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H I R D E T É S I 1 E A K 
3 hasábos petitaoréit 
egyszeri hirdetésnél 
kr., 2 hasábosért 12 kr.t 

1 hasábosért 0 kr. stá-
niittMtik. 

N Y I L T T É R 
minden egyes sora 15 kr 

B E L Y E G D I J 
egy beiktatásnál 30 kr 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatunk el. 

Miben áll a szajoli vasút ugye? 
Az osztrák magyar állam vaspálya tár-

sulattal a félegyháza-szentesi vasút kiépítése 
iránt kötött szerződés felett folyt közgyűlési 
vitánál, ezen vasút ellenessei, a szerződés el 
nem fogadásának okául azt hozták fel, hogy 
mig a szajol-hód-mező-vásárhelyi vasút ügynek 
miben állását egészen tisztán nem látjuk és 
nem ismerjük, nem tanácsos és nagyon is el-
hamarkodott dolog szerződést kötui az osztrák 
magyar állam vaspálya társulattal. 

Ezen kérdéssel szemben városunk érdeke 
által követelt bölcs előre látással számolt le 
városunk képviselő testülete akkor, midőn 
103 szótöbbséggel 5 szavazattal szemben meg-
kötötte a szerződést a szentesi-félegyházi va-
sút kiépítése tárgyában. Es a közgyűlés által 
oly óriási többséggel elfoglalt álláspont után , 
nem ié foglalkoznánk a jelen cikkünk címéül j 
szolgáló kérdéssel, ha a vasut-ügyben kötött 
ezerződést minden irányban gáncsolók a már j 
— szerintünk bölcsen — meghozott határozattal 
szemben, még mindig nem igyekeznének for-
sirozni a közvéleményt a szajol-vásárhelyi va-
BUt eszme érdekében. 

Midőn azonban ezen magatartással szemben 
utólagosan is felemeljük szavunkat ; sietünk 
mindenek előtt k i e m e l n i , hogy lapunk folytono-
san — nié^ a dolgok élén álló személyeket 
sem kímélve — harcolt és küzdött a szajol-vá-
sárhelyi vasút-ügye mellett. S ha ennek da-
cára fuost helytelenítjük azoknak a maga-
tartását, kik a télegyháza-szentesi vasútra meg-
kötött szerződéssel szemben még mindiga sza-
jol vásárhelyi vasút ügye mellett forsirozzák 
a közvéleményt. Ezt lapunk részéről senki se 
tartsa következetlenségnek; mert mi ha lelke-
sültünk is a szajol-vásárhelyi vasút ügye mel-
lett, Szentes haladása, fejlődése egyedüli fel-
tételéül soha nem tekintettük kizárólagosan asza 
jol-vásárhelyi vasutat, hanem tekintettük 
egyedfii és feltétlenül azt, hogy Szen-
tes városa a lehető legegyenesebb és lehető 
legrövidebb uton vasúti összköttetésbe hozassék 
az ország szivével, a fővárossal, a hova egye-
dül gravitál városunk kiviteli és behozatali 
forgalmával. S igy igen természetes, hogy a, 
szajol-vásárhelyi vasút mellett az utóbbi években 
váiosunk lakosságánál annyira forsirozott lel-
kesültség legtőkéut abban leli magyarázatát, 
hoi»*v Szentes közel másfél év tized óta folytou 
biztatgatva volt az osztrák állam vaspálya 
társulat által a szentes-félegyházi vasúttal a nél-
kül, hogy a vasút társulat élén állóknak, csak 
legkevésbé is, szándékuk lett volna ezen vasút 
létesítésére komolyan gondolni. 

Ily körülmények között mi sem természe-
tesebb, minthogy az örökös hitegetés és meg-
csalatas után városunk közönsége nem bízván 
az osztrák állam vaspálya társulatban, kezdett 
végképpen elidegenedni a lélgy háza-szentesi 
vasút eszméjétől s annál íokozotabb érdeklő-
déssel és lelkesültséggel küzdött a szajol-vá-
sárhelyi vasút létesítésén. 

Már most vegyük higgadtan és elfogulat-
lanul bírálat alá városunk helyzetét s evvel 
szemben a szajol-vásárhelyi vasút ügyét. 

Mindnyájunk előtt közösen ismert dolog, 
hogy Szentes közel harmadfél évvel ez előtt 
egyhangú lelkesültséggel szavazott meg a sza-
jol-vásárhelyi vasútra 600 ezer frtot. Szentes 
itt az áldozathozatal legmagasabb fokára lépett. 
Nem is számoltunk anyagi erőnkkel, a követ-
kezményekkel. Megszavaztunk egy óriási össze-

get, hogy ríiinél előbb vasutunk legyen; mert 
már nincs városunkb in egyetlen polgár, ki be 
ne látná azt, hogy városunk, mert vasútja nincs, 
évenként 100 és 100 ezreket vészit el a ter-
mények áránál, és ugyanannyival kénytelen 
többet fizetni mindenért, a mit ide behozni 
kénytelenek vagyunk. Helyzetünk ily felfo-
gása és ismerete mellett senki nem sokalta a 
megszavazott 600 ezer frtot. S már most kérd-
jük, hogy Szentes részéről a szajol-vásárhelyi 
vasút ügyben nyilvánított ezen óriási áldozat 
készség dacára is, állunk-e csak egy lépéssel is 
előbb a szajol-vásárhelyi vasút ügyében ma, 
mint álltunk a 600 ezer frt megszavazásakor. 

Határozott véleményünk az, hogy ma a 
helyt, hogy elébb állanánk, lépésekkel álluuk 
hátrább a szajoli vasutügyével, mint két és fél 
évvel ez előtt állottuuk; mert akkor legalább meg 
volt a reményünk rá, hogy a magyar vasúti 
bank a a kötött szerződés alapján, belefog a 
vasútépítésbe; hittük és jogosan hihettük azt, 
hogy Szentes túlfokozott áldozat készségének 
hatása alatt Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye 
megfogja szavazni a vasútépítési költségből 
ráeső hányadot. A magyar vasúti bankkal már 
2 évvel ez előtt tisztában voltunk. Ö kijelen~ 
tette, hogy nem fog vállalkozni. Azóta több 
más vállalkozóval léptünk alkudozásba, s nem-
csak bogy egyezségre nem tudtunk jutni, de 
oda se tudtuk fejleszteni ügyet, hogy Szol-
nok vármegye csak egy krajcárt is megszava-
zott volna ezen vasútra 

Ily körülmények között azt hisszük, hogy 
mindenki tisztában van azzal, hogy a szajoli-
vásárhelyi vasút ügye ugy áll, hogy bárme-
nyire lelkesültünk is mi szentesiek ezen vasút 
eszméjéért, még egy hosszú idő nagy és ne-
héz ieladata volna ezen vasútnak létesítése. 

Midőn ezt mindnyájan tudjuk és látjuk: 
nem volna-e városunk érdekének leg lelkiis-
méretlenebb elhanyagolása, ha akkor; midőn - a 
változott viszonyok folytán — az osztrák magyar 
állam vaspálya társulat városunk befolyásos jó 
akaróinak zaklatására maga jöa el közzénk, 
s megteszi ajánlatát, késznek nyilatkozik a fé-
legyháza szentesi vasút kiépítésére, s mi ezt el-
löktük volna magunktól, csak azért, mert mi egy 
időben nagyban lelkesültünk a szajol vásár-
helyi vasút ügyén. 

Vörösmarty azt mondja egyik gyönyörű 
költeményébeu: hogy 

VA birhatót ne add el álom pénzen, 
Melyet kezedben hasztalan szorítsz.u 

A szajol vásárhelyi vasút ügyben folyó 
meddő küzdelem után, mi ezen vasút ügyet csak 
„álom pénznek" tartjuk, melyet hasztalan szo-
rítunk kezüukben. S ezen álom pénzzel szem-
ben birhatóuak és bizonyosnak tekintjük a 
Szentes — félegyházi vasutat. S éppen azért 
minden gáncsolással szemben városunk képvi-
selő testületének a vasutügyben hozott határo-
zatát föltétlenül és mindenben helyeseljük. 

Szentes, e magában is nagy népes, gazdag 
város a lehető legkedvezőbb vidékével, az 
anyagi felvirágzás minden feltételeivel bir s 
csak vasútja hiányzik alioz, hogy anyagilag 
szellemileg felvirágozzék. Egy ily városnak te-
hát, ha a kor színvonal ín álló képviselő testü-
lettel bir, határozottan azon vasút irány mel-
lett kell sorompóba lépni, mely inkább bizto-
sit benünket arról, hogy annyi hoszas meddő, 
annyi kölcsönös szemrehányást és keserűséget 
okozott küzdelem után végre valahára Szentes-
nek vasutat ad 

A mult szombaton megkötött szerződés után 

mi biztosnak tekintjük, hogy Szentesnek rövid 
idő alatt vasútja lesz; de, hogy a szajol-vásár-
helyi vasutból mikor lett volna valami, ennek 
csak a jó Isten a megmondhatója. © 

Megyei közgyűlés. 
A május 17-én kezdődött megyei közgyűlés szo-

katlanul népes volt; a mely tünemény kétségkívül ab-
ban találja megfejtését, hogy két tiszti állás, u. in. az 
árvaszéki elnökség és Il-od aljegyzőség volt választás 

! utján betöltendő. 
A szokásos alispáni féléves jelentés kapcsán 

Staminer Sándor alispán részére, megrongált egészsé-
géuek helyreállítása céljából két havi szabadság enge-
délyeztetett, azon kijelentéssel, hogy e szabadságot 
azon időpontban veheti igénybe, a mikor az.. saját ja-
vára legelőnyösebbnek véli. 

Az árvaszéki elnökségre pályázók közztil Onody 
Géza még a gyfiiéi megnyitása előtt visszalépvén, a 
kandidáló bizottság ez állásra Medgyaszay Károly^ 
Belicay Tamás és Aradi Káinián urakat jelölte ki: 

A kijelölés utáu felhangzó kiáltásokból a főispán 
a többséget ki nem vehetvén, a szavazást elrendelte: 
melynek eredménye lőüj hogy a beadott 115 szavazat-
ból Belicay Tamás 9, Aradi Kálmán 42-őt, Medgya-
szay Károly G4 et kapott: a bizottsági tagok kÖzzUt 
többen tartózkodtak a szavazástól. 

A szavazás eredményéuek kihirdetését riadó 
éljenzés körette, a mi a jó öreg Medgyaszay bácsit 
láthatóan szive mélyéig in^hatotta. A becsületbea 
megőszült s a szó legszorosabb értelmében közszere-
tetben álló agg férfiú kitüntetése fölött még azok is 
Őszintén örvendettek, * kik saejjóly«8 öiizíilsöttetöseik-
nél vagy egvébb okoknál fogva nem voltak az ő párt-
ján. S mi csak a közvélemény viszhangja vagyunk, 
midőn a legbensőbb rokonszenv sugallatának engedve, 
szerencsét kívánunk a megyének ezen választásához, s 
óhajtjuk, hogy tisztelettel és becsüléssel környezett de-
rék veteránunk még számos évig szentelhesse buzgal-
mát és muukásságát e megye hálás közönségének. 

Ezután a megürült árvaszéki ülnöki állásra a fő-
ispán — törvényadta jogánál fogva — közhelyeslés 
mellett Onody Géza ügyvédet és t. in. ügyészt nevezte 
ki helyettes ülnökül. Uj pályakörében lelkünk mélyéből 
üdvözöljük a derék ülnök urat; s megvagyunk győ-
ződve, hogy személyében egy munkás és hivatott tiszt-
viselőt nyert a megye. 

Az aljegyzőségre Lakos Imre városi ügyész se-
géden kivül más folyamodó nem lévén, ő egyhangú-
lag közfelkiáltás utján megválasztatott. Fogadja ő is 
őszinte üdvözletünket. 

Igazoló választmányi elnökké Fekete Márton fő-
jegyző; árvaszéki elnök helyettessé Kókay Pál árva 
széki ülnök és közp. választ, taggá Balassa Lajos al-
jegyző lett. Az utóbbi hely betöltéséuél igen érdekes 
mozzanat volt, hogy 41 szavazat adatott be s mind a 
41 Balassa Lajos mellett. Ez is ritkaság a szavazások 
krónikájában. 

A vasutügyben tudvalevőleg Csongrádváros éí 
Szentes ismeretes határozatainak jóváhagyásáról s a 
megvei hozzájárulás mérvének meghatározásáról volt 
szó. Az állandó választmány a városok határozatainak 
jóváhagyását javasolta; továbbá azt proponálta, hogy 
a megye a vasút részére engedje át a kilences i gátat 
és adjon 25 ezer forint készpénz segélyt; ugy azon-
ban, hogy az eddig oszágutul is szolgáló kilencesi gát 
helyett Csongrád másik országútról gondoskodjék; vé-
gül engedje át a megye a Csongrád ól bőidig foganato-
sítandó io 1 dmunkáiatokhoz a csongrádiak által még fe 
nem szolgált 1883 és az 1884 évi össze* megyei köz-
munkát. 

Stammer Sándor alispán pártolólag szólott as 
állandó választmány javaslata mellett; azonban Ud-
vardi keveselte a megye részéről folajánlott anyagi 
segélyt, s azt kivánta, hogy a in egy o közönsége an-
nyit szavazzon meg a mennyit a szajol-vásárhelyi va-
sútra fölajánlott Sima Ferenc* az állandó választmány 
javaslata mellett érvelve, kifejté, hogy Udvardi állás 
pontja álokoskodáson alapszik, mert a megye a szajoli 
vasútnál részvényekre, tehát jövedelmező befektetés-
ként szavazta meg a 75 ezer forintot, mig a félegy-
házi vasútra Begélykép adja a 25 ezer forintot és a 
javaslatban részletezett szolgálniáuyokat; már pedig o 
kettő között lényeges különbség van. — Fekete Mar̂  
ton e fejtegetést még azzal e^esziié ki, hogy a in£gye 



hfl akar se adhat többet 25 ezer forintnál mert nincs 
miből; ezt az összeget is nagy bajjal lesz képes elő-
teremteni. 

Kire a közgyűlés — Udvardi kivételével egyhangú 
lelkesedéssel elfogadta az állandó választmány javasla-
tát; azután pedig a főispán berekeszté az ülést. 

(Folyt, köv.) 

A vasutügy. 
(Városi közgyűlésből.) 

T. szerkesztő ur 
A pünkösd szombatján tartott városi közgyűlést 

igazi ünnepélyes hangulat és magas erkölcsi színvonalra 
emelkedett lelkesülttség jellemezte. 

Talán az Ur mindenhatósága Szentlélekkel árasztá 
el a város atyáinak lelkét; vagy egyszerűen a szen-
tesi, nép kiváló értelmi ereje adott magáról ujabbi fé-
nyes tanúbizonyságot — minek kutassam? Tény az, 
hogy a képviselő testület egészen feladatának magas-
latán állott. 

A félegyháza-szentesi vasútra vonatkozólag kö-
tött szerződés képezte a napirend egyetlen tárgyát. 
Kiég fontos tárgy, hogy kirekesztőleg igénybe vegye 
a közérdeklődést és végkép lekösse a közgyűlés fi-
gyelmét. 

Talán senki se érezte jobban át a pillanat fon-
tosságát, mint Balogh János polgármester: kinek a 
tanácskozást bevezető beszédén a meghatottság és el-
fogódás bizonyos neme volt érezhető. A gyakorlott 
szónok — eleintén fátyolozott hangon a tőle megszo-
kott biztos és otthonias modortól eltérőleg beszélt, 
erélyét egész teljességben csak később — midőn 
megtámadva érezte magát nyerte vissza, miként a 
jó katona, kiben az ütközet heva életre hivja a bá-
torságot. 

A polgármester bevezető szavai után Udvardi szó-
lalt fel, s nagy meglepetésemre — ezúttal nem gán-
csoskodott, hanem indokolt beszédben ajánlotta a szer-
ződés elfogadását. 

A második szónok Stammer Sándor alispán volt. 
Nagy hévvel és meggyőző érveléssel beszélt a szer-
ződés mellett. 

Szeder Jiinos fefogása szerint mindaddig 
nem tanácsos a szerződés e'fogadásába bele menni, 
mig a szajoli vasút kérdése megoldva nincs; mert igaz 
ugyan az alispán azon állítása, hogy a félegyházi va-
sutba 350 ezer forinttal kevesebbet kell bele fektet-
nünk mint a szajoliba, de nem kell szem elől tévesz-
teni, hogy itt ingyen adjuk a pénzt, amott pedig rész-
vényekbe fektetjük be; továbbá a szajoli vasút a vi-
lág közepébe helyez bennünket, mig a félegyházi. va-
súttal zsákutsaába jutunk. A Tiszáig ugy is kiépül a 
vasút a mi hozzájárulásunk nélkül; minek fizessünk 
tehát 260 ezer forintot azért a kis utért, a mi a rév-
től a városig terjed. 

Kristó Nagy István óva inté a képviselőket, hogy 
ez Ügyben tartózkodjanak az elhamarkodástól. Sze-
rinte épen nincs ok a lelkesedésre, mert a félegyházi 
vasút nem elégiti ki a mi érdekeinket; s csak akkor 
volna elfogadható, ha a szajoli vasút létesítése egyál-
talában lehetetlenné válik. Felszólitá tehát a polgár 
mestert, hogy a szajoli vasút ügyének állásáról adjon 
kimerítő felvilágosítást. 

Erre a polgármester Magyar József tanácsnok-
nak adván át az elnöki széket, emlékezteté a közgyű-
lést, hogy a múlt évi decemberi közgyűlésen is lelep-
lezéseket követelt Kristó Nagy István a szajoli ügy-

ben, de ő akkor nem látta arra alkalmasnak az időt. En-
nek oka az volt, hogy a szajoli ügy oly siralmas sta 
diumba jutott, hogy nem lett volna opportunus azt a 
világ elé tárni, mert akkor a félegyházi vasútnál sok-
kal szigorúbb feltételekot szabtak volna elénk, látva, 
hogy a szajoli ügy megfeneklett. A dolog ugyanis ak-
ként áll, hogy éppen semmi kilátás sincs a szajoli va-
sút létesítésére, mert Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye még 
most sem szavazta meg a reá eső pénzösszeget, de ha 
még megszavazná is nincs azon anyagi helyzetben, 
hogy szavának ura maradhasson. Áttérve ezután a fé-
legyházi vasút jelentőségének fejtegetésére, utalt azon 
tényre, hogy az összegyűjtött statisticaÜ adatok szerint 
Szentes közönsége egy óv alatt megnyeri azon össze-
get, melyet az osztrákmagyar állam vasútnak fizet. 
Hivatkozott azon városok példájára, melyeket a vasút 
szemeink előtt emelt a főlvirágzás magas polcára; ki-
fejté azon előnyeket, melyekben Szentes mint végpont 
részesülnifog. Ezen — nagyszónoki erővel elő adott s 
érvekben gazdag beszéd láthalog mély benyomást tőn 
& közgyűlésre; de Kristó Nagy István felt&nő és in-
dokolatlan ingerültséggel válaszolt a polgármesternek, 
elmondá, hogy mit tett volna ő, ha polgármes-
ter lett volna ; kicsinylőleg szólott a félegyházi 
vasútról; tévedésnek nyilvánitá azt, ha valaki 

annak jelentőséget tulajdonit, hogy Szentes vég-
pont lessz; mit ér az nekünk — úgymond — ha Vá-
sárhelyre kocsin kell járnunk; végül megtámadta a 
polgármestert, a miért — szerinte — nem elég világo-
san leplezte le a szajoli Ügy állását; s ünepélyesen 
kijelenté, hogy inkább kész 10 évig várni, semhogy a 
szőnyegen lévő szerződést elfogadja. 

Balogh János meg is felelt ezen támadásra azzal 
az erélylyel, melyet a jogosult elkeseredés idézett föl. 

Megjegyzé, hogy előtte már más is volt polgár 
mester, akkor is szőnyegen volt a vasút ügy, akkor is 
jártak keltek ezen ügyben, de eredményt nem lehetett 
elérni; azt talán csak nem lehet neki vétkül róni fel, 
hogy az ő polgár mestersége alatt íme a város régi 
óhaja a válósulás küszöbén áll. Szivesen elszenvedi 
— ugy mond — a megtámadásokat, csak a végered-
mény a vasutügy kedvező elintézése legyen; mert ő 
azon görög katonával tart, ki bántalmazóival szemben 
ily szókra fakadt; „verjetek, üssetek, csak higyjétek 
el, hogy igazam van.u 

E kellemetlen incidens után Stammer Sándor adott 
még részletes felvilágosítást a szajoli ügy történetéről, 
s végeredménykép constatálta, hogy a szajoli vasút lé 
tesitése előtt leküzdhetetlen akadályok fekszenek. Majd 
Sima Ferenc szólalt fel; utalt arra, hogy a város a ho-
zandó áldozatért nemcsak vasutat, hanem állandó hidat 
is kap, a mi a révjog értékét fokozni fogja; tüzetesen 
kifejté jelentőségét annak, hogy Szentes végpont ma-
rad. — és tagadá azt, hogy a félegyházi vasúttal zsák 
utszába jutunk, elcnveté, hogy hiszen nem közlekedünk 
mi Araddal, Orosházával, szóval a délen fekvő részek-
kel, hanem Budapest felé gravitálunk, tehát érdekein-
ket a félegyházi összeköttetés teljesen kielégíti annyi-
val is inkább; mert ez a vonal legtermészetesebb, leg 
egyenesebb és legrövidebb utan köti össze városunk* 
kat a fővárossal. 

Hasonló szellemben szólott még Zsoldos Ferenc, 
Borbély Lajos, Barta János aljárásbiró, Pataki József. 
Elénk derülttséget idézett elő Szánthó Dániel azon kí-
vánsága, hogy ne bolygassuk ezt a dolgot mig át nem 
esünk az ünnepeken. 

A névszerinti szavazás elrendeltetvén, a szerző-
dés ellen szavaztak öten; mellette százhármán; nem 
szavazott két képviselő. Szeder János felszólalásai sze-

rint nem volt ugyan egészen megelégedve e s i e r z ő d é . 
sel; azért az elfogadásra szavazott, a miért meg élje 
nézték. Szivemből hozzájárulok ahoz az „éljen"-haa 
mert Szeder János ezen önmegtagadó magatartása áL 
tal bebizonyita ott, hogy nem a kicsinyes hiúság embere* 
de söt a helyzet színvonalán áll az elsők között min-
dig mikor a város elöhaladása, fejlődése érdekéből tenni 
kell. 

Ezzell zárom soraimat a kívánom, hogy most 
már az Isten minél rövidebb idö alatt engedje megér-
nünk, hogy városunk határa alatt fütyüljön a vasút gő-
zöse. 

Ugy legjen * 
Szentes 883 máj. 14. 

Juliu*, 

Közgazdaság. 
A Bánfalva vidéki méhész egylethez aa alföld 

fiumei vasút igazgatóságtól következő közlemény ér-
kezett. 

Folyó évi jun. 2. 3. és 4. napjain H.-M.-Vásárhe-
lyen rendezendő kiállításban résztvevők — egyleti ta-
gok számára azon kedvezményt vagyunk készek nyúj-
tani, melyszerint azok a III. kocsi osztályú egy egésa 
menetjegy váltása mellet, a 11. kocsi osztály és a Il-ik 
kocsi osztály egy fél menetjegye váltása mellett a III. 
osztályt vehetik igénybe. 

Ezen kedvezmény az egyszeri oda és visszauta-
zásra májU8 20. juniQs 10-ig érvényes és azon tagok 
kik azt élvezni kívánják; általunk kinyomatott igazol-
ványokat tartoznak a kiindulási állomáson felmutatni 

A kiállításra szánt tárgyakra nézve pedig meg-
engedjük, hogy azok odaszállitásáért a dijszabásszeru 
teljes dij fizetése mellett a visszaszállit'U a következő 
feltételek mellett díjmentesen eszközöltetik. 

1. A küldemények a szállító levelen kívül az 
illető kiállítási bizottság által kiállított a küldő nevét 
és a küldemény megjelölését kitüntetendő bizonyit-
ványnyal kisérendők. 

2. A visszaszállításnak ugyanazon irányban kell 
történie mint melyen az oda szállítás történt. 

3. A visszamenő árut kisérő száll tó levélhez azon 
fuvarlevél is csatolandó, mellyel az áru odaszállittatott 
azonkivül mind két fuvar levélnek záradékkal kell 
ellátva lennie melyben a kiállítási bizottság bizonyítva 
hogy a targyák bár kiállítva voltok, de el nem 
adattak. 

4. Az odaszállitásra vonatkozó fuvarlevél a félnek 
nem adatik vissza. 

5. A küldemények sem az oda sem a visszaszál-
lításnál nem lehetnek utánvéttelel terhelve. 

Fenti dijszállitási dij kedvezmény szinte t hó 
május 20. junius 10 ig érvényes. 

Közli Bánfalván, 18S3. maj 10 kén. 
Nagy Zsigmond. 

méhész egyleti titkár. 

Kiállítás. 
A szentesi polgári iparos és gazdasági kör által aa 

1883. évben Szentesen rendezendő helyi érdekii háziipar-
kiállítás tervezete. 

1. Kiállítási tárgyak. 
1.) Nöi kézi munbík u. m. a.) fonás, b.) kötés, c.) hím-

zés, d.) horgolás, e.) varrás, f. gyöngyözés stb) 
2.) Kerti és mezőgazdasági termények feldolgozása, u. m. 

TARCA. 
Tizenkét leány eg;y liátznáil. 

— B e s z é l y . — 

Irta; S. F. 
Péceli grófué nagyon is rosszul számított akkor, 

mikor azt hitte, hogy Mariska elutasító magatartása 
Károly gróf váratlanul fölgerjedt szerelmét lo fogja hű 
téni; mert az ifjú gróf annál jobban lángolt Mariska 
iránti szerelmében, minél hidegebb, közönyösebb ma-
gatartást tapasztalt a szép lyány részéről iránta. — 
Ez volt az igazi varázserő az ifjúra; inert ő mindig 
azt hallotta, sőt tapasztalta is már, hogy egy gazdag 
ifjúnak nem nagy erejébe kerül megnyerni egy sze-
gény leány kezét, söt ezek a szegény szép lyányok 
szépségokért rendesen vagyont szoktak kivánni, miu-
tán szépségöknek értékét ezzel látják legjobban bizto-
sítva. S mikor Károly gróf ezen tapasztalattal szem-
ben látta, hogy Mariska szépségéért nem kíván egy 
grófságot, annál jobban érezte, hogy ez a lyány ne-
mes lélekkel bir és egészen méltó az ő szerelmére, 
melyet csak fokozott benne Irma grófnő, ki kijelenté 
fivérének, hogy őt boldogítja Károly grófnak Mariska 
iránti szerelme. 

A a n y a grófné semmit nem tudott azon bizta-
tásról, melyet leánya kifejtett Károly grófnál erősen 
hitte, hogy miután Mariska hidegen elutasitólag viselte 
magát a gróffal szemben; ez felhagy — a grófné által 
egészen meggondolatlan és éretlennek tartott — szere-
em. — E hitéből azonban végzet szerüleg ábránditá 

ki a grófnét az ifjú, midőn kijelenté, hogy felhagy kül-
földi utazási tervévei apja hagyományának őt illető 
"észét saját kezelése alá veszi és megnősül. 

A grófné elébb szigorúan követelte, hogy fia 
utazzék el; de midőn az ifjú gróf határozóttan „nemu 

mel feielt. az anya remegve kérdé, hogy; és kit akarsz 
elvenni? 

— Nővérem barátnéját. 
Szomorn nap volt ez a Pécely családra; mert 

a grófné és az ifjú gróf közt történt szóváltásnak az 
lett a vége, hogy reggel még ép egészséggel kelt gróf-
nét a felindulás miatt kapott szélhűdésben össze rogyva 
délben élettelenül fektették ágyára. És hiába térdelt 
sirt a jó anya és úrnő agyánál a két gyermek és Ma-
riska: Pécely grófné többé nem szólt senkihez. Ot a 
Pestről és Bécsből táviratilag lehitt hires orvok serege 
nem volt képes többé életre hozni. 

Pár nap múlva meg volt halva a derék urnő, ki 
megmentő angyala volt a kétségbe esés sorsa előtt 
álló Csapó családnak. 

Pécely grófné negyven éves volt még. Az ura-
dalomban mindenkinek az volt a véleménye, hogy ha 
a grófné magához nem veszi a Csapó családot még 
40 évig el élhetett volna. 

Mariskának nagy lelki megnyugvására lehetett 
e rá nézve is teljes mértékben lesújtó esetnél az, hogy 
nem volt tudomása róla, hogy a grófné szélhüdését, s 
ezzel halálát, az ő személye feletti vita okozta. 

Irma grófnő tudta ezt; de anyja elvesztése fe-
letti fajdalmában is oly mély szeretett érzett Mariska 
iránt, hogy ezt ezzel el nem keserítette volna. 

Midőn a jó grójnét, kit az uradalom minden 
tisztje és cselédje megsiratott, letették a családi sír-

boltba: Mariska azt mondá Irma grófnének, bogy most 
' már ő rá nincs szükség, de ha volna is, nem marad to-
| vább a kastélyban; mert most inár nincs senki, ki 

őt Károly gróf szerelmi üldözéseivel szemben megvé-
delmezze. 

— És neked Mariska volna lelked engem, most 
e szerencsétlenség után egyedül hagyni? kérdé könnyes 
szemmel és szemre hányó haugon a grófnő. 

Marska zokogva borult a jó gróf kisaszony 
nyakába is követé őt a kastélyba. 

A bárcai uradalom tisztjei ezen naptól kezdve 
valamennyien ugy néztek Csapó Mariska kisaszonyra, 
mint az uradalom leendő úrnőjére; mert mindenki 
tudta azt, hogy az ifjú grófnak senki más nem less 
t felesége. 

S ez a kérdés Bókkal hamarébb eldőlt, hogy sem 
azt várták volna. 

Történt ugyanis a dolog ugy, hogy Irma grófnőt 
és Mariskát Pécely grófné nővére fürdőre vitte és itt a 
szép Mariskát egy prágai kereskedő annyira megsze-
rette, hogy midőn a fürdőről haza jöttek; a prágai 
utánok jött és megkérte kezét. Károly gróf tiltakozott 
az ellen, hogy Mariska bárkihez is férjhez menjen óa 
komoly Ígéretet tett neki, hogy a gyászév leteltével 
nőül veszi. 

Irma grófnő határozottan azt kivánta, hogy ba-
rátnéja fivéréhez menjen. 

A prágai kérő elutasittatott. 

(Folyt köv.) 



a.) gyümölcs feldolgozása aszalt és befőtt gyü-
mölcs, ecet, gyümölcskivonatok, lekvár stb.J 
b.) liszt feldolgozása (tarhonya, kenj ér, sütemény, 
c.) konyhakertészeti készítmény (uborka, bab. 
borsó, tök, stb. eltevése télire) 
d.) tejtermelék: író, turó, sajt. 

3.) Házi készítmények gyékénből, szalmából, nád és 
vesszőből, lombfiirészelés. 

II. A kiállítís helye. 
A Kurcán tuli polgár iskola helyiségei. 

III. A kiállitás ideje. 
Legkevesebb 4 nap, legtöbb 6 nap. 

IV. Időtartam. • 
Az 1582. évi aug. 12-ik napjától kezdve. 

V. Jutalom dijak: 
Három fokozatu diszokmány arany,-ezüst,- és fe-

kete nyomású szöveggel. 
VI. Belépti díj. 

Felnőttek fizetnek személyenkint 20 kr, gyerme-
kek és tanulók 10 krt, a kiállítók saját használatukra 
szabad jegyet kapnak. 

VII. Védnökség és elnökség. 
A kiállitás védnöke Csongrádmegye főispánja; 

tiszteletbeli elnöke Szentes város polgármestere, kiál-
lítási elnöke Csongrád megye alispánja. 

VIII. A kiállitás szervezése. 
A kiállítást az u. n. kiállítási bizottság rendezi s 

vezeti mely a választmány közbejövetelével alakitta-
tik meg. 

A kiállítási bizottság maga kebeléből választja a 
rendező és a bíráló bizotságot. 

Kiállító csak helybeli lakos lehet. S csak hely-
beli készítmény fogadtatik el. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A helybeli csángó bizottság által felhivatnak 

azon szentesi lakosok, kik f. hó 13 án akár egy egész 
csángó családot, akár egyeseket fogadtak magokhoz 
a Bukovinából hazánkba betelepülő magyarokból, hogy a 
magokhoz fogadottakkal együtt f. hó 21-én a délelőtti 
órákban a városi főjegyzői hivatalban megjelenjenek. 

— A Bukovinából hazatelepitett „Szekely magya-
rok" - - mint ők magokat nevezik — harmadik csa-
patja pünköst első napján d. u. 6 órakor érkezett az 
„Aurora" nevű nagy kettős hajón Szentesre és kikö 
töttek a böldi révnél, hol a városi képviselő testület 
által választott csángó bizottság elnöke Sarkadi Nagy 
Mihály főkapitány hazafias érzelemtől áthatott szép 
beszéddel fogadta a betelepülő székely testvéreket, 
kik lelkesülve éljeneztek midőn a hajó kiköttetvén — a 
Tisza partján nagy számban várakozó szentesi népet 

i meglátták. Sarkadi főkapitány beszédjére Marschan 
a szegedi jószág igazgatóság titkára válaszolt, s azu-
tán a két hajón szállított 900 székely magyar legna-
gyobb részben férfiak, asszonyok, legények, láuyok 
^s gyermekek kivonultak a hajóból a bökény mind-
szenti társulat harmadik őrhazának anyag telepére, 
hol a vendégek számára már 21 nagy bográcsban 
főtt a paprikás hus. Igazán megindító volt látni, mi-
kor a betelepülők a mi népünkkel össze vegyülve 
férfiak a férfiakkal, asszonyok az asszonyokkal ölel-
keztek össze és kölcsönös köny csillámlott a szemek-
ben. A mieink részvéttel kérdezék a szegény idege-
nektől, hogy: „mint vagytok,no a mi hazánkban jobb 
sorsotok lesz." Es azután a legszegényebb is levette 
fejéről a kendőt, le oldta kötőjét és ki mit adhat 
azt adata oda szegényeknek. Ozv. Ónodi Sándorné 
ésOnodi Lajosné úrnők szintén ez alkalomra vásárolt egy 
nagy csomó fejre való kendőt osztottak ki közöttük. 
E helyen köszönettel kell ki emelnünk, hogy Schle-
singer József kereskedő ur is 12 db. szép, fejre valb 
kendőt küldött ki kiosztás végett. Mikor ezen aján-
dék kiosztásnak vége volt ; Marschan ur az öt falu-
ból és pedig József falva, Hadik falva, Istensegits, 
Fogadjisten éa András falváról összetoborzott népet a 
faluk szerint csoportba állitá fel és felhivá őket, hogy 
miután a szentesiek 31 családot hajlandók közülök el-
helyezni, kik azok, kiknek kedvök van itt. maradni? 
— Ezen felhívás folytán a szentesiek is a nép közé 
elegyülvén a legalkalmasabbnak ígérkező családokat 
szedték össze és igyekeztek birniaz itt maradásra s midőn 
a kölcsönös megállapodások megtörténtek, a mi székely 
magyarjainkat a csángó bizottság hússal és borral 
megvendégelé, reggelre pedig tarhonya levest főzetett 
nekik. Megelégedessel mondhatjuk el, hogy Szentesen a 
csángók fogadtatása iráut egy cseppet sem lankadt 
a lelkesültség; mert bár a bizottság csak az utolsó 
órákban értesült, hogy első ünnep délutánján meg 
fognak érkezni, még is délre m ir a 900 székely ma-
gyar megvendégelésére szükséges összeg, adakozás 
folytán össze volt gyűjtve. Előzőleg pedig a városi ha-
tóság által kiküldve, Soós Ferenc, Pataki József, kép-
viselők a városban élelmi szert gyüjtöttok a betele-
pülők részére és a gyűjtés eredménye az lett, hogy 
összegyűlt 27 zsák liszt, 7 zsák borsó, 8 zsák bab, na-
gyobb mennyiségű szalonna és kenyér. Ezen áldozat-
készség méltán dicséretére válik városunk népének. 

— Nagy fontosságú találmány Szentesen. Zsol-
dos Ferenc helybeli gőzmalom tulajdonos és Kis János 
molnár az őrlési művelet javítását találták fel; 
mely találmány ipar és kereskedelmi tekintetben ki 
számithatlan fontosággal bir. A feltalálók rés ;ére a 

magyar és osztrák kormányok már kiszolgáltatták a 
szabadalomlevelet; s minthogy a szabadalmazás a hi-
vatalos lapban közzététetett, a szerencsés feltalálók 
Francia, Német, Olasz és Oroszország nagyiparosaitól 
már is felszólítást kaptak, hogy találmányiikra a ne-
vezett államok területére is kérjenek szabadalmat. Tér-
hiány és idő rövidsége miatt —nagy sajnálatunkra — 
kénytelenek voltunk a nagyhorderjü találmány részle-
tes ismertetését lapunk jövő számára halasztani; ad-
dig is azonban fogadják derék polgártársaink e helyen 
is legbensőbb szerencse kivánatainkat eléggé nem mél-
tatható találmányukért, melylyel nem csak az ipar és 
kereskedelemnek tettek kiváló szolgálatot, hanem 
városunkra is dicsőséget hoztak. 

— A helyben rendezendő háziparkiálitásra vonat-
kozolag a kellő intézkedések már megtörténtek. Ugya 
nis a kör elnöke a választmány határozata alapján kér 
vényt küldött a nagyméltóságú földm. ipar és keresked. 
minisztériumhoz a szükséges engedély kieszközlésére; 
fölkérte Csongrád megye alispánját a kiálitási elnök 
•ég és városunk polgármesterét a tiszteletbeli elnökség 
elfogadására. A kiállítási bizottságot képezik: a kör 
elnöke, alelnöke és jegyzője; a kör négy szakosztályá-
nak u. m. közmivdési, ipari, gazdászati és kereske-
delmi szakosztályok elnökei, alelnökei s egy egy tagja, 
továbbáSzentes város hatóságának, a községi iskolaszék-
nek és a halybeli jótékony nőegylet 3-3 kiküldöttje. 

— Elő léptetés. Illés Lajos raágocsi tisztartót hos-
szas buzgó szolgálata méltatásául, az uradalom tulaj-
donosa, grof Károlyi Alajos inspektorrá léptette elö. 

— Színészet. A nyári időszakra Bogyó Alajos 
•zintársulata foglalja el nálunk Thália csarnokát; ami 
nek őszintén örvendünk, mert Bogyó ur neve ga-
rantiát nyújt arra, hogy ismét részesülünk az oly rég 
nélkülözött valódi műélvezetben. Bogyó ur tavaly a 
budai színkörben teljes megelégedésre működött; on-
nét Pécsre ment, a hol a finom ízléséről ismeretes 
pécsi inteligens közönség osztatlan elismerését vivta 
ki, mint azt annak idejében a lapokból olvastuk. Pécs* 
ről a kormány Újvidékre küldötte a kiválóan jól szer-
vezett társulatot, hogy ott a magyarosítás nemes mun-
káját előmozdittsa; s ezen missiójában oly sikerrel 
járt el, hogy a szerb fanatikusok se állhatták meg 
szó nélkül, mert a szinház látogató közönség három-
negyed része szerbekből telt ki, s e szerbek valóságos 
lelkesedéssel ünnepelték a magyar kultura apostolait. 
Ez a jó hírnévre vergődött, s valódi hivatott erőkből 
álló társulat méltán megérdemli e nagy magyar város 
pártolását; s mi nein kétkedünk, hogy városunk lel-
kes közönsége a legmelegebb érdeklődéssel várja a 
társulat megérkezését. — Mint értesültünk, a bérletek 
gyűjtését Rambovszki ur vállalta magára; kívánatosnak 
tartjuk, hogy az aláírásban az inteljigentia jó példával 
menjen elől. 

— Törvényszék előtt. Serkedi János, városunk-
ban általánosan isinert naplopó és csavargó állt f. hó 
11-én a szegedi tőrvényszék előtt. Jánosnak bűne 
volt, hogy az utóbbi időkben a hód-mező vásárhelyi 
Sas vendéglő udvarábau tartózkodott s az ott megje-
lenő utasok kocsijának egyikéről egy jó szűrt, mási-
káról a teli tarisznyát és egyébb eltakarítható,' értékesít-
hető állapotot lopogatott, mig végre Jánost rajta kap-
ták. F. hó 11-én a szegedi tőrvényszék előtt János 
beismerte tetteit de azt mondá, hogy hanem fázott volna; 
szűrt nem lopott volna; Nés ha éhes nem lett volna, 
az élelemmel megrakott tarisznyát nein csábította 
volna le a kocsiról. A törvény szék Serkédi Jánost 2 
évi fegyházra és politikai jogainak 5 évi elvesztésére 

Ítélte. János megnyugodott az ítéletben, gondolá, hogy 
a fegyházban legalább 2 ingyen ellátást kap. 

A megyei tisztviselők fizetése a f. hó 15 án tar-
tott megyei közgyü'ésben következőleg állapíttatott meg. 
Alispán fizetése 2300 frt. Főjegyző-ó 1700 frt. árva-
széki elnök-é 1700 frt. tiszti ü^yész-é 1300 frt. fő-
számvevő-e 1300. főpénztárnok-é 1300 frt. I ső oszt. 
árvaszéki Ülnökök é 1300 frt. II od oszt. árvaszéki 
ülnök é 1200 frt. az első aljegyző-é 1000 frt, második 
aljegyző-é 900 frt. első alszáinvevő é 1000 frt. máso* 
dik alszámvevő-é 900 frt levéltárnoké 1000 frt. pénz-
tári ellenőré 900 frt. utibiztosé 700 frt. állatorvosé 
6J0 frt. várnagyé 600 frt közigazgatási és árvaszéki 
iktatóké 750 frt. kiadóké 750 frt. I ső oszt. írnokoké 
600 frt. Il-od oszt. írnokoké .000 frt. közigazgatási 
gyakornokoké 360 frt. szolgabiráké 1500 frt. szolga-
bíró segédeké 850 frt. járási orvosoké 700 frt. szol-
gabírói írnokoké 500 frt. Ezen fizetéseket a jövő 
1884-ik év elsejétől fogják élvezni a megye újonnan 
választandó tisztviselői. 

— Ritka családi Ünnep volt f. hó 16 án Szeg-
váron, ugyanis Berkeo Ferenc szegvári földbirtokos 
közszeretetben álló polgárnak két fia Miklós és László 
tartották esküvőjöket. A lakodalmi ünnepen, mely ősi 
magyar szokáshoz képest, elnyúlt a második nap estéig, 
több tekintélyes megyei tisztviselő is részt vett. Szivünk-
ből kívánunk boldog életet az aj pároknak. 

— Szolgabírói székhely változtatas. A f, hó 18-
án tartott megyei közgyűlésen alkotott uj megyei sza< 
bály rendeletben a Tiszán tuli járásnak eddig Szegvá-
váron volt szolgabírói székhelye jővöre Mindszentre 
van kijelelve, mely költség magában majd nem annyi 
lélek számmal bir, mint ezen járásnak többi négv köz-
sége. Ezen áthelyezést mindenesetre A helyei ad mi 
nistracio követeli 

— Madarász Jen6, a szegvári választó kerttle* 
országgyűlési képviselője, mint mindszenti levelezőnk 
irjs, Mindszenten Pünkösd első napján délelőtt, Szeg-
váron ugyanazonnap délután és Csanyon Pünkösd más-
napján tartotta szokásos beszámoló beszédét. Levele-
zőnk szerint a valasztó közönség feltűnő hidegséggel 
fogadta képviselőjét'; a minek oka azonban nem a füg-
getlenségi párt gyöngülésében vagy a párt elvei iránt 
eddig tanúsított lelkesedés hiányában keresendő, ha-
nem abban, hogy a kerületben azon óhaj emelkedett 
túlsúlyra, miként jövőben megyebeli képviselő kül-
dessék föl, mert Madarász ur kerületének ügyei iránt 
elegendő érdeklődést nem tanúsított, • egyálltalában po-
litikai téren sem oly capacitás, hogy hozzá hasonlót 
vagy nála kitünöbbet is ne lehetne a megyében találni. 
Részünkről nem kívánunk a választó kerület ezen állás-
pontjának bírálatába bocsátkozni; de azt el kell ismer-
nünk, hogy a helyi érdekek istápolását — ha az as 
elvhüség megsértése nélkül történhetik — a 'választó 
közönség képviselőjétől mindig joggal elvárhatja. 

— Elszánt öngyilkos Jeiőlt. Dorozsmai levelezőnk 
irja, hogy Kis Pál Sándor vagyonos dorozsmai polgár 
a mult héten öngyilkossági szándékból borotvával tor-
kát elmetszette. A rögtön előhívott orvos összevarta 
a sebet, éa életveszélyen kivül állónak nyilványitá a 
beteget. A szerencsétlen ember azonban másodszor is 
fölmetszette torkát, mire az orvos ismételte az előbbi 
proeedurát, de egyúttal intézkedést tett, hogy a beteg 
szakadatlanul éber felügyelet alatt álljon. Igy harmad izben 
már nein juthatott vágó szerszámhoz, hanem egy kö-
vet kerített, s azt tolta le a torokba, hogy ugy fuladáa 
által idézze elő a makacsul keresett halált. Nagy baj-
jal a követ is kivette az orvos, de a torok már annyira 
összeroncsoltatott, hogy a sokat szenvedett ember éle-
téhez nincs többé remény A gyászos tett indokát 
családi viszálykodásban keresik; de valószínűbb, hogy 
öngyiikossági mánia indította erra a szánalomra méltó 
öngyilkos jelöltet. 

— A „ Képes Családi Lapoku cimü szépirodalmi 
és ismeretterjesztő heti közlönyt a legmelegebben ajánl-
juk irodalom pártoló közönségünk figyelmébe. E ki-
váló ügyességgel szerkesztett hetilap minden száma 
két ivnyi szöveget, egy ív regény mellékletet, egy iv színes 
borítékot és több szép^képet tartalmaz; s ezen kivül 
ingyenes mellékletül adja: havonként a „Nővilág" di-
vatlapnak egy ivét, továbbá szintén havonként a „Gaz-
dasági és háztartási lapok" egy számát, 8 minden ne-
gyedévben egy szinnyomatu arcképet. E gazdag tar-
talomhoz képest az előfizetési ár elenyészőleg csekély; 
évenként 6 frt. Elő fizethetni Mehner Vilmosnál, Bu 
dapest IV. papnövelde utsza 8. sz. a. 

— Irodalom. Arany János összes munkáinak 
első teljes diszkiadása nyolc nagy nyolcadrétű vaskos 
kötetben, vagy 36 füzetben jelenik meg a következő 
tartalommal: Összes kissebb költemények. — Toldi. 
Toldi szerelme. Toldi estéje. — Buda halála. Murány 
ostroma. Katalin. Szt László, Első lopás. Ke-
veháza. Bolond Istók. — Elveszett alkotmány Nagy 
idai cigányok. Joka ördöge. Kóbor Tamás. Elegyes 
darabok. — Prózai munkák — Schakespeare fordítások 
Hamlet. János király. Szt. Iván — Éji álom. — Aris-
tophanes vígjátékai. Egyes kötetek vagy füzetek külön 
nem kaphatok. Egy egy füzet ára 60 kr; az alá irok 
az összes 8 kötet vagy 36 füz^t megvételére kötelezik 
magokat. Diszes bekötési táblákról gondoskodva lesz. 
Az utolsó kötethez vagy füzethez a költő arcképe fog 
mellékeltetni. A nagy költő örök szépségű munkáit 
Ráth Mór Magyarország legjobb hir& könyvkia-
dója adja ki. Az eddig megjelent füzetek a mű 
becséhez méltó diszszel vannak kiálitva. Egy egész 
kötetet tevő füzet ára csak 60 kr. Megrendel 
hető Budapesten Ráth Mórnál, legelőnyösebbnek 
tartjuk azonban ha — a kik e művet megszerezni 
óhajtják — Dezső Sándor vagy Stark Nándor hely-
beli könyvkereskedőnél jegyeztetik elő magukat, kik 
azután a megjelent füzeteket pontosan ki is fogják hor-
datni. Hiszük, hogy midőn igy részletfizetés mellet fü-
zetekben van módja hozzá jutni, mindenki a ki csak 
teheti, igyekezni fog megszerezni a nagy költő műveit. 

— Az Uj megye kikeritéa terve ellen legközelebb 
közgyűlésében Já*z Nagy-Kun Szolnok megyei is föl-
szolalt és deputáciot küldött ki, |mely legközelebb 
megy a miniszter elnökhöz siltakozni az ellen, hogy 
Jász Nagy Kun-Szolnek megyének ugy nevezett tisza-
rngó része Ctongrádmegyéhez csatoltassék. Hogy e 
fólszolásoknak és tiltakozásoknak mi eredménye lesz, 
annak csak Tisza Kálmán a megmondhatója. 

— KIVONAT Szentes város híreszteld könyvéből. 
Az Oblatt házban egy iparosnak való ttzIetheíyisOg 
szép lakással együtt azonnal kiadó. — Grünvald József 
I. t. 360. sz. Robicsek féle háza eladó — Lami Ist-
ván I. t. 622. sz. házánál egy külön lakás bérbe ki-
adó — Ozv. Török Jánosué II t. 691. KZ. háza, alsó-
réti két részlet szántóföldje, és egy részlet kaszálója 
eladó. — Ki*« János III. t 638. s*. házánál egy 
öles épületfája, nádja, háromajtó — ajtóféllel egvűit 
egy mázsa, sói láda és egy mérő font jutányos áron 
eladó. — Sebesi Mihály 111. t. 166. sz. ai. lakosnak 
első oszt. nagvuyomási földjei vetéssel együtt el-
adók. — Lakos Sándor I. t. 137. sz. ai. lako»uak de-
rekegyházi ut mellett lévő nagynyomási földje eladó. 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: 
S I M i L F E R E N C . 



h i r d e t é s e k . 

Üzlethelyiség változás. 
Tisztelettel hozom tudomására a 

n. é. közönségnek, hogy a nagykávé-
ház utcai 

cipész üzletemet 
a főutcába Hadzsi-féle házba, Varga 
Benjámin volt helyiségébe helyeztem át 

Egyszersmind megemlitem, hogy 
üzletemben mindenféle férfi,--nói és gyer-
mek lábbeliket nagy választékban tartok 
és megrendeléseket a lehető legjutá-
nyosabb árak mellett pontosan esz-
közlök. Az eddigi irántam tanusitott 
bizalomért köszönve, maradtam a n. é. 
közönség becses pártolásába ajánlva 

mély tisztelettel 
Szilágyi Lajos 

cipész. 

Legjutányosabb árak. 

£ * * * * * * * * * * * * * 
£ ^ E á r i a - c e l l i 

f g y o m o r - c s e p p e k 
jeles hatású gyógyszer 

a gyomor minden bántalmai ellen, 
és föllilmulhatlan az ét- * 

vagyhiany, gyomor-gyen- ^ 
geyes, roszszagu lehelet, A 
szelek, savanyu felbüfc- S 
gés, kólika. gyomorhurut j : 
gyomorégés, hugycsökép-T 
zoüés, túlságos nyalka- ^ 
képződés, sargaság, un-A 
dor és hanyas, főfájás (ha T 
az a gyomorból ered i gyo-
morgörcs, székszorulat, a T 
gyomornak túlterheltsége 
etelésitalaltal,giliszta, |ep A 
ésmajbetegseg, aranyeres c 

bantalmak ellen. j . 
T Egy üveg ára használati ntantásxai kr. 7 
1 K a p h a t ó Szentesen VÁRADY LAJOS ur í 
T gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar 
^ birodalom minden nagyobb gyógyszertárában T 
^ és kereskedésében. — Központi szétküldési 
£ raktár nagyban és kicsinyben. ^ 
f S S é S X 8 4 & & A 8 . + 
^ „őrangyalhoz" timzett gyógyszertárában Í8— "T? 
^ Kremaierbeii, Morvaországban 

ÜZLET MEGNYITÁS. 

F Ű S Z E H É S R Ő T I D Í H H Ü Z L E T E M E T 
a nagy utcában az Oblatt-féle szeglet-házban?! dúsan fel-
szerelve megnyitottam. 

Minden feldicsérés helyett felkérem a tisztelt ko-̂  
zonséget, hogy szerezzen egy proba-yásárlíts hltal 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 ÁRON. 

*o 

a> N 
00 

felUlmulliatlan és bármely időjá-
rás viszontagságainak legjobban 

ellentálló 
vasgerendas cséplőgépeiket 

szabadalmazott inasán etető szerkezettol ' 
vagy a nélkül 

Árjegyzékek, ugy Magyarország elsőrendő uradalmai és gazdáitól származó s gőzcséplő 
készleteink rendkiyüli íutgy munka képességéről és utolérhetetlen tartósságáról szóló 
bizonyítványokat tartalmazó legújabb kiadványunkat, kívánatra bérmentve küldjük. 
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