélben válaszolt. 

Mélyen tisztelt törvényhatósági bizottság! 
Volt szerencsém venni kegyes határozatu-

kat, melylyel engem születésem 80-ik évfor-
dulója alkalmából megtisztelni méltóztattak. 
Nyolcvan évet éltem s e hosszú időnek két-
ötöd részénél többet hontalanságban. Nevemet 
kiejteni, sokáig büntetéssel sujtott vétség volt 
hazánkban, s a nemzedék, mely az alatt nőtt 
fel s mely most a magyar haza cselekvő né-
pét képezi, még sem tanulta meg elfelejteni 
szerény nevemet. Engem a viszonyok változása 
leszorított a cselekvés teréről, élő halottá let-
tem, idegen földön idegen, s mégis a minden-
napi élet pezsgésében, a cselekvés zajában élő 
nemzedék meg-meg ragadja az alkalmat a szi-
ves megemlékezés szeretett szavát küldeni hoz-
zám távol magányomba. A természet rendje 
hozza magával, hogy az évek súlya, mely 
szívre, észre, testre egyaránt reá nehezül, kö-
zönyössé tegye az aggastyánt azok iránt, 
amik az életnek örömöt adnak, s a természet 
ezen törvénye nálam kétszeresen igazult, mi-
vel, én küzdelem és viszontagság teljes hosszú 
életemben oly sok mindenen estim keresztül, 
hogy több ember élet lehetett volna az enyim 
korlátaiba zsúfolva; de ezért in':g is sem a 
kor sem a változatos viszontagságok nyomása 
nem tompították el anynyira érzelmeimet, hogy 
deritőleg ne hatnának bús kedélyemre a szives 
megemlékezés jelei, melyekro a távol hazából 
méltattatom. 

A szeretet az Isten igéje s bár a kor hó-
val takarja az érzelmek hevét, mint hószinüvé 
íesti a meghajlott fej hajszálait, a szeretet 
szava utat tör a szivhez magának s balzsamul 
szolgál a sebekre, melyeke' a szivén egy hosz-
szu élet keservei ütöttek Becses tehát előttem 
Csongrád megyének — hazánk legmagyarabb 
megyéjének — szives részvéte, de növeli be-
csét az, hogy indokai közé a szabiid és füg-
getlen Magyarország eszménye képviselőségét 
látom sorozva. De engedje a tisztelt bizottság 
megjegyeznem, hogy a magyar nemzetnél az 
állami függetlenség nem eszmény (ideál) ha-
nem positiv jog, mely egy évezred történelmé-
nek oly szerzeménye, melyet az ősök szent 
hagyatéka, az utódok elidegenithetlen öröksé-
géül hagyott reánk ; positiv jog, mely az ural-
kodás átengedéséhez feltétlenül lett szerződé-
sileg hozzá kötve s a mellett, hogy jog, egy-
szersinint a magyar nemzet Onczéliasságának, 
tehát állami létének élet feltétele is, melynek 
a mint a multakban megvédését a létfeltartás 
természeti ösztöne parancsolta, ugy a jelenben 
visszaszerzését az követeli Multam küzdelmei 
e jog megvédésére, az életfeltétel biztosítására 
voltak irányozva; aggkorom minden hite, re-
ménye, óhaja annak visszaszerzése körül össz-
pontosul, még pedig azon meggyőződéssel össz-
pontosul, hogy e hitnek, reménynek lehetetlen 
megnem valósulni, ez óhajnak lehetetlen nem 
teljesülni, ha a magyar nemzet maga magáról 
le nem mond, ha jövendőjét önként fel nem 
adja. — Fogadja a tisztelt bizottság kegyes 
megemlékezéseért legmélyebb köszönetemet, 
s engedje meg nekem "a sir szélén álló 
öreg szolgájának, a Haza jövendőjének, az 
utódok szabadságának, boldogságának nevé-
ben köszönetemhez azon kérést csatolni, hogy 
ne hagyják lelkükben megernyedni a hitet, a 
lelkesedést azon eszme iránt, a mely szerény 
nevemet emlékezetükbe vissza hezta, s ne niu-
laszszák el soha magukat edzeni erőben erély-
ben, honfi erényekben miszerint az ősök szent 
hagyatékát — az utódok számára a nemzeti 
akarat ereje biztosithassa. 

Kelt Turinban, március 15-én 1883. 
Alázatos szolgája 

Kossuth Lajos. m. k. 

Az eke-próba. 
A szentesi iparos és gazdasági egyesületnek gaz-

dászati osztálya Alul f. hó 9-én rendezett eke próba 
gazdakö/.önségünk körében a minden irányban nyil-
vánul«íöérdeklődést tekintve egészen sikerültnek mond-
ható, mert ezen próbát nein esak a szentesi gazdálko-
dók de a szomszéd vidék tekintélyesebb birtokosai is 
nagy számban tekintették meg. Már reggel 9 órakor 
a próba színhelyén AZ érdeklődök nagy száma gyűlt 
egybe. 

A próba megkezdése előtt Balogh János polgár-
mester a következő megnyitó beszédet intézte az 
egybegyűlt közönséghez : 

T i s z t e l t i t f ' a i m . 
A szentesi gazdasági éa ' iparegylet elhatározta 

volt, hogy a helybeli mezőgazdaság előrehaladásának 
érdekéből, a mai napon, e helyen eke-versenyt ren-
dez, i ezen közvagy onosodási állapotunkra oly messze 
kiható eljárás megnyitását, a helybeli hatóság kezébe 
teszi le. 

Mint Szentes városának, ez időszerint első tiszt 
viselője, ily minőségben üdvözlöm önöket, tisztelt 
uraiui, e pillanatban s mielőtt a verseny-eljárást meg-
nyitnám, rövid szavakban reflktálni kivánok ezen mű-
ködésünk fontosságára. 

Nein annak kivánok fejtegetésébe bocsátkozni, 
hogy a mezőgazdaság mily befolyással volt és uiily 
befolyással van ma is, minden állatn, közte a mi sze-
retett hazánk pénzügyi s ezzel összeftiggőleg vagyo-

találmáuyu kettős ekéi közül az l -es és 2-es számú 
3 kerekű kettős eke első sorban. „Hovard-fé1ea má-
sod sorban, Pásztor József tulajdona. Tóth Sándor vá-
sárhelyi lakos saját készítményt! kettős ekéje harmad-
sorban : 

Az egyes ekék k ö z z ü l : 
Fekete János helybeli iparos saját készitinényű 

2. száiuu talpcsüszó nélküli ekéje első sorban ugyanaz 
talpcsuszóval harmadsorban. Tóth Sándor vásárhelyi 
lakos saját készitményü kukorica vetővel egybekötött 
egyes ekéje másodsorban. A többi kisiparosok is ör-
vendetes haladást tanusitattak s ezeknek is a bizott-
ság elismerését tudomásokra hozni nem késik, — kü-
lönös dicsérettel emelvén ki a Száraz N. Sándor h-in-
vásárhelyi lakos saját készitményü ekéit. 

nosodási s műveltségi állapotára, hanem tisztán meg-
maradok azon a nyomon, melyen e pillanatban állok 
t. i. a helyiérdeken. 

T ö b b é kevésbé tudjuk mindannyian, de legjob-
ban tudhatják az öregebb emberek, hogy 4 0 — 6 0 esz-
tendővel ezelőtt, nein a gabnatermelés képezte mező-
gazdaságunk tuinyomóbb é* jövede lmezőbb ágát. Ter 
jedelmes határunknak najry^bb része, állattenyésztés 
czéljából kaszáló és legelőként használtatott. De az 
ujabb időben, a mint a közlekedés biztozabb, könnyebb 
és olcsóbbá vált, a mim közelebb jutottunk a világ-
piacokhoz s ezáltal a gabnaárak emelkedtek, - meg-
változott a helyzet s a mai nap tulnyoinóbb gabona-
termelésünk, miut a mily túlnyomó volt valaha állat-
tenyésztésünk. 

Tudjuk mindannyian, hogy határterületünkből 04 
ezer kat. hold föld van kataszteri tiszta jövedelem 
alá fölvéve s ebből 46 ezer hold szántás vetés által 
teliát gabona termelés alá műveltetik. Mai uapság nincs 
már több kaszálóuk 4 ezer holdnál, legelőnk pedig, a 
leghitványabbat is ide számítva, nem több, mint 11 
ezer hold. 

E piilanat nem alkalmas arra, hogy annak tag-
lalásába bocsátkozzam, hogy a földművelés egyik ágá-
nak itv túlnyomó módon való kultiválása vájjon elő-
nyös vagy hátrányos-e a helyi közvagyonosodás elő-
mozdítása tekintetéből, hanem arra igenis elérkezett a 
pillanat, hogy gabn a termelésünk javításának érdekéből 
megtegyünk mindent, ami csak módunk és hatalmunk-
ban áll El kell indulnunk azon irányba, hol az ok-
szerű mezőgazdaság képezi a végczélt. El kell indul-
nunk azon irányba, hol gabnatermelésünk módjának 
javítása érdekéből a legcélszerűbb és leg jobb gazda-
sági eszközöket föltaláljuk. 

Ezen eléggé töretlen uton indult meg a szentesi 
gazdasági és iparegylet, melynek férfiai sem időt, 6ein 
fáradságot nein kiméivé, egyedül a közjóiét előmozdí-
tása érdekéből, próba-szántást, illetve ekeversenyt ren-
deznek, hogy miu len helybeli lakosnak módja és al-
kalma legyen, saját földje minőségéhez képest, a gaz-
gazdasági eszközök legfontosabbika az ekefajokból a 
legczélszerűbbet, a legjobbat megválasztani. 

Üdvözlöm ezen nemes törekvésükben a gazdasági 
és iparegylet derék férfiait; üdvözlöm azon mestereket, 
kik ekéik bemutatása végett, ily szép számban jelent- i 
kezni szívesek voltak ; üdvözlöm a legüdvösebb ta-
pasztalás szerzésének céljából itt oly nagy számban 
megjelent közönség minden egyes tagját és a szentesi 
első eke-versenyt ezennel megnyitom. 

E beszédet az egybegyűltek zajos éljenzéssel fo-
gadták, 8 utánna megalakittatott a bíráló bizottság és 
pedig elnökké választatott Nagy Imre, jegyzővé Szánthó 
Lajos bizottsági tagokká. Hodi János, Koller Gábor, 
Bálint János, Knstó N. Imre, Mees Balogh Sándor, 
Csúcs Lajos, Csúcs Antal és Búzás Albert. A verseny 
napján és helyén felkérte maga mellé Potyondi Béla 
mágocsi és Iványos Miklós D . Egyházi uradalmi ispán 
urakat, továbbá Kristó N. István, Szeder János és if j . 
Bartha János urakat. 

Ki lettek tüntetve : a hármas ekék közül. 
„Krumpaeh-féle t t kettős ekének és tetszés szerint 

használható hármas eke első sorban. „Kotro-féleu má-
sod sorban, Kristó N. Imre tulajdona, Kiss József vá-
sárhelyi iparos saját készitméuyü 3 as ekéje harmad 
sorban. 

A kettős ekék k ö z ü l : 
Lábosi János török-szent-miklósi lakos saját 

Az eke-próba után. 
r A földmivelés eredménye nálunk Magyar-

országban még távol áll a siker azon fokától, 
melyet a mező gazdák Európa uémely álla-
maiban már jó idő óta elértek. A termések 
átlaga nálunk aránylag csekély; jobb termé-
sek bizonytalanok. — A föld jövedelem egész-
ben alacsony, a gazdálkodás nem elég hála-
datos. — Több vidékén hazánknak gazdag ta-
lajon — szegény nép lakik; pedig a magyar 
földet „Kanaánnak, Európa élés kamrájának 
szeretik nevezni. — Magasztalják a Bánátnak 
kimeríthetetlen termő képességet; bámulják a 
néha előfordulónagy terméseket — kevésmunka 
és majd semmi trágya után 

Ha elfogulatlan, szakértő és számító szem-
mel nézzük az elláthatlan rónák gazdag tala-
ját, s a folyók kövér partjait; ha Össze haRon-
litjuk a tényleges eredményt a lehetó sikerrel; 
össze vetjük az emberek és állatok ugyan cse-
kély számát a roppant területtel; a kevés hasz-
not a tág földokkol v. éppen nem örvendhetünk 
mezőgazdaságunk állapotán; nem lehetünk meg 
elégedve a baladás ama fokával, melyet e té-
ren elértünk. 

Bámuljuk Japánnak és Chinának földmi-
velését, mely évezredek óta sok ezer lakót egy 
négyszög mértföldön táplál, a nélkül, hogy a 
föld ereje kiapadt, termő képessége alább szál-
lott volna Ismételve látjuk ezt Belgium, Szász 
ország. Olaszhon és Anglia számos részein s 
oly földjein is, melyek távolról sem hasonlít 
hatók össze ős-erőre nézve alföldünk tala-

De ne is menjünk oly messze. Nézzük a 
földeket, a kerteket nagyobb városok szom-
szédságában. Egész családok megélnek 1 — 2 
hold után; 2—3 szoros termést nyernek ott 
egy nyáron át — azon egy, néha nem is leg-
jobb vegytiletü földből. 

Mit tanulhatunk e példákból? — Mi okozza, 
hogy emitt dus földön szegény nép, amott so-
vány talajon gazdag nemzett lakik? Ezekből 
saját okulásunkra azon következtetést vonhat-
juk, hogv a mező gazdaság üdve nem csupán 
a jó földben, a kedvező természeti viszonyok-
ban rejlik: hanem keresendő főleg azon három 
feltételben, melyről már Cato a római gazda 
mondotta, hogy nélkülök nincs boldogulás a 
gazdaságban; e három feltétel igy hangzik: 

jót szántani, 
}ól trágyázni, 
jól vetni. 

Más szóval : „az emberi munka, a szorgal-
mas és értelmes munka teszi a földet azzá, mivé 
lennie kell; ez biztosítja a jó talaj termékeny-
ségét, fokozza a szegény föld erejét és hálálja 
gazdagon és tartósan az ember fáradságát.u 

Igy ir Sporzon Pál gazdasági akadémiai 
kitűnő tanárunk, az „okszerű talajmivelés el-
vei és szabályai" cimü jeles szakkönyvében, 
B hogy ugy az ő mint más szaktekinté-
lyeinknek, gazdasági viszonyainkat a maga 
szomorú valóságában előtíiutető ily nyilatkoza-
tai kisgazdáink körében is immár élénk vissz-
hangra találnak: annak eredményekint öröm-
mel hivatkozhatunk a iolyó évi april 9-én a 
helybeli polgári kör gazdászati szakosztálya 
által városunkban rendezett eke próbára. — 
Láthatjuk ebből, hogy a polgári kör gazdá-
szati szakosztálya, szakítva a mi gazdáink na-



gyöbb része által gazdaságaik kezelése körül 
különösen a szántásnál köretett ősi szokások-
kal. és a használt ódon szerkezetű ekékkel; 
igyekszik a kor követelményei szerint, a föld 
muukálás terén fejlődöttebb viszonyokkal biró 
többi államok és hazánk más vidékein alkal-
mazásba vett gazdasági eszközök bemutatása 
által ,— földmivelési viszonyaink előmozdítására 
hatni. S hogy ezen czél elérésére az april 9-én 
tartott eke próba hatásos tényező volt, azt 
egész őszinteséggel késszégesen el kell ismernünk. 

Azonban akkor, midőn elismerjük, hogy 
ezen eke próba a célszerű földmunkáló eszközök 
iránti érdeklődés felköltésére gazdáinknál jó hatás-
sal volt; nem mulaszthatjuk el kijelenteni, hogy 
az. sok tekintetben a kezdet nehézségeivel küz-
dött; s ez alkalommal is hiányát éreztük, egy 
tisztán a mezőgazdasági ügyek fejlesztésére tö-
rekvő gazdasási egyletnek, a mely hivatott 
volna kiállítások és versenyek rendezése áltál, 
kezdetleges gazdasági viszonyaink fejlesztésére 
hatni 

Megvagyunk győződve, hogy a bíráló bi-
zottság minden tagja legjobb meggyőződése 
szerint járt el ; de míg ezt, egyrészről készség-
gel elismerjük, engedjék meg, hogy az ily eke 
próbánál, nézetünk szerint szem előtt tartandó 
főbb elveket felsorolhassuk s véleményt nyil-
váníthassunk a felett, hogy ezen elvek a birá-
latuál betartattak-e ? avagy nem ? 

A közönséges földmunkálásra használt ekék 
bírálatánál, a következő főbb pontokra fekte-
tünk nagy súlyt: A jó eke — akár egyes 
— akár kettős — akár hármas — az, mely: 
1-ör tiszta munkát végez 2-or könnyen von-
ható és vezethető 3-or jó és tartós szerkezetű 
és 4-cr aránylag nem drága. Nézzük ezen pon-
tokat most egyenkint: 

1. Az eke tisztán dolgozik ; midőn a föl-
det ugy függélyes, mint fekmentes irányban 
simán elmetszi, jói megfordítja, többé kevésbé 
por ha nyitja (a kötötségének megf el előleg) és 
maga után tiszta (rögtől be nem omlott) ba-
rázdát hagy E tekintetben a működés iránt 
kiállított ekéket, a t. bíráló bizottságnak elég 
alkalma volt megvizsgálni és a szerzett tapasz-
talatok alapján véleményt nyilvánítani. E 
pontra csak az a szerény megjegyzésünk, hogy 
azon szabály: melyszerint a barázda mélysége 
ugy viszonylik annak szélességéhez mint kettő 
a háromhoz, — vagyis 4 hüvelyk mély szán-
tás mellett a barázda szélességének 6 hüvelyk-
nek kell lenni — nem vétetett kellőleg figye-
lembe, a szabályozható ekék beállításánál, — 
•em a kiállítók, sem pedig a bíráló bizottság; 
s igy azon ekék is, melyek különben a mi j 
kötöttebb talajunkhoz elég hosszú, és nem tul 
meredek kormány lemezzel voltak ellátva, a 
szeleteket nem fektethették szabályos 45 fok-
nyi szög alatt. 

2. Az eke könnyen dolgozik midőn a mi- j 
velendo föld s a végzendő munka miuőségéhez 
képest, aránylag mérsékelt erővel vouható s 
vezethető 

Ezen követelésnek hogy mennyibon felel-
tek meg a kiállított ekék, arról erőmérő al-
kalmazása által lehetett volna meggyőződni. 
Ily erőmérőt hozott is magával egy pár kiál-
lító; de biz azok, mint az alkalmazásba vétel-
nél tapasztaltuk, nem feleltek meg rendelteté-
süknek. Igy tehát azon legfőbb kellék, hogy 
a kettős és hármas ekék, működés közben mily 
vonóerőt igényelnek, megállapítható nem volt. 

3. A jó és tartós szerkezetre nézve a kiál-
lított ekék, mondhatjuk, hogy e pontnak (leg-
inkább megfeleltek. 

4. Az ekék árána nézve nagybaj az, hogy 
találmányát min(jlenti igen értékesnek tartja s 
ennélfogva az ujabb szerkezetű ekék beszerzési 
ára még igen magasnak mondható. 

A f. hó Ö-én tartott ekepróbára ezeket 
kívántuk megjegyezni; s ezekből meggyőződ-
hetik a t. olvasó arról, hogy ez alkalommal 
oly eredmény nem éretett el, melynél fogva, 
egyik vagy másik kiállító által bemutatatott 
ekét, a mi viszonyainknak leginkább megfele-
lőnek mondhatnánk, és igy azt, beszerzés hasz-
nálat iránt gazdáinknak ajánlhatnánk. 

Ezen kijelentésünk mellett szól a fent elő-
sorolt indokokon kivűl, azon szintén figyelmet 
érdemlő körülmény is, hogy különösen hármas 
ekék közzül, tudunk itt helyben egyes gazdák-
nál olyanokat, a melyek ugy a vonóerő cse-
kélysége, mint egyébb tekintetekben is, inkább 
megfelelőnek látszanak, a mi viszonyainknak, 
mint a kiállított ekék bármelyike, a melyek 
közül egyik másik vonása, 8 jó ökörnek elég 
munkát adott. 

Lehet hogy ezen feltevésünkben tévedünk, 
mert — erőmérő alkalmazása nélkül, — mint 
már fentebb is kifejtettük, a vonó-erő mennyi-
ségét, a mi pedig legfőbb a kettős és hármas 
ekéknél, meghatározni nem lehet. 

Azért óhajtjuk, hogy minél előbb rendez-
tessék egy oly ekytverseny, a melyre az ösz-
szes hazai gyárosod és bizományosok meghi-
vassanak, s a mi viszonyainknak leginkább 
megfelelő ekék, kellő díjazás által is kitüntetve 
legyenek. 

Hogy pedig ez létesülhessen, „megyei gaz-
dasági egylet - jöjjön el a te országod 1 
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Csángó testvéreink fogadtatása. 
Folyó hó 8-án vasárnap d. u. 6 órakor érkezett 

városunk határához a — mintegy 1400. lelket szám 
láló második csoport csángó, Klopp mérnök és Berecki 
— a pancsovai töltésépítési vállalat megbízottjának ve 
zétése alatt. 

Szegedről egy küldöttség utazott elébök Szol-
nokra ; Szolnok város részéről ismét egy másik kül-
döttség kisérte le őket; Csongrádról is jöttek néhá-
nyan, de azok innét nyomban visszatértek, állítólag a 
miatti restelkedés jkben. hogy Csongrád üres kézzel 
fogadta a szegény jövevényeket. 

Nálunk ismét azok a tényezők rendezték a fo-
gadtatást, a kik az első csoport érkezése alkalmával 
is élén állottak az ügynek. S Szentes város közöüsé-
gónek reputátiója nem is va'loUa annak kárál. 

A fogadtatasra kivonult közönség számban cseké-
lyebb volt ugyan a raultkorinál ; de lelkesültségben 
semmit sem engedett abból. Az a benső öröm, az a 
nemes hév, mely mindnyájunk arcán o;t ragyogott, leg 
ékesen szólóbb bizonysága volt meleg vendégszerete-
tünk és testvéri ragaszkouásunknnk. 

A mint a hajó kikötött, lapunk szerkesztője Szen-
tes város közönsége nevében bzeretet.elies szavakkal 
üdvözölt^. a ávolból érkező véreinket; mire ve-
zetőjük Klopp mérnök majd a hadikfalvi jegyző meg-
hatottan válaszolt. 

A harsogó éljenzés csillapultával Klopp mérnök 
kijelenté, hogy a közönség bemehet a hajóra, vala-
mint megengedi azt is, hogy a Tisza partot megszál-
va tartó sok ezer főnyi tömeg közzé maguk a csángók 
is kimehessenek. 

A mi ezután következett, azt a mi tollúnk leírni 
gyönge. Azt a határtalan szívélyességet, azt az Ára-
dozó lelkesedést, melylyel népünk a kedves vendé-
geket keblére ölelte, hiven ecsetelni lehetetlen. A ki 
azt látta, az a legnagyobb honfiúi örömmel győződ-

hetett meg, hogy a magyarból az ősi nemes tűz szik-
rája még nem aludt ki. 

Az volt a boldog a ki valamivel megajándékoz-
hatta a szegény csángókat; a kinek pénze volt, az 
pénzt adott; másik oda adta fejéről a kendőt, ujjáról 
a gyűrűt, sőt akadt egy lelkes menyecske — nevét 
nem sikerült megtudnunk a ki a rajtalévő szok-
nyát vetette le, hogy egy csángó leányt ^megajándé-
kozzon vele; sokan élelmiszert osztottak szét, s a ki 
már egyebet nem adhatott, legalább egy meleg kéz 
szorítással fejezte ki lángoló rokonszenvét. 

A fogadtatást intézők gondoskodásából a tisza-
szabályozó társulat raktárterén nagy bográcsokban 
paprikás hus főtt, mely esti 8 órakor a hajóra kor-
dattván, szétosztatott szegény testvéreink között, a kik 
bizony mohő étvágygyal is láttak hozzá mert a Szol-
nokon kapott reggelin tul egész nap nem ettek sem-
mit. A vacsora mellé adott 6 akó bor is hamar elfo-
gyott; hatása rögtön nyilvánult i s, mert a jó kedvft 
nép a megérkezéstől kezave folyton szóló zene mel-
lett táncrakerekedve, jókedvűen'rakta a csárdást 

A vidéki küldötteket valamint a szállítmány ve-
zetőit a rendezőség a társulati őrházhoz vacso-
rára hivta meg, a hol azok vig zeneszó mellett kedé-
lyesen töltötték el az időt. A csángók közzül néhányan 
a 48-as kör báljában is részt vettek s csak hajnalban 
érkeztek vissza a hajóra. 

Reggel 5 órakor rizslevest kaptak a csángók, ® 
azon kivül 93 db. kenyér és mintegy 2 m. mázaa sza-
lonna lett részükre a hajóra szállitva. Kevéssel 6 óra 
után harsogó zeneszó és lelkes éljenzés mellett indul-
tak tova ; s megvagyunk győződve, hogy körünkből 
a legjobb emléket vitték magukkal. 

Két fiatal csángó gyerek itt maradt ^Szentesen; 
egyiket Aradi Kálmán árvaszéki ülnök, másikat Tóth 
József mézeskalácsos vette magához; többen is akar 
tak még magukhoz fogadni gyermekeket, de a csángó 
szülők nem tudtak megválni töltik. Ez is egy szép és 
nemes vonása ama derék népnek. 

Egy szomorú eset ia adta magát elő. a mennyi-
ben egy beteg gyermek meghalt a hajón Itt kellett 
volna ugyan eltemettetni; de a szegődi küldöttség ké-
relmére eíszállittatott a hulla, hogy Szegeden a család 
jelenlétében temessék el. 

Azon fájdalmas benyomást, melyet e szomorú 
eset előidézett, szerencsére némileg ellensúlyozta azon 
örvendetes esemény, hogy egy csángó menyecske mind-
járt a megérkezés után néhány óra múlva e g j egész-
séges fiu gvermeket szült. A terv az volt hogy a csán-
gók kíséretében lévő derék szolnoki plébános reggel a 
hajón megfogja keresztelni a kis honpolgárt; a koma-
ságra lapuuk szerkesztője és neje lőn felkérve; az idő 
rövidsége miatt azonban legnagyobb sajnálatunkra nem 
lehetett foganatosítani a szép tervet, s igy a kereszte-
lési szertartás is Szegednek jutott. Adja Isten hogy az 
újszülöttből jó hazafi és becsületes ember váljék ! 

Megyei közgyűlés. 
A f. hó 12 én tartott megyei közgyűlés — mint-

hogy a megyei kikerekités ügyében összehívott érte-
kezletre Kónay Lajos főispán ur Budapestre utazott 
— Stammer Sándor alispán elnöklete alatt tarta 
tott meg. 

A mi magát a tárgyalást illeti, nagy hullámokat 
verő vita nem fordult elő. A megyék háztartásáról 
szóló törvény életbe léptetése alkalmából kiadott be-
lügyminiszteri körrendelet folytán Fekete Márton fő-
jegyző megbízatott, hogy az 1883. évi XV t cz. va-
lamint a tisztikar szervezetében beállott időközi válto-
zások, továbbá a gyámügyi 8 egyébb törvények és 
szabályrendeletek figyelembe vételével, a megye szer-
vezési szabályrendeletének átalakítása és újra szerkez-
tése tárgyában javaslatot készítsen s azt a legközelebb 
tartandó közgyűlésre terjessze be. 

A közgyűlés második tárgyát a korcsmák éa más 
italmérési helyiségekben kiszolgáltatott szesaes italok 
árából eredő követelések fejében bíróilag megítélhető 
összegek maximumának megállapítására vonatkozó 
szabályrendelet megalkotása képezte; mire nézve ki-
mondá a megye közönsége, hogy a bíróilag megítél 
hető korcsma hitel maximuma Csongrád megye egész 
területén két forintban állapittatik meg. Jó lesz ezt a 
kortyondi frátereken kivül a korcsmárosoknuk U fi-
gyelembe venni. 

íb 
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ÜHhZély. — 
Irta; S. F. 

Gáli Albert ur lelkesülten rázta meg az ispán 
kezét; midőn ez kijelenté, hogy kész a párbajra. 

— Legyen azé a leány, ki életbea marad, mondá 
a mérnök. 

— Ea ha miudketten agyonlőjük egymást ? kérdé 
egykedvüleg az ispán. 

— Akkor neui lesz egyőnké se; de legalább már 
mi nem fogjuk azt tudni és látni, hogy őt más bírja. 

— Tehát zsebkendő végéről fogunk lőni ? szólt 
nyugodtan az ispán. 

— Igen; igy bizonyos hogy találni fogjuk egymást. 
— tyü találni fogok. 
— En is, felelt elégülten a mérnök. 
A két ember azután abban állapodott meg, hogy 

ezen biztos halállal s talán két halállal végződő párbajt 
miudeu tanú nélkül fogják másnap reggel megvinni, 
s ekkor melegen rázták meg egymás kezét és az is-
pán maradt otthon, a mérnök pedig indult haza. 

Ez egy becsületes, gavallér ember, mondá Gáli 
Albert ur magában az ellenfelére gondolva. Bátor em-
ber, becsülöm érte. 11a ő ló le, nem sajnálom neki a 
leány kezét. 

Az ispán pedig azt mondá magában a mérnökre 
gondolva, hogy ez az ember valóban szereti azt a le-
ányt, s ha én is véghetetlenül nem szeretném, nem 
sajnálnám neki. 

Gall Albert ur mikor lakására ért, irószobájába 
zárta magát és végreudeletet irt, melyben az esetre, 
ha a párbajban elesnék — minden vagyonát Csapó 
Erzsikére hagvja. 

Midőn befejezte és lepecsételve Íróasztala fiókjába 
zárta a végrendeletet; akkor pisztolyait szedte elő és 
azokat vizsgálta meg. Mind elég jó karban volt arra, 
hogy közülök akármelyikkel le lőhesse az ember zseb-
kendő végről tllenfelét. 

Mikor a pisztolyok is megvoltak vizsgálva, akkor 
a mérnök ur kinyitotta szobája ajtaját. S majdnem 
leesett lábáról, midőn a kinyitott ajtó előtt Péceli grúf-
nét látja állani. 

— Méltóságos asszonyom ! 
— Meglepi önt nemde, hogy ily váratlanul jövök 

önhöz. 
— Parancsoljon besétálni. 
A grófné bement; de csak D mérnök irodájábau 

maradt. 
— Itt egyedül és háboritlanul lehetünk ugy-e? 

kérdé a grófné. 
Gáli Albert ur igen nagy zavarban volt, el nem 

birta képzelni, hogy mit akar nála a grófné, ki már 
évek óta nem látogatta ót meg. 

— Ha parancsolja méltóságod behúzom az ajtót 
és akkor háboritlanul leszünk. 

— Tegye azt kéretn, szólt a grófné : négyszem 
közt akarok önnel beszélni. 

A mérnök behúzta az ajtót és zavartan nézett a 
grófnéra várván ennek négyszem közt elmondandóit. 

— Ugy négy órával ezelőtt értesültem róla, hogy 
ön és Szilárdfi ispán párbajt akarnak vívni. 

Gáli Albert ur komoly sápadt arca láng veres 
lett, midőn az ő és ellenfele egészen titoknak tartott 
elhatározását a grófné ajkáról hallotta. 

— Igen grófné, szólt a mérnök párbajt fogunk 
vivni és pedig élet és halálra 

— Ennek nem szabad megtörténni. 
— Ez egészen a mi magán dolgunk méltóságos 

asszonyom szólt a mérnök. 

— De miféle oktalanság volna önöknek le gyil-
kolni egymást ? 

— Ez a legokosabb amit mi tehetünk. 
— En pedig azért kerestem fel önt, hogy elha-

tározásuknál okosabbat mondjak. A mérnök zavarral, 
de egyszersmind némi haraggal nézett a grófnéra. ki 
egészen szükségtelenül bele ártja magát az ő dolgukba 
melyet ők már az ispánnal olyan jól elvégeztek. 

Unök már nem gyermek emberek, hogy a föllob-
bant szerelem hevében öljenek és gyilkoljanak, mondá 
a grófné. 

— Azt kívánja talán méltóságod, hogy én lépjek 
vissza ? Ezt nem teázom soha í Bocsánat e nyíltságért 
de ezt kimondom. Akit a golyó megkímél azé lesz a 
Csapó kiszaszooy. Ea as elhatározásom méltóságos 

! asszonyom. E-i én mérnök ember vagyok, kitől azt 
! hogy a kétszer kettő: négy elalkudni nem lehet 

— I)e ha én azt mondom önnek, hogy Csapó 
Erzsike szive az ispánhoz áll közelebb. — Hát az eset-
ben volna lelke erőszakolni azt a leányt hogy az öné 
legyen ? 

A mérnök megdöbbent ezen nyílt és határozott 
kérdéssell, szemben. 

— Es azt hiszi ön, folytatá a grófnő, hogy ha 
ön lőné le az ispánt, azzal már elnyerné a leány ke-
zét asét, ki önt nem szereti, ki önt mint esetleg ked-
vese gyilkosát, csak gyűlölheti. 

A mérnök lelkében elzuzva hailgatta a grófné 
beszédjét és érezte hogy ez a beszéd igazságot mond. 

—- Igaza van méltóságodnak, mondá kevés gon-
i dolkozás után a mérnök ; de éppen azért ineg fog 

történni a párbaj. 
(Folt. köv.) 



Kossuth Lajos nagv hazánkfiának azon loveJe, 
melyben születésének ik évfordulója alkalmából 
a megye részéről hozzá intézett üdvözlő iratért köszö-
netét "nyilvánítja, a nagy száműzött személve iránt táp-
lált mély tisztelettel és kegyeletes érzéssel fogadtatott, 
s lovéltárba helyeztetni rendeltetett. 

A Szentesen felállíttatni szándékolt 4 ik gyógy, 
szertár ügyében keletkezett belügyminiszteri leirat, 
mely szerint az e részben beadott kérelem teljesíthető-
nek nem tudomásul lett véve. E szerint a 4-ik gyógy-
szertár ügye egyelőre teljesen el van ejtve. 

A megyei szekepület költségei fedezésére a me-
gye közönsége tudvalevőleg 50. ezer forintot vett fel a 
pesti első hazai takarékpénztárból ; a minthogy a kor-
torinánydag jóváhagyott törlesztési tervezet szerint az 
első törlesztési részlet már a folyó évben esedékessé 
válik, — annálfogva a megyei számvevőség utasítva 
Ión, hogy az illető összeg erejéig a községekre az 
1^82. évi egyenes államiadó arányában pótadót róvjon ki. 

A Horgos község italmérési jogának és nagy 
vendéglőjének bérbeadása tárgyában Kéry Jánossal 
kötött szerződés — melyszerint nevezett haszonbérlő 
6 év és 2 hóra évenkénti 5000. forint bérösszeget fi-
zet — jóváhagyatott. 

Kecskemét szab. kir. város éa Kistelek község 
között Felső Pusztaszernek közigazgatási tekintetben 
Kistelekhez csatoltatása iránt létrejött szerződés szintén 
jóvá lett hagyva. 

Az alispán azon jelentése, hogy a szentesi me-
gyeház építésénél tapasztalt hiányok pótlása végett az 
épités felügyeletével megbízott bizottság a belügymi-
nisztériumhoz felterjesztést intézett, tudomásul vétetett. 

Az adó felszólamlási bizottság tagjává — sajná-
latunkra — Kéry János választatott meg, póttag pe-
dig Varjassi István horgosi jegyző lett. 

II. M.-Vásárhely város törvényhatósága az ott lévő 
megyei épületeket megvásárolni, óhajtván, az e rész-
ben tartandó tárgyalásra egy bizottságot küldött ki, 
azon kérelemmel, hogy a megyei is hasonlóul járjon 
el. Minthogy az adásvételi ügylet megkötése ellen a 
megyének elvi kifogása nincs, az e tekintetben megej-
tendő alkudozásra Stammer Sándor alispán, Fekete 
Márton főjegyző, Soós Pál ügyész, Pünkösdi Ferencz 
államépitészeti mérnök, Balogh János, Halus József 
és Itéty Ferenc urakból álló bizottság küldetett ki. 

Ezzel a közgyűlés bezáratott; s a bizottsági ta-
gok — bár semmi elevenebb vitatkozás nem fordult 
elő,de a Kossuth gyönyörű levelének hatása alatt emel-
kedett hangulatban oszlottak szét 

Világ folyása. 
Európa közvéleményét ez idő szerint az osztrák-

inagyar, német, olasz szövetség ügye foglalkoztatja. A 
mult hét vége felé ugyanis az európai sajtóban azon 
liir merült fel, hogy a nevezett három hatalmasság egy-
mással véd- és dac szövetségre lépett Az ezen fontos 
hírhez fűzött cotnbinátiók szerint a szövetség éle Orosz-
és Franciaország ellen irányul; különösen a francia 
lapok adtak ennek ilyen magyarázatot 

S hogy csakugyan nem zörög a falevél, ha a szél 
nem fújja, azt eléggé igazolja az a körülmény, hogy a 
szövetkezett hatalmak félhivatalos lapjai, különösen a 
Bismarkhoz közel állók, magát a szövetkezés tényét 
uem igyekeznek tagadni, hanem egyszerűen arra szo-
rítkoznak, miszerint kétségbe vonják, hogy a szövetség 
valamely hatalom irányában ellenséges jelleggel bírna; 
sőt azt vitatják, nogy az egész szöveség nem áll egyéb-
ből, mint kölcsönös megállapodásból arra nézve, hogy 
a fentebb említett 3 hatalom közül bármelyik támad-
tatnék is meg, a másik kettő segélyére fog sietni. Ha 
e magyarázat megfelel a valóságnak, ugy as egész 
szövetségnek csupán védelmi célja van; a részünkről 
csak örülhetünk annak, mert e szövetség lévén, a reánk 
nézve annyira kívánatos béke legalább egy időre biz-
tosíttatik. 

Angolország helyzete napról-napra agasztöbbá vá-
lik, s minden oda mutat, hogy Anglia az irlandi kér-
déssel egészen oda jutott, a hová Oroszország a nihi-
lizmussal. Sőt tekintve a nihiliszták tartós fegyverszü-
netét, bátran elmondhatjuk, hogy a felforgató párt ma 
Angliát fenyegeti legnagyobb mértékben. A szemes 
angol rendőrség ugyanis most egy kiterjedt összeeskü-
vést fedezett fel, melynek célja volt a rém uralmat 
nagyszabású fölrobbantások utján egész Anglia fölött 
kiterjeszteni. A megejtett nyomozások során kiderítette 
a rendőrség hogy az összeesküdtek a legközelebbi na-
pokban London városának legnépesebb 2 városrészét 
akarták fölrobbantani; s a fölfedezett és elkobbzott 
robbanó anyagok szakértők állítása szerint valóban oly 
nagy mennyiségűek, hogy nagy kiterjedésű városrészek 
elpusztítására teljesen elegendők lettek volna. 

A robbanó anyagok gyára Birminghanban felfe-
deztetett s maga a gyáros, valamint a gyártásban részt 
vett szintén az összeesküvéshez tartozó munkások is 
elfogadtak s börtönben várják méltó büntetésüket Sem 
az emberi könyörületnek, sém a politikának nem lehet 
elfogadható mentsége, ama lelketlen emberek számára, 
a kik őrjöngő fcnatizmusokban nem átallották volna 
artatlan embertársaik ezreinek életét kioltani, vagyonát 
tönkre tenni s hisszük hogy az angol bíróságok a leg-
példásabb büntetésekkel fogják sujtolni amaz elvete-
mült gonosztevőket. 

Hazánkban folytatott oláhizgatásokban nevezetes 
fordulat következett be. Ugyanis az országgyűlésen 
rakoncátlankodó oláh képviselők magok is megsokal-
lották azt az arcátlan vakmerőséget, mellyel az általuk 
felizgatott tömeg Magyarország ellen föllépett; maguk 
is megijedtek végre, hogy a burján, mely az általok 
elhintett magból besarjadzott, mérges leveleivel a nem-
zetiségek szabadságának fáját is megmételyezi. Egy 
ujult levelet fognak tehát az oláh atyafiakhoz intézni, 
melyben figyelmeztetni fogják őket, hogy örjöngésük-
ben már is tul mentek a határon,, óva intik őket, hogy 
a tulkapásoktól tartózkodjanak. Csak az a kérdés már 
most, hogy a lángot, melyet a fanatikus oláh képviselő 
urak önkezökkel felgyújtottak, képesek lesznek-e egy 
hátcsillapitó szóval elfojtani ? Ha nem lesznek képesek 
annál rosszabb reájok nézve. 

mikor csak alkalom van a kormánybiztos tur saemédye 
iránt táplált rokonszenves ragaszkodást és pietásszerű 
tiszteletet külső jelekben is kiontatni, — ugy ez al-
kalommal is tüntető módon nyilatkozott a közszeretet 
A szebbnél szebb pohárköszöntők, melyek a házigazda 
és mélyen tisztelt családjáért, majd a jelenlévők egyik 
másikáért mondattak, nemcsak szónoki figurákban, ha-
nem hévben és érzelmességben is versenyeztek egy-
mással, s folyton emelkedett hangulatban tartották a 
vendégeket; s igy ezen egészen magánjellegű mulatság 
is bizonyára kedves emlékében fog élni a résztvevők-
nek annyival is inkább, mivel azt lelkesedésen kivül 
tökéletes fesztelenség és kedélyesség is fűszerezte. 

— A megyeszékházánál fölmerült építési hibák 
fölött tartott szakértői vizsgálat eredményét folyó hó 
9-én tartott ülésében tárgyalta az épitési végrehajtó 
bizottság. Mint lapunk elő.zo számában irtuk, a szakér-
tői vizsgálatra a minisztérium részéről Luksefabri 
Béla kir főmérnök, a megye részéről Püokösdi Ferenc 
államépitészeti főmérnök, a vállalkozó részéről Benkó 
Károly építészeti mérnök lettek kiküldve. A három 
szakértő által aláirt szemle jegyzőkönyvben egyértel-
műleg ki van mondva, hogy egypár 6zoba kivételével 
az összes bolthajtásokat le keU bontani, Luksefabri 
Béla kir. főmérnök, miniszteri szakértő véleménye 
szerint a bolthajtások lebontandók, s biztosság okáért 
vas tartományokra építendők. Ezen szakértői vélemény-
ben ki van mondva, hogy vállalkozó a bolthajtások 
építésénél eltért a tervtől, amennyiben a tervezet sze-
rint a bolthajtás gurtniainak egy és fél méter távolság 
közzel kellett volna építtetni és a vállalkozó ennek da-
cára 3 sót 3 és fél méter táv közökben rakatta a gurt-
nikat, természetes hogy vállalkozó ezzel igen sok anya-
got, de legfőkép sok munkát megtakarított, de mint az 
eredmény mutatja, ez a megtakarítás az épület szilárd-
ságának rovására esett. A tervtől ily szembeötlő mó-
don való eltérés nagyon érthető a vállalkozó részéről, 
mert neki fő célja volt, hogy olcsón építkezzék, de 
hogy ezt az épitkező és műszaki felügyelője észre nem 
vette, ez valóban méltán meglep bennünket, s majdnem 
kétségbe vonjuk, hogy ily eltérést a terv készítő észre 
ne vett volna. Ezen szakértői vélemény azonban nem 
elégítette ki az épitési végrehajtó bizottságot, mert a 
végrehajtó bizottság midőn a miniszteri szakértőt kérte, 
ebből arra nézve kért szakértői véleményt, hogy szer-
kezeti vagy kiviteli hibának a következménye-e aa, 
hogy a bolthajtásokat le kell bontani a végre véleményt 
kért arra is, hogy elég jó volt e az anyag, mit vállal-
kozó a bolthajtásokhoz használt? Luksefabri Béla 
ezen kérdésekkel szemben csak annyit jelez, hogy a 
vállalkozó helyenként eltért a tervtől, de véleményé-
ben egyáltalában nem ad határozott választ a feltett 
kérdésekre ; ennélfogva a végrehajtó bizottság a szakér-
tői véleményt azzal teijeszti vissza a közm. közi. mi-
nisztériumhoz, hogy ez a kérdésekre adott határozott 
válasszal egészíttessék ki. Igen érdekes mamentumát 
képezi a szakértői véleménynek az hol Lukschefabri 
Béla felsorolja, hogy a technikai szabályok szerint 

hogy aa egyes városok természetben leszolgálandó köi -
muúkája utak fcfépiié*éjv,miként fordittassék.Az állam 
építészeti mérnök a közmunka felhasználását oly kép-
pen terveli, hogy kiszámítja, melyszerint hány kézi és 
igás erő kell 100 méter hosszú ut kiépítésére s igy a 
leszolgálandó közmunka arányában a javítás alá veendő 
utakat 100 méterenként kiosztja és ily beosztás szerint 
a közmunka loszolgás felügyelete aa egyes községek elöl-
járóságára fog bízatni. Kétséget sem szenved, hogy ha 
ac elöljáróságok kellő támogatást nyújtanak az áílam-
épitészeti mérnöknek az esetre az itt jelsett terv sze-
rint országutjaink lehetőleg megjavíttatnak. 

— A csángókról. A második csoport átvonulása 
alkalmával eaángó testvéreink beszédét megfigyelvén, 
arra a tapasztalatra jöttünk, hogy bár tisztán beszélik 
nyelvűnket, néha mégis némely fogalom vagy tárgy 
meghatározására a miénktől eltérő sajátos szavakat 
használnak. Igy például a jegyzőjüket „irogató^-nak 
hívják, az Ügyvédet pedig „adukátor^-nak; a felöltő 
nove náluk razokmányM, a csizmáé „papuca", a nad-
rágé „harisnya1* és a harisnyáé „iatirimtlis", az özvegy 
szó helyett pedig „ögyvezt* használnak. Életmódjukra 
nézve előadták, hogy búzakenyeret csak a tehetőseb-
bek, 8 azok is csak ritkán és kivétele* alkalmakkor 
esznek, rendes táplálékuk kukoricalisztből készül; a 
ki S—10 évben egyszer disznót ölhet, az már különö-
sen szerencsésnek érzi magát; bornak csak hirét hal-
lották, de a pálinkát és a sert ismerik. Egy hold föld-
ből 6—6 lélek élősködik, B igy valóban elmondhatják, 
hogy „verejtékkel eszik kanyeröket." Mit szólhatunk 
mi mindezekhez itt es áldott Kanaánban ? 

— A csongrád-szentesl országutul szolgáló ki-
lencesi töltésnek egy a kor igényének megfelelő or-
szág utul leendő kiépitetésével komolyan foglalkoznak 
a közm. közi. minisztériumban. A minisztérium ugyanis 
aa ide vonatkozó tervet és költségvetést a megyei ál-
lam építészeti hivatallal elkészítette és pedig ugy, 
hogy az ut kocka gránit kővel lenne kirakva. Ezen 
költségvetés szerint az ut kiépitése 344 ezer frtba ke 
rülne. A minisztérium ezen költségvetést jóváhagyta 
és most as iránti nyilatkozatra hivta fel a közigazga-
tási bizottságot, hogy a megyei közmunka váltsági 
pénztárnak mai helyzetét tekintve mit volna képes 
ezen ősségből fedezni a a fön maradó összeget a mi-
niszter hajlandó kölcsön adni a megyének. A közigaz-
gaztáai bizottság f. hó 11-én tartott ülésében kimondta, 
hogy a megye a legközelebb érdekelt Csongrád várossal 
együtt legföljebb 50 ezer frttal járulhatna az útépítés 
kölaégeihez, s miatán még ezentúl csaknem 300 ezer 
frtra volna szüksége, melyet ha az állam kölcsön kép-
pen adna az erre szükséges évi kamat és visszatérí-
tési hányad megyénknek évi majdnem összes közmunka 
váltsági bevételét igényelné, B ez által ezen 
rövid nt miatt lehetetlenné tétetnék a megye t>bbi 
útjainak jókarban tartása, miért is a közigazgatási 
bizottság csak az esetre hajlandó ezen ut kiépítésébe 
bele menni, ha az állam kincstár kész 50 ezer frt ki 
vételével, melyet a megye fedezne, a fenmaradó többi 

ilyen ivhajtások között kell épülni a bolthajtásnak, ö , t a e get fedezni. A közigazgatási bizottság ezen hatá-
hogy a rá nehezülő terhet elbírja; a szakértő által rozatát még azzal is indokolja, hogy az állam az or-
felállitott technikai szabályokat véve a Schvarc által m 4 § vidékeinek ország utakra már milliókat áldo-
•épitett bolthajtásoknak elég erőseknek kellene lenni, ! nálunk megyénkbe semmit sein. A közigaz-
mert ez, az általános technikai szabályoknak megfelelő gfitási bizottságnak ezen határozata véleményünk sze-

Helyi yi és vegyes hirek. 
Lapunk mai számához ! /«Ív mellékletet adunk, 

' 7 Horváth Gyula kormánybiztos ur névestélyén 
tiszlelői köréből mintegy 40 vendéget barátságos va-
csorára hívott meg Kambovszkihoz. Mint mindig, a 

ivhajtással lett kiépítve Luksefabri Béla azonban ennek 
dacára ezen bolthajtások lebontását véleményezi, mert 
azokon már eddig ia £—15 centiméterig mutatkoznak 
a süppedősek jelei. Ezen körülményből világosan az 
tűnik ki, hogy vagy az az általános technikai szabály 
sem csalhatatlan vagy a beépített anyag volt oly rosz, 
hogy e miatt nincs meg a bolthajtások kellő biró 
képessége. 

— Vasutügyönkben nagy jelentőségű és örvende-
tes fordulat állott be. Ugyanis — mint biztos forrás-
bol értesültünk — az osztrák magyar államvasút tár-
sulat igazgatói, De Seres és Hieronymi Károly urak a 
legközelebbi napokban Horváth Gyula kormánybiztos 
ur előtt azon komoly elhatározásukat nyilvánították, 
hogy a félegyháza — böldi szárnyvonalat mielőbb — 
kiépítik ; egyszersmind azonban kifejezték azoa óhaj-
tásukat, hogy az érdekeltségtől várt anyagi támogatásra 
vonatkozó tárgyalásokban a kormány is vegyen részt, 
és pedig a mi köztiszteletben álló kormánybiztosunk 
által képviseltesse magát A kormánybiztos ur ezen 
feladatra készséggel válalalkozott ugyan ; de c«ak azon 
föltétellel, ha a tárgyalások nyomban meginditatnak éa 
az ő általa körvonaíozott progamra fogadtatik el tár-
gyalási alapul. E progainm alap elvei pedig a követ-
kezők: A szárnyvonal a Tiszáuvezettessék át s as állo-
más közvetlenül városunk alatt legyen ; továbbá hogy 
az érdeltaégtől — tekintettel az illető városok mostoha 
anyagi viszonyaira nagy áldozatok ne kívántassanak; ha 
nem elégedjék meg a társulatazzil ha ingyen területet kap; 
És a pályát — költség kímélés tekintetetéből, Csongrád-
tól a böldi révig vezesse a most országut és védgát 
gyanánt szolgáló töltésen, ugy hogy a padkán legyen 
az országut, — ez esetben a töltést a szükséges mé-
retekben Csongrád vároB és a megje épittae ki, annak 
vizfelőli oldalalát pedig a vasuttársulat kőburkolattal 
lássa e l ; a Tiszán át készítendő vasúti hid egyszers 
mind magán közlekedésre is legyen fölhasználható, 
miért az egy millió forintra számított épitési költséghez 
bizonyos mérsékelt összeggel Szentes város ia járul-
jon ugyan, de viszon a vasuttársulat kötelezze magát, 
hogy a város részére évenként bizonyos mennyiségű 
követ szállít ingyen ; — végül, hogy a vasut még ez 
évben a böldi révig, a jövő évben pedig egész Szen-
tesig kiépitess k. — A társulat említett vezérférfiai ezen 
urogranimot elfogadhík; B rögtön felkérték a közm. és 
közi. minisztert, hogy ez ügyben a kormány biztos 
urat képviselőjéül küldje ki. A miniszter ur örömmel 
egyezett ebbe bele, s az ügyet a legközelebb tartandó 
miniszter tanács elé terjeszti ; • igy a tárgyalások 
már talán néhány nap múlva megfognak kezdetni. 
Ugy hiszszttk, hogy mondanunk is felesleges, misze-
rint a vasutügy Horváth Gyula kezében oly kézben lesz, 
mely a megoldás iránt midenkit biztos reménnyel 
tölthet el, Egyébb iránt legközelebb viszszatérünk e 
tárgyra. 

— Országutaink jókarban tartása iránt a közigaz-
gatási bizottság legközelebbi ülésében igen erélyesen 
intézkedett Elhatározta ugyanis, hogy a f. évben állandó 
utjavitót fog alkalmazni, egyet a Szentes—kunszent-
mártoni országútra, kettőt a Szentes—szarvasi ország 
útra, egyet a Szentes—szegvári, egyet pedig a Szeg-
vár—mindszenti ország útra s e mellett Pünkösdi Fe-
renc megyei államépitészeti mérnök már munkába vette, 

rint teljesen eorrect, mi azonban ehhes még azt mond-
juk hogy ka a kormány egy általában tenni akar me-
gyénk közlekedése érdekéből valamit, a mint ezt az 
orfctág e*ea legmagyarabb vidéke is megérdemelné 
tr.ár egyszer, l.át akkor qo azt tegye nekünk, hogy 
300 ezer frtot áldozzon arra, hogy a kilencesi töltés-
ből jó ország ut legyen, hanem fordítsa ezer összeget 
arra, hogy a féiegyháza-csongrád szentesi vasut kiépít-
tessék mert ez a vasut többet ér nekünk, mint az, hogy 
Csongrác.'g jó ország utunk lesz s azon tul a Cson-
grád félegyházi útnak ugy nevezett konyha székjén 
őszi é« tavasai időben ismét csak nyakig merülünk el 
a sárba. Ezen ügvgyel kapcsolatban még felemlítjük, 
hoj.y Pünkösdi Ferenc állam építészeti mérnök előter-
jesztése ."olytán elhatározta a közigazgatási bizottság,hogy 
a kilenczesi töltés járható állapotba hozassék, még ez 
év folyamán homokkal fog megterittetni: jövő évben 
pe<Jig a mentett oldalon egy 6 méter széles padka fog 
építtetni éa ez ia országutul fog szolgálni. Ha ezek 
igy végrehajtatnak, akkor Caongrád ós Szentes között 
állandóan jó lesz aa országút. 

— Üegyéíik közmonkt állománya a f. évi össze-
irát szerint következőképpen áll: van öaszesen 
tizenöt ezer. 8#9 kézi napszám ; 15,572 kétfogatú 
iga napszám, éa 152 egyfogatú iganapszám; ebből 
készpénzzel váltanak meg 9,392 kézi napszámot, 4342 
kétfogatú, 20 egyfogatú napszámot 8 igy természetben 
leszolgálva 41,492 kézi, 11,232 kétfogatú 112 egyfogatú 
napszám marad. A megyei közig, bizottaág intézkedett 
a közmunka kezelésre vonatkozó statutumnak olyképpen 
leendő megváltoztatása iránt, hogy jövőre mindenki k<>-
telea legyen a megyei közmunkát megváltani, mert va-
lóban ugy van, hogy csakis az esetre remélhetjük útja-
inknak teljes jókarban helyezését. Az esetre, ha a me-
gyei közmunka meg fog váltatni, tekintve, hogy a kézi 
napszám 40 krban, a kettős fogatú iga napszám 1 frt 
az egyes fogatú pedig 75 krban van megállapítva, 
lenne a megyének egy évi bevétele a folyó évi össze-
írás szerint is 43,#12 frt. Bizony ezen összeget sok-
kal előnyöaebben lelu tne útjaink javítására fordítani, 
mint a természetbeli szolgálólányt mely szolgáltnány 
papíron ugyan óriási összeget képvisel, de mint az 
eddigi példa mutatja, vajmi keveset lendített útjaink 
javításán. 

— Városunkban f. hó 6—11 ig tartott sorozás al-
kalmával a hadsereghez bosoroztatott 9G ujone. 

— Lapunk tártakor vesszük a hírt, hogy Aíaff/ith 
György országlriró egyik gyilkosát, a mindenfelé kut itott 
Sj>ang<itr Pozsonyban elfogták. E hir azonban még mege-
rősítésre vár. 

— K I V O N A T Szentes város híresztelő könyvéből. 
— Borsos József I. 712. sz. lakosnak gyékénye és 
nádja van eladó — Néhai Sinoros Szabó Józsefné 
hagyatékához tartozó I. t 624. sz. ház egészben, vagy 
részben Szent György naptói kezdve bérbe és n»gy-
4 hold 947 n. sz öl szőllő, szüretelő edényekkel 
együtt haszonbérbe kiadó, értekezni lehett Mészáros 
István tömeggondnokkal a Dósai féle felső párti 
háznál. — Székely Istvánné öröksei II. t. 5. sz; nm 
házuk eladó. 

Felelős szerkesztő: S i m a Ferenc. 
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Vegyes hirek. 
— A Bukovinából hazánkba betelepülő és f. hó 

2-án a Tiszán városunk határánál leszállított magvarok 
megvendégelése céljából a helybeli 48-as népkör fel-
hívása folytán városunk iakosvsága részérói a következő 
adományok folytak be. (Folytatás.) Rátái Pál Ferenc 
1 cipó fél klg szalonna, Kristó N. János 1 klg. sza-
lonna, Kovács György 1 kenyér 1 frt, Ur. Kürthi Bá-
lint 1 kenyér 1 í:!g. szalonna, Kósa Józs. 1 kenyér, 
Kohn Mór 1 kenyér 2 klg. szalonna, Kutas Mihály 1 
kenyér, Kovács István 1 kenyér 1 klg. szalonna, Ko 
vács József 1 cipó, Kovács Bálint 1 frt, Kökény Pál 
1 frt, K. Dobos József 20 kr, Kálmán István 1 frt. 
Kis József 20 kr, Kristó N. Imre 1 kenyér, 3 klg. 
szalonna, Kádár István 1 kenyér 1 és fél k l«_r- szalonna, 
Kovács Antal 1 klg. szalonna, Keresztes N. József 2 
frt és 3 liter bor, Kiss Sándor fél klg. szalonna, Ka-
nász N. István fél kenyér, Kotvics Pálné 30 kr. Kis 
István, 30 kr, Kölber Mihály 40 kr, Kolpaszki János 
50 kr, Kun Mihályné egy negyed klg. szalonna, Ke-
resztes Nagy Sára 10 kr, Kálmán Bálintné 4 kr, Ke-
resztúri T. Ferenc 30 kr, Kovalik Józsefné 2 lit. borsó 
és 40 kr. Kevicki Pál 30 kr. — Lakos Imre 48 kr. 
Lakos Béla 20 kr, Lakos János 50 kr, Lakos Sán-
dorné 1 és fél kg. szalonna. Laukóci Gerzson 1 kenyér, 
Lengyel József 1 kenyér Lovas András 50 kr, Laki 
Sándor 10 kr, Laki ímréné 1 kr. — Mészáros István 
1 kenyér, Mester András 1 kenyér 1 klg. szalonna, 
Mihalik István 5 frt, Murvai János 1 kenyér, Molnár 
István 40 kr. Molnár Istvánné 20 kr, Molnár J. Jó 
zsef 1 kenyér 1 k!g. szalonna, Molnár László 1 frt, 
Molnrr Mihály 1 kenyér Mikec Ferenc 2 frt, Molnár 
Farkas Gergely 1 -kenyér 1 klg. szalonna, Molnár, 
András 1 kenyér, Mikec Mihályné 1 és fél klg. sza 
lonna, Molnár Sándorné 40 kr fé' klg. szalonna, Mol-
nár Józsefné 25 kr, Mezei Pál, 1 klg. szalonna, Mol-
nár Mihályné egy negyed kenyér. — Nagy József 
20 kr, Nagy József fél kenyér fél kilo szalonna N. N. 
kántor 1 forint, Negyven nyolcas népkör 50 frt, Tiszt. 
Nagy Imre 1 kenyér, Négyesi János fél klg. szalonra, 
Négyesi József 1 "frt. Nagy Kovács Sándor 1 kenyer 
1 frt, Nagy Istvánné 1 kenyér Német Jánosné fél klg 
szalonna, Ííóbik József 1 frt 1 kenyér és Tél k'g. sza-
lonna, Német Zsigmond 4 kr. Nemet Sándor 2 kr. Né-
met Józsefné fél klg. szalonna. — önodi Laj» s fjgyző 
2 frt Orsós Mihály 1 kenyér, Olasz János fél klg. sza-
lonna egy negyed kenyér. — Pólya Sándor 2 klg. 
szalonna. Pokomándi Gábor 5 frt, Pataki József 1 frt, 
Pápai Fernncz 1 keay?r 1 klg. szalonna 2 liter tar-
honya, Pászti István 2 liter borsó, P. Bartha József 
1 frt 1 ozipó, Pólya István 50 kr, Pajkó Pál 2 frt, 
Puskás V. Sándor 1 forint, Piti Imre 1 kenyér, Pető 
József 10 kr, Pető Sándor 50 kr, Pete Imre 1 kenyér 
1 klg. szalonna, Pokomándi Ferenc 50 kr, Piti Antal 
50 kr, Paksi Sándorné 10 kr, Paksi Ferenczne 20 kr, 
Paku Tóth Miklós 23 kr. — Rác Ferencz 1 kenyér 

és 3 klg. szalonna, Rácné Lakos Klári 1 kenyér 1 
klg, szalonna, Régi Bálint 1 kenyér Ü klg. szalonna 
20 kr, R^stsik Gáspár 2 kl^ szalonna, Rác Péter 40 
kr, ifj. Rác Ferenc 1 klg. szalonna, Rac Istvánné 10 
kr. — Sarkadi N. Mihály fkp. 1 irt, Soós Sándor 1 
czipó, Sarki M. Sándor 1 kenyér 2 k'g. szalonna, 
Sipos István 3 klg. szalonna, Sándor József 2 klg. 
szalonna, Somodi Ferenc 1 kenyér 1 klg. szalonna, 
Sarkadi N. Mihály öreg 5 kenyér 3 klg. szalonna, 
•Sarkadi Sz. János 2 klg. szalonna, Soós Ferencz 1 
kenyér 1 kl. szalonna, Soós Mihály 1 frt, Nsg. Stam 
iner Sándorné 3 kalács 1 sonka, 10 lit. bab, 10 lit. 
borsó, Sellők István 1 kenyér, Somodi István 3 klg. 
szalonna, Soós Lászlóné, 1 kenyér, Sajtos József 1 trt, 
Skultéti Károly 20 kr, Schedel Oszkár 50 kr, Sós Lajos 1 
kenyér, Szabó Imréné 1 cipó, Szabó Lajosné 1 cipó, Szabó 
István egypár füzér paprika, Szabó József fél klg. sza-
lonna, Szathmári Pál 1 frt, Szél Lajos 1 kenyér 1 klg. 
szalonna, Szenyéri Bálint 1 frt, Szél Istvánné 1 frt. 1 
kenyér, 1 klg szalonna és 5 liter tarhonya, Szűcs Dá-
niel 50 kr, Sz. Nagy Imre 2 frt. Szabó Károly 2 frt, 
Szentesi paprika árusnők 1 liier tört paprika, Szánthó 
Dániel 1 kenyér, Szűcs István féí kenyér és fél klg. 
szalonna, Szabó Mihályné fél kenyér, Szikszai Pálné 
40 kr, Szabó Antal 4 kr, Szakái Pál 20 kr, Szabó 
László 20 kr, Szántó Dántelné 1 klg. szalonna, Szabó 
Jánosné 20 kr, Szíjártó Sz. Mihály 1 f' t, Szekeres 
István 1 kenyér, Szényeu Sándor 1 frt, Szentesi Ca-
sinó tagjai adakoztak IG frt 50 kr. — Török Lajos 
1 frt, Tanczik József 1 frí, Török József 1 kenyér 
1 klg. szalonna, Tóth László 20 kr, ügyv. Tóth Já-
nos 1 frt, 3 klg. főtt hus Török Mátyás 30 kr, Takács 
Sándorné fél klg szalonna, Tóth Sándor 1 akó vörös 
bor, Tar Bálint 1 klg. szalonna, ifj. Temesvári Antal 
20 kr, Török Gergely 1 kenyér, Turi Kis Gergely 1 
kenyér, fél kii szalonna — Udvardi Sándor, 50 kr, 
Udvardi Ferenc 1 írt, Ugrai Antal 50 kr. — Varga 
Ferenc 1 cipó 1 klg. szalonna, Varga Ferenc 1 kenyér 
Vecseri István 50 kr, Virágos Tóth Mihály 1 kenyér 
Valner Pál 1 fri, Vincze István 1 kenyér, 1 klg. sza-
lonna, Vasvári János 1 kenyér 1 kii. szalonna, Váradi 
Gvörgvné 1 klg. szalonna, Váczi István 2 kenvér 
Vecseri Sándor 1 cipó, Varga Imréné 1 kenyér, Ve-
cseri János fél klg. szalonna és fél kenyér, Váci Sán-
dor 1 frt, Világos Kis Mihály fél kenyér és szalonna 
Virág Györgyné fél klg. szalonna, Varga Nagy Ist-
vánné 18" kr, Varga Andrásné egy negyed kenyér és 
egv liter bab, Vrana Lajosné 9 kr, Varga Györgyné 
20* kr. Vas Sándor 1 frt. — Józsa Márton 30 kr. "Ju 
hász János 2 frt, Janó József 1 klg. szalonna, Jószai 
András 1 czipó 1 klg. szalonna, Józsa 3 fél iiterbab 
Józsa István 2 klg, szalonna, Józsa Lajos 50 kr. Ju-
hász Antal 1 kenyér. — Zolnai Károly 1 frt, Zeke 
István 30 kr, Zoó János 1 frt, Jurenák Ede, Bimbó 
József. * Molnár Mihály, Dadi Bálint és Váczi István 
szentesi lakosok az adományoknak a tiszára törtéot ki-
szállittásához egy egy kocsit adtak. 

— A kegyúri jogot a hód-mezővásárhelyi eath. 
egyház közönség legközelebb tárgyalást indított meg, 
hogy a kegyúri jogot a grófi családtól az egyház kö-
zönség részére megszerezze. A grófi család azonban 
határozottan elutasította az egyházat ezen kérelmével, 
ezen elutasítást a grófi család azzal indokolta, hogy a 
hód-mező-vásárhelyi nagy és fényes cath. egyháznak 
kitűnően képzett lelkészre vau szüksége, s ha a népé 
volna e kegyúri jog, ennek folytán a nép választaná 
lelkészét igen könnyen megeshetnék, hogy érdemetlen 
ember jutna az egyház élére. A grófi családnak ezen 
elhatározása igen elkeserítette a hód-mező-vásárhelyi 
rom. cath. közönséget, mert bizton hitték, hogy kérel-
rnök nem fog megtagadtatni, annyival is inkább, mert 
a múltban a hód-mező-vásárhelyi közönség nagy szol-
gálatokat tett a grófi családnak. 

— Csángó családi dráma. Szolnokról irják : A 
bukovinai csángók harmadik csoportja ma reggel ér-
kezett városunkba, mely alkalommal a vasútnál rend-
kívül érdekes jelenet folyt le. Előre bocsátandó, hogy 
egy Bársony Boris nevű szolnoki asszonynak a férje : 
Munkácsi Mihály 1848-ban honvédnek állott be és 
azóta eltűnt. Az asszony, abban a hitben, hogy az 
ura elesett, a szabadságharcz lezajlása után újra férj-
hez ment és második férjével 1854-ig boldogan élt. 
Ekkor azonban a második férj meghalt és Bársony 
Boris néhány évet ismét jóhiszemű özvegységben töl* 

1 tött el. De 1860-ban megunta az örömtelen magános 
! életet és harmadszor is az oltár elé járult házasságkötés 
; végett A harmadik férje ma is ép egészségben él és 
! ma reggel a boldog pár karonfogva ment ki a vasut-
i hoz, a derék csángó testvéreket várni. Egyszer csak 

ki bukkanik ki egy waggonból, a csángók közzül, 
nagy süvegben, nagy csizmával, s a mi több : egy ha 
dikfalvi menyecskével, a feleségével ? Az 1848-ban 

; eltűnt férj, a ki nem halt meg hanem beállott csán-
I gónak. A régi hitvestársak rögtön ráismertek egymásra 
j és a szolnokiak nyájas barátsággal magukhoz hivták 
: a hadikfalvi párt. Otthon aztan pohár bor mellett sz*-
| pen megbeszélték a harmincaötéves történetet és meg-

állapodtak abba, hogy már csak kiki tartsa meg a 
mostani Btatusquoját. 

— Örlás fa. A világ legnagyobb tölgyfáját a na 
pókban vágták ki San-Francisco közelében, mert min-
den percben féltek, hogy ledől. Gyűrűiről Ítélve 3340 
éves volt, törzse odvában több mint 300 ember 
fértél 



— Takarékpénztár alakítását vette munkába 
Szegvár községének néhány tekintélyesebb polgára. A 
takarékpénztár alakitó bizottságának ideiglenes elnöke 
Berkec Ferenc. Az alapítandó pénzintézet érdekében a 
következő hirdetést tette közzé: Szegvár községében 
400 darab 50, azaz ötven forint részvényen egy taka-
rékpénztár felállítása elhatároztatott, melynek pártolá-
sára a Szentes és szomszéd községi lakosok tisztelet-
teJ felkéretnek, ugy azonban a részvényt váltani kívá-
nók tartoznak e f. évi május hó 15 ikéig bezárólag, 
egy részvény után 5 azaz öt forintot, beruházati költ-
ségekre 1 azaz egy forintot fizetni. Aláírásuk alkalmá-
val továbbá e f. évi szept. 1-én 10 frtot, ugyancsak e j 
f. évi decemcer 1-én 10 frtot, a fizetést pedig megen- j 
gedtetik hamarébb is teljesíteni mert mindenki a kama- ; 
tokát uj évig a mag* pénze után húzza, — végre, 

mindenki tartozik 5 egymás utáni éveken keresztül 
minden évi aug. 1-én 5 azaz öt forintot fizetni egv 
részvény után. Az ekkénti föltételekre minden vállal-
kozó fizethet az erre megbízott Berketz Ferentz id. 
elnök és pénztárnoknál, ugyszinte Szarvas Pál ellenőr, 
szegvári lakosoknál Ajánljuk ezen ügyet a szentesi kö-
zönség pártfogásába. 

— A postai utánvételek ügyében a közmunka 
és közlekedésügyi in. kir. minisztérium részéről ezen-
nel közhírré tétetik, hogy az összegek kifizetésében 
azon változás áll be, hogy az 1883. évi április hó 
1-étől kezdve feladott utánvételes küldeményekért 
beszedett utánvételek a postautalványok módjára fizet 
tetnek ki a nélkül, hogy az utánvételes küldemény-
ről szólló eredeti feladóvevényt fel kelb-ne mutatni. 
Az utánvételi lapok hivatalos díjmentes reklamálása 
megszűnik, és az utánvételi összeg reklamálásáért 10 

kr. dij jár, mely azonban ha a reklamáció alkalmával 
kitűnik, hogy a késedelem valamely postahivatalbeli 
hibája által történt, a feladónak visszaadatik. A posta-
kincstár az utánvételes küldeményekért. Az utánvételi 
összegért a postakincstár csak annyiban szavatol, ameny-
nyiben a küldemény a ozimzetnek kiszolgálva, és az 
összeg a küldemény feladásától számítva hat hónapon 
belül reklamálva lett. Ezen határidő után az utánvé-
teli összeg három éven belül csak az esetben fizette-
ik ki, ha a még meglevő eredeti számadásokból és 

számadási okmányokból a postai szakszámvevőség 
által megállapítható, hogy az utánvételi összeg a pos-
tapénztárba csakugyan befizettetett, de onnét még ki-
fizetve nem lett. A postautalványi jegyek folyó évi 
április hó l ével megszűnnek. — A közönség kezében 
lévő űrlapok a m. kir. postahivataloknál 1885. évi 
december végéig más postai értékezikkekkel kicse-
réltetnek. 

Van szereucsém a n. é. közönséggel tudatni, liogy a bekövetkező idényre, a már 20 év óta fennálló éa a legjobb fi! 
hírnévnek örvendő 

R U K & 5 E & £ 3 ' £ £ & & S S f i E £ 3 
a lehető legdivatossabb és ízléses 

női', férfi' és f/vermek r u h á A k a l, 
cm. s axon kellemes helyzetben A-egésszen újonnan a legnagyobb igényeknek tökéletesen megfelelően gazdagon be e«uler<i» 

vagyok, hogy mint eddig ugy mosc is a n. é. közönség igényeit minden tekintetben pontosan és olcsó árakban kielégíthessem, J ^ Q 
Egy egész nyári öltöny szövetből — 7 írttól feljebb ^ 

v szalon öltöny 15 „ 
„ felső kabát (tiberczicher) 8 v 

„ nadrág és mellény szövetből 4 f 

„ női tavaszi kabát 5 B 

„ „ mantiett ternóból 10 „ 
Egyszersmind ajácPom, különösen szabóknak dúsan berendezett bel- és küliöMí gyapjú és más ruha kelméimet l ! j 

inte az öltönyökhöz egvébb mcffkiváutató kellékeket (méter számra) a legolcsóbb á ak melleit. -K mint szinte az ö lönyökliöz egy 
A n. é. közönség további becses pártolását kérve maradiam tisr.teleílel 

l l l / f II § é 8 i 
főuícza „Pollák Em.a féle házban. 

^ ^ S ^ ^ L í v j y ^ ^ íOU1. ̂ U ' í O ' v 5 • J 
T r á t l a t s z t é ! f e : " b 3 i : r i 



H I R D E T É S E K . 

Meghívás. 
A szentesi .Segélyegylet"-nek folyó évi 

május hó 6-án délelőtt 10 órakor Szentes vá-
ros közgyűlési termében tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 
a t. részvényeseket van szerencsém meghivni. 

T á r g y : az igazgatói állásnak választás 
utján való betöltése. 

Szentes, 1883. évi april 8. 
Pólya Ferencz 

aligazgató. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség 
tudomására hozni, miszerint oly helyzetben ju-
tottam, hogy bármi néven nevezendő 

gazdasági gépel: javítását 
pontos és jutányos áron felelőség mellett elfo-
gadok, — úgyszintén mindenféle mérlegeket, 
úgymint tizedes, kosaras és kétkarúkat készí-
tek, javítok és készletben tartok. — Minden-
féle lakatosmunkákat készítek, jóság és pon-
tosságért kezeskedem. 

A nagyérdemű gazdaközöns^g további szi-
ves pártfogását kérve maradok tisztelettel 

V a s s X m . x o y 
Lakásom, I. t. 625. sz. gép-lakatos. 

Legjutányosabb árak. 

ÜZLET MEGNYITÁS. 

F i s m ^ ö m i n Ü Z L E T E M E T 
a nagyutcábaii az Oblatt-félo szeglet-házban dúsan fel-
szerelve megnyitottam. 

Minden feldicsérés helyett felkérem a tisztelt kö-
zönséget, hogy szerezzen egy próba-vásárlás által arról 
meggyőződést, — miszerint szakmámba vágó cikkeimet 
a l e g j u t á n y o s a b b áron adom. 

Tisztelettel 
L I G E T I Á R O N . 

J 

-is 

w 
Q3 

Legjutányosabb árak. 

Dreher Antal-féle 

E I T I T E L I F A L A C Z K S E R E E 
egyedül kaphatók és megrendelhetők 

esak is 

DIETRICH és GOTTSCHLIG-nél 
Budapesten, 

vagy 

D R E H E R A N T A L - n á l 
á r n y á n . 

A nyáron át naponta háromszor friss töltés, a 
palaczkok töltése czéljára eltett, legkitűnőbb kiviteli 

palaczksereknek. 

Ismét eladókat legnagyobb előnyökben és enge-
délyekbe n részesítjük. 

Szives tudomásra. 
Azon t. cz. kfiteKus ĵrot, mely csak Dreher-féle kiviteli sert 

fogyaszt, arra tigyelnitztaljilk, hogy csak a»on palaczkserek 
hauiisi>arl.-tnfiág'á> rt és riviletiségeért kezeskedünk, melyeknek 
•ignotáia a „Dietrich C3 GctUchlig" név világosan olvasható. 

A szentesi takarékpénztár piaciéri házában 
© B T 3 " ü . s i e t i 3 n . e l 3 7 - i s é g ' 

több évre b̂ rbe adandó. AZ IGAZGATÚ5AG. i 

Üzleti jelentés. 
A gőzhajó rendes közlekedése és annak 

jelentéktelen szállítási dijjai felszámítása alkal-
mat nyújtanak arra, hogy a Tisza mentái* 
levő állomásokkal folytonos és minden nehéz-
séget kizáró módoni érintkezést élvezhetünk, 
miből kifolyólag van szerencsém a t c. közön-
ségnek következő czikkeimet becses figyelmébe 
ajánlani. 
Kősó db.-okban porsó nélkül 100 klg. 
Finom darált só zsák nélkül „ , 
Itükkfa darabos faszén » % » t 

Oltatlan mész t 9 

Cement mész . . . . . . . . t t 

Pirszén (cosksz) w , 
a szolnoki gőzhajó állomáshoz szállítva 

Rendelininyek mindenkor legpontosabban 
kivitelbe hozatnak. 

Szolnokon, 1883. april 6. 

ösztreicher Lipót 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön-
séget, hogy kezelésem alatt eszerga pad és fúró 
gép van, ennélfogva azon helyzetben vagyok, 
hogy mindennemű gazdasági gépeket javítani, 
valamint elvállalok, vasak fúrását és esztergá-
lyozását a legjutányosabb árak mellett. 

tisetelettel 
Vámosi Ferdinánd Zsoldos Ferencz gépésze. 

11 ft 70 kr. | 
11 t 2 0 

3 , 60 
1 t 80 

3 , 5 0 

Lesz állított ár ! 

H i r d e t é s 
Alólirott tudatom a nagyérdemű 

közöi,séggel hogy űele\emet & piacz-
térről Szentgyörgy nap után saját há-
zamba Dr. Pollák Sándor szomszédsá-
gába teszem át. 

Ennek következtében nagymeny-
nyiségtl kész 
férfi, uzl ^sxyermek topánjaimat 

leszáll itou áron foy#m eladat 
Megrendelésekre pedig gyorsan 

és pontosan mérsékelt ár mellett min-
dennemű lábbelit keszitek. 

Magamat a lisztéit közönség be-
cses párrfogásába ajánlva, 

tissteletcel Varga Hénlámln. 
cipészmester. 

Le szállított ár • 

M 

o 

Első legrégibb, legnagyobb és legolcsóbb 

t M ú T A R R Ö S É P - E A K T Á I 

F6 üzlethelyiség a lutheránus-templom épjleébm. 

PELSE^TBUBa BEITEEE2C órásnál, 
üzletkeliyiség: Szentesen, í í -utca a z evang. e g y h á z épületében. 

Ajánlom dúsan berendezett raktáramat mindennemű T r a l ó d i e r e d h e t i T r a x r ó g r é p e l s b ő l u. m. 

Hove, Singer, Weeler és Wilson, Anger, Kézi stb., 
melyeket heti-, havi-, vagy negyedévi részletfizetés mellett, 5 évi jótállással 

szolgáltatok ki. 
Továbbá tudatom, miszerint mindennemű varrópépek bármily rövid időre jutányos ár mellett 
használat végett kölcsön adatnak; régi gépek ujakkal becseréltetnek. Minden géphez szükséges rész 

nálam megszerezhető. — Valamint mindennemű 

fali-órák, arany és ezüst zsebérák, 
inga, ébresztő, zene, párisi stb. havi részlet és egy évi jótállás mellett szolgáltatok ki. — Továbbá; 
mindenféle javításokat pontosan és jutányosán végezek. — Ajánlom, nagyválasztéka látcsöveimet 

szemüvegek, fnrí/íA^^ színházi-látcsövek, hőmérők, és italmérők 
a legfinomabb minőségbeu, — Szives pártfogást kér: tisztelettel 

FELSENBURG BENEDEK 
órás. 

Jegyzet: Miután tesaekfltUtésben állok a legnagyobb varrógép gvá rakkal, gépeimeT olcsóbban adhatom mint azon flgynökök, kik járulékaikat a vevőn kénytelenek kinyerni. 

^g^S^H ĵ̂ jJpW^HH^BM^aiMBM^^^MMI Látcsövek nagybani eladása. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Ckerrier János könyvnyomdájában. 1883. 
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T á r g y : az igazgatói állásnak választás 
utján való betöltése. 

Szentes, 1883. évi april 8. 
Pólya Ferencz 

aligazgató. 

K Z i r d e t é s . 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

tudomására hozni, miszerint oly helyzetben ju-
tottam, hogy bármi néven nevezendő 

gazdasági gépek javítását 
pontos és jutányos áron felelőség mellett elfo-
gadok, — úgyszintén mindenféle mérlegeket, 
úgymint tizedes. kosaras és kétkarúkat készí-
tek, javítok és készletben tartok. — Minden-
féle hikatosmnnkákat készítek, jóság és pon-
tosságért kezeskedem. 

A nagyérdemű gazdaközöns^g további szi-
ves pártfogását kérve maradok tisztelettel 

V a e s I m r e , 
Lakásom, I. t. 625. sz. gép-lakatos. 

Legjutányosabb árak* 
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ÜZLET MEGNYITÁS. 

F b ^ 2 " R R Ö V I D Á R U Ü Z L E T E M E T 
a nagyutcában az Oblatt-féle szeglet-házban dúsan fel-
szerelve megnyitottam. 

Minden feldicsérés helyett felkérem a tisztelt kö-
zönséget, hogy szerezzen egy próba-vásárlás Mtal arról 
meggyőződést, — miszerint szakmámba vágó cikkeimet 
a l e g j u t á n y o s a b b áron adom. 

Tisztelettel 

£ 

CŰ 
KL co 

© g s t o m o m m m Legjutányosabb árak. 

L I G E T I ARON. 

Dreher Antal-féle 

I T E L I P A L A C Z K S E R E E 
egyedül kaphatók és megrendelhetők 

esakia 

DIETRICH és GOTTSCHLIG-nél 
Budapesten, 

vagy 

D R E H E R A N T A L - n á l 

A nyáron át naponta háromszor friss töltés, a 
palaczkok töltése czéljára eltett, legkitűnőbb kiviteli 

palaczksereknek. 

Ismét eladókat legnagyobb előnyökben és enge-
délyekbe n részesítjük. 

ESET Szives tudomásra. 
A/.oii t. cz. kfiy.ftris^fft't, moly csak I)reh«r-féle kivitali sert 

fogyaszt, arra tfgv*lnie*t«tjilk, hogy e*ak ason palaczk serek 
hatni*it.itl;ins.'t(rái rt »'s rr«ileti»«*geért kezeskedünk, melyeknek 
vignotáia .1 „Dietrich C3 GctUchl ig" név világosan olvasható. 

A szentesi takarékpénztár piactéri házában 
£ J ® r 3 V L s l e t i h e l y i s é g 

több évre b«*rbe adandó. AZ IGAZGATÖ3AG. 

Üzleti jelentés. 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű köiön-
séget, liogy kezelésem alatt e8Zerga pad és f ú r ó 
gép van, ennélfogva azon helyzetben vagyok, 
liogy mindennemű gazdasági gépeket javítani, 

l valamint elvállalok, vasak fúrását és esztergá-
! lyozását a legjutányosabb árak mellett. 

tisetelettel 
Vámosi Ferdinánd Zsoldos Ferencz gépésze. 

A gőzhajó rendes közlekedése és annak 
jelentéktelen szállitási díjjai felszámítása alkal-
mat nyújtanak arra, hogy A Tisza mentán 
levő állomásokkal folytonos és minden nehéz-
séget kizáró módoni érintkezést élvezhetünk, 
miből kifolyólag van szerencsém n t c. közön-
ségnek következő ezikkeimet becses figyelmébe 
ajánlani. 

Kősó db.-okban porsó nélkül 100 klg. 11tx W kr. 
Finom darált só zsák nélkül n 

Itükkfa darabos faszén » » , 
Oltaflan mész . . . * . » . . t 

Cement mész . , . » . . . • g 

Pirszén (conksz) „ 
a szolnoki gőzhajó állomáshoz szállítva 

Ilendelmények mindenkor legpontosabban 
kivitelbe hozatnak. 

Szolnokon, 1883. april 6. 

ösztreicher Lipót. 

11 , 2 0 

1 t 8 0 

3 , 5 0 

XJ esz állított áir ! 

H i r d e t é s 
Alólirott tudatom a nagyérdemű 

közöi.séggel hogy üzlevemet % piacz-
térről Szentgyörgy nap után saját há-
zamba Dr. Pollák Sándor szomszédsá-
gába teszem át. 

Ennek következtében nagymeny-
nyiségtí kész 
férfi, nej gyermek topinjaimat 
leszállított áron foyam eladni. 

Megrendelésekre pedig gyorsan 
és pontosan mérsékelt ár mellett min-
dennemű lábbelit keszitek. 

Magamat a tisztelt közönség be-
cses párrfogásába ajánlva, 

tissteletcel 
Varga Bénlámin. 

cipévzmester. 

Leszállított átr . 

" FÓ üzlethelyiség a lutheránus-templom epile ébra. 

Első legrégibb, legnagyobb és legolesóbb 

I f A R K Ó S É F - H A K T A K 
F E L S E 3 S T B U R G B E ^ T E I D E S I ó r á s n á l , 

üzletkelyiség: Szentesen, lí-utca az evang. egyház épületében. 

Ajánlom dúsan berendezett raktáramat mindennemű T r a l ó d j . e r e d h e t i T r a x r ó g r é p e l s b ö l u. m. 

Hove, Singer, Weeler és Wilson, Anger, Kézi stb., 
melyekot heti-, havi-, vagy negyedévi részletfizetés mellett, 5 évi jótállással 

szolgáltatok ki. 
Továbbá tudatom, miszerint mindennemű varrópépek bármily rövid időre jutányos ár mellett 
használat végett kölcsön adatnak; régi gépek ujakkal becseréltetnek. Minden géphez szükséges rész 

nálam megszerezhető. — Valamint mindennemű 

w r f a l i - ó r á k , a r a n y é s e z ü s t z s e b ó r á i : , 
inga, ébresztő, zene, párisi stb. havi részlet és egy évi jótállás mellett szolgáltatok ki. — Továbbá; 
mindentéle javításokat pontosan és jutányosán végezek. — Ajánlom, nagy választékú látcsöveimet 

szemüvegek, C*fdkkerj, színházi-látcsövek, hőmérők, és llalmérők 
a legfinomabb minőségbeu, — Szives pártfogást kér: tisztelettel 

FELSENBURG BENEDEK 
órás. 

Jegyzet: Miután flsBzekfltUtésbeo Állok a legnagyobb varrógép gvá rakkal, gépeimet"1 olcsóbban adhatom mint azon flgynökök, kik járulékaikat a vevőn kénytelenek kinyerni. 

~ Latcsóvek nagybani eladása. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier János könyvnyomdájában. 1883. 
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B u d a p e s t e n , 

vagy 
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A nyáron át naponta háromszor friss töltés, a 
palaczkok töltése czéljára eltett, legkitűnőbb kiviteli 
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A gőzhajó rendes közlekedése és annak 
jelentéktelen szállítási dijjai felszámítása alkal-
mat nyújtanak arra, hogy a Tisza mentán 
levő állomásokkal folytonos és minden nehéz-
séget kizáró módoni éríntkszést élvezhetünk, 
miből kifolyólag van szerencsém * t c. közön-
ségnek következő czikkeimet becses figyelmébe 
ajánlani. 
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üzletkelyiség: Szentesen, lí-utca az evang. egyház épületében. 

Ajánlóin dnsan berendezett raktáramat mindennemíí T r a l ó d i e r e d L e t i T r a x r ó g r é p e l s b ő l u. m. 

Hove, Singer, Weeler és Wilson, Anger, Kézi stb., 
melyeket heti-, havi-, vagy negyedévi részletfizetés mellett, 5 évi jótállással 

szolgáltatok ki. 
Továbbá tudatom, miszerint mindennemű varrópépek bármily rövid időre jutányos ár mellett 
használat végett kölcsön adatnak; régi gépek ujakkal becseréltetnek. Minden géphez szükséges rész 

nálam megszerezhető. — Valamint mindennemű 

fali-órák, arany és ezüst zsebórái:, 
inga, ébresztő, zene, párisi stb. havi részlet és egy évi jótállás mellett szolgáltatok ki. — Továbbá; 
mindenféle javításokat pontosan és jutányosán végezek. — Ajánlom, nagyválasztékti látcsöveimet 

szemüvegek, {cicik ker}, színházi-látcsövek, hőmérők, és italmér ők 
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FELSENBURG BENEDEK 
órás. 
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Látcsövek nagybani Tía^ása. 

Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier János könyvnyomdájában. 1883. 




