
Szentes, 1883. junius 2. 22. szám. Tizenharmadik évfolyam. 

E L Ő F I Z E T É S I i l 
4 frt. 

Félévre . . . 2 frt-
Negyed évre . . 1 frt-

M E O J E L E N 
m l n < l e n s 7 . o m h t » t o n 

E I*P «*ellemi résiét il-
lető kft*l«mtoyek a ner-
ko*«trt*»'|^ber., a pénakfil 
deraények pedipa kiadé-
kWaUlhor Wlldendok. i 

SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

H I R D E T É S I A R A K 
3 haaábos potii«ort'H 
egyszeri hirdetésnél 
kr., 2 hasábosért IS kr., 
1 hasábosért 6 kr. ssá 

oi itta tik. 

mriz.TTéB 
minden egyes sora JA kr 

BÉLYEODIJ 
egy beiktatásnál 80 kr 

Bérmentetlen lev^li-K 
nem fogadtatnak eh 

A félegyháza-csongrádi-szentesi 
vasut. 

A vasútépítési engedély kieszközlése végett 
Budapesten járt küldöttség mint tudjuk min-
denütt rokonszenves fogadtatásban részesült, s 
dőntő befolyással biró állam férfiaktól többé 
kevésbbé határozott ígéretet és biztatást kapott; 
csak a pénzügyminiszter volt az, a ki — tőbb 
nyilttsággal mint tapintattal és udvariassággal 
— leplezetlenül kinyilatkoztatta, hogy a fél-
egyháza szentesi vasut eszméjének nem barátja, 
s az épitési engedély kiadását saját hatásköré-
ben ellenezni togja 

Természetes, hogy egy oly nagy befolyású 
kormányférfi negatív magatartása a reménye-
iben már számtalanszor csalódott közönségre 
leverő hatást gyakorolt; s a félegyháza — szen-
tesi vasútra már sokan azt mondják, hogy: nem 
lesz belőle semmi. 

Részünkről egyáltalában nem láttunk okot 
az elcsüggedésre; mert tudjuk, hogy a döntő 
körökben a pénzügyminiszter mereven viszsza-
utasitó magatartásával elszigetelve áll ; az elha-
tározásra hivatott többi tényező elfogulatlanság 
és jóakarat által van vezérelve; a mi a kül-
döttségnek adott válaszok hangjából és tartal-
mából kitűnt. E felfogásunkat fényesen igazolta 
a kormány félhivatalos lapjának a „Nemzet-
nek ez ügyben elfoglalt állás pontja. Tudva 
van, hogy a „Nemzet" Tisza Kálmán miniszter-
elnök lapja; s igy mindenki ugy tekinti azt, 
mint a kormány viszhangját, s e félhivatalos 
jelleg a lap minden nyilatkozatának kiváló 
fontosságot, döntő súlyt kölcsönöz. 

E szempontból mérlegelve a „Nemzet" 
maga tartását és jelentőségét reánk nézve szer-
fölött fontosnak és örvendetesnek tartjuk, hogy 
c lap vasutügyünket melegen fölkarolva, egy 
nagy alapossággal és rokonszenves hangon irott 
vezércikkében lándzsát tör mellettünk, s ez ál-
tal ügyünk diadalát kilátásba helyezi, s a kor-
mány által az épitési engedély kérdésében el-
foglalandó álláspontot mintegy anticipálja. 

Olvasóink megnyugtatására s a már város-
szerte hangoztatott aggodalmak eloszlatása vé 
gett a „Nemzet- emiitett közleményét ked 
ves kötelességünknek tartjuk egész terjedel 
mében ide igtatni. A kérdéses cikk igy szól: 

Végre a megvalósítás stádiumába lépett a 
csongrádmegyei érdekeltség, az ország egyik 
leggazdagabb vidékének rég táplált óhaja. Cson-
gádmegye közönsége május hó 17-én tartott 
közgyűlésében helybenhagyta azon előleges 
egyezményeket, melyeket az osztrák-magyar 
államvasút magyarországi igazgatója: Hiero-
nymi Károly kötött Csongrád és Szentes váro-
sokkal, viszont az osztrák-magyar államvasút 
közös igazgatótanácsa legutóbbi Bécsben tartott 
ülésében elfogadta az ezen egyezményekben fog-
lalt határozatokat és fölkérte a magyar igaz-
gatótanácsot, hogy folyamodjék a böldi révtől 
Szentesig vezetendő vasut engedélyeért. A mi 
— értesülésünk szerint — már meg is történt. 

Ez az osztrák-magyar államvasút első je-
lentősebb actiója az újjászervezés óta s ezen lé-
pés annyira megfelel hazánk közgazdasági érde-
keinek, hogy lehetetlen azt a legnagyobb el-
ismeréssel nem fogadnunk. Ha kiépül a félegy-
háza-csongrád-szentesi vasut, a mit most már jog-
gal remélhetünk, akkor egy természeti kincsek-
kel dúsan megáldott vidék fog belevonatni a 
közforgalomba, fog egyenes és rövid öszszeköt-
tetést nyerni az ország fővárosával, mely ter-

• ményeinek eddig is főpiaca volt. Ez a vidék 
eddig is rendelkezett a boldogulás minden té-
nyezőjével, csak biztos közlekedési utja nem 
volt és ez a hiány megkötötte azon páratlan 
szorgalmú tiszta magyar nép egész életerejét. 
Ezt a hiányt élénken érezte azon vidék már 
majdnem két évtized óta és alig mult el év, 
hogy erejével szinte arányban nem álló áldó 
zatokat ne szavazott volna meg e vasut létesi 
érdékében. De hiába volt minden törekvése, min-
den áldozatkészsége, nem akadt komoly vállal-
kozó, ki képes és kész lett volna a vasutat kiépí-
teni. S íme, alig alakult meg az osztrák-ma-

gyar államvasút magyar igazgatótanácsa, már 
is megköttettek a vasut építésére vonatkozó 
előleges egyezmények. Ez a legbiztosabb jele 
annak, hogy ezen hatalmas vasuttársulat ügyeit 
jelenleg olyan férfiak vezetik, kik felfogják és 
méltányolják közgazdaságunk szükségeit és érde-
keit. 

A félegyháza-csongrád szentesi vasut által 
érintendő vidék tulajdonképen két érdekeltség-
ből áll, csongrádiból és a szentesiből Csongrád 
városa csakis az osztrák-magyar államvasuttal 
kapcsolatosan nyerhet vasutat, mig Szentes más 
irányban is keresheti az összeköttetést Keres-
heti. mondjuk, kereste is, de nem találta meg 
és a mint a viszonyok ma állanak, nem is fogja 
megtalálni soha A szajol-szentes-hódmezővásár-
hely vasúti terv sok éves története kézzelfog-
hatólag mutatja ezt. Ezen vasútvonal érdekében 
Szentes város közönsége, mely buzgó polgár-
mesterének Balogh Jánosnak vezetése alatt min-
dig föladatának színvonalán állott, oly áldoza-
tot szavazott meg, mely páratlan a magyaror-
szági vasut épités történetében A város kész-
nek nyilatkozott ezen részvénytársulati uton 
építendő vasútra 600,000 forintot áldozni, a 
Csongrád megyei érdekeltség többi tagjai sem 
maradtak hátra az áldozatkészségbe. Szegvár 
község 55,000, Hódmezővásárhely 165,000, 
Csongrágmegye 70,000, frtot s igy AZ egész 
csongrádmegye érdekeltség 890,000 frtot, sza-
vaztak meg. 

A szajol-vásárhelyi vasúti érdekeltség jász-
nagy kun-szoluokmegyei része a vasútra mind-
össze 244,000 frtot ajánlott fői, u. m Kun-
Szent-Márton 150,000 frtot, Tisza-Földvár 
34,000 frtot és Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye 
60,000 frtot. Igy a l3/4 kilométer hosszú sza-
jol-vásárhelyi vasut érdekeltsége mindössze 
1.134.000 forintot ajáulott fői, holott a vasut 
költségei három évvel ez előtt a magyar va 
suti bank által 2.100,000 forttal irányoztattak 
elő. A felszámolás alatt levő magyar vasúti 
bank az érdekeltség között kötött egyezmény 
szerint ezen vonalnak 2.100,000 frtra rugó 
költségeiből az érdekeltség fedezett volna 
1.400,1)00 forintot, a vasúti bank 700,000 fo-
rintot. 

A csongrádmegyei érdekeltség mindjárt 
ezen engedmény aláírása után megszavazta a 
maga jutalékát, mig J ász-Nagy-Kun-Szol nok-
megye egész a mult hétig késett H maga hozzá-
járulásának megajánlásával, holott annak is 
záros határidő alatt kellett volna megtörténni 
Ennek meg nem t< r énte a vasúti bank-
nak két év előtt alkalmul szolgált az egyez-
ménytől való visszalépésre. A visszalépés va 
lódi oka azonban valósziuüleg az volt, hogy 
az épitési költségek alacsonyan irányoztattak 
elő, és a vasúti bank csak vesztességgel épít-
hette volna ki a vonalat az előirányzott ösz-
szegért. 

Azóta az érdekeltség alkudozott két-három 
vállalkozóival is, de az alkudozások mindig 
eredménytelenek voltak. Ha azonban az alku-
dozások eredményre vezettek volna is, a vasut 
még sem épülhetett volna ki, a minek kettős 
oka van. Először azért, mert az épitési költsé 
gek eredetileg nagyon alacsonyan irányoztat-
tak elő, ugy hogy azon összegért tényleg le-
hetetlen a vasut kiépítése, másodszor azért, mert 
az érdekeltség az eredetileg is alacsonyan elő-
irányzott költségekből reá cső részt sem sza-
vazta meg egészen; 1.400,000 forint helyett 
csak 1.134,000 torintott ajánlott föl, tehát 
266,000 forinttal kevesebbet. Ily körülmények 
között Szentes városnak, mely leginkább érezi 
a vasuJt szükségét és ehhez képest valóban 
óriási összeget szavazott meg, le kellett volna 
mondania végleg a vasútépítésről. Ekkor szer-
veztetett ujjá az osztrák államvasút és azzal 
uj fordulat állott be ezen régóta vajúdó kér-
désben. 

Az osztrák államvasút a magyar kormány-
nyal kötött és becikkelyezett szerződésében elő-
leges engedélyt nyert többek között a félegy-
háza-böldi révi vasut építésére is Az újjászer-
vezés után a magyar igazgatótanács legelőször 
is ezen vonal előmunkálatait rendelte el, és 

ezek befejeztével az osztrák-magyar államvasút 
magyarországi igazgatója Hieronymi Károly 
előleges egyezményt kötött Csongrád városá-
val, mely szerint a társulat kész a másodrangn 
pályát kiépíteni, ha a város ingyen adja a ki-
sajátítandó területet, kíeszközli a megyétől a 
jelenleg országutul használt töltéseknek a vasut 
céljaira való átengedését és a szükséges mér-
tékben felmagasítja azokat. A társulat azonban 
kötelezettséget vállalt ugyanezen töltéseknek 
a Tisza felőli oldalán téglával való burkolá-
sára, a mi mindenkorra biztosítaná Csongrád 
városát az ezen oldalról folyton fenyegető ár-
viz ellen. 

Csongrád városára nézve ezen szerződés, 
dacára az elvállalt nem jelentéktelen terhek-
nek, igen előnyösnek mondható, mert a város 
olyan áldozatok árán nyeri meg a legkedve-
zőbb összeköttetést, a melyeknél előbb sokkal 
nagyobbakat volt hajlandó elvállalni. Kétség-
telen azonban minden szakértő előtt, hogy az 
osztrák-magyar államvasút a félegy háza-böldi 
révi vasutat magában nem építheti ki, mert 
az, tekintve a tetemes befektetési költségeket, 
a legvérmesebb számítások mellett sem biztat 
kielégítő jövedelmezőséggel. Ezen ok veze te 
az osztrák-magyar államvasutat arra, hogy 
tervbe vegye a fólegyháza-böldi révi vasútnak 
Szentes város alá való vezetését 

Az előleges számitások alapján Hiero-
nymi Károly egyezményt kötött Szentes vá-
rosával, a mely szerint, ha e társulat megkapja 
az épitési engedélyt, akkor a böldi révnél át-
hidalja a Tiszát és a város által megjelölendő 
pontig Szentes alá vezeti a vasutat. — A tár-
sulat a várostól követel 260.000 forint hozzá-
járulást, ebben Számítva a kisajátitást 28 000 
frtra és a földmunkálatokat 72.0O00 forintra. 
— Miután azonban ezeket a város közönsége 
saját számlájára kétségtelenül olcsóbban vé-
gezheti, a társulat megelégedett 160,000 frt 
készpénz hozzájárulással és a kisajátítandó te-
rület ingyen való átengedésével, valamint a 
szükséges földmunkák végeztetésévél. 

Ezenkívül a vasuttársulat átengedné a 730 
méter hosszú s a legmagasabb vizszinnél öt 
méterrel magasabbra építendő vasúti hidat a 
közönséges forgalomnak is, csak azt kötvén 
ki, hogy a város által gyakorlandó vámszwlés 
jog fejében a város fizesse a hidpallózat főn-
tartásának költségeit. Továbbá hajlandónak 
nyilatkozott a vasuttársulat a városnak tíz éven 
keresztül saját bányájából önköltségén kavicsot 
szállítani s ezen kedvezményt bizonyos föltéte-
lek mellett Csongrádmegyére is kiterjeszteni. 

Ezen előleges egyezményt Szentes város 
folyó hó 12-én tartott közg) íílése, általános 
lelkesedés mellett, kilencvennyolc szavazattal 
öt ellenében elfogadta s egyúttal elhatározta, 
hogy fölír a kormányhoz, hogy az osztrák-
magyar államvasutnak adja meg a böldi rév-
től Szentesig építendő vasútra az engedélyt. 
A napokban jelentettük, hogy ugyanezen ügy-
ben egy városi küldöttség tisztelgett a minisz-
terelnöknél és a közlekedési és pénzügyminisz-
tereknél, hogy szóval is kérjék a város ezen 
élénk óhajának teljesítését. 

A félegyháza-csongrád-szentesi másodrangú 
vasut kétségtelenül sokkal nagyobb jelentőségű 
a többi vicinális vasutaknál. A kérdés az, hogy 
van-e oka az államnak arra nézve, hogy ezen 
vasut létrejöttét az épitési engedély megtaga-
dásával megakadályozza. Mi azt hisszük, hogy 
bármily szigorúan kívánják is megőrizni az 
annyi áldozat árán megalkotott forgalmi poli-
tika érdekeit, ezen vasut létesítésének megaka-
dályozásából csak kára volna az államnak.. Az 
épitési engedély megadása ellen két ok har-
colhatna, az egyik fiscalis, a másik forgalmi 
politikai; ha azonban elfogulatlanul vizsgáljuk 
a helyzetet, akkor be kell vallania mindenki-
nek, hogy ezen aggályok alaptalanok. 

A fiscalis ok az volna, hogy a fél egyháza-
szentesi vasut kiépítésével lehetlenné válnék a 
szajol-vásárhelyi vonal kiépítése, a mi végleg 
elütné a magyar államvasutakat azon jövede-
lemtől, a melyre ezen vonal kiépítése, esetén 
szert tehetnek. A szajol-vásárhelyi vasut azon-



lmn, mint föntebb előadtuk, nem épülne ki még 
azon esetben sem, ha a félegy háza-szentesi va-
sut nem építtetnék ki, mert az érdekeltség 
képtelen még azon hozzájárulás megszavazására 
is, a mely az eredetileg alacsonyan előirány-
zott épitési költségekből reá esnék. Az évek 
hosszú során vezetett alkudozásokból kitűnt, 
hogy ezen vonal kiépítésére nincs komoly vá-
lalkozó s igy a magyar államvasút nem szá-
mithat ezen vonal kiépítésére. 

De még ha volna is, nz állam nem vág-
hatja azért útját egy nagy vidék boldogulásá-
nak mert egy a vidéket sokkal jobban meg-
terhelő vasúti vonalból, a melynek létrejöve-
tele e mellett még bizonytalan is, a magyar 
államvasutaknak esetleg hasznuk lehetne Ez 
a fiscalitási érdekek olyan tulliajtása volna, a 
melyet a magyar állam eddig nem követett 
soha, legkevésbbé a jelen kormány alatt E te 
kintetben tehát az épitési engedély megtaga-
dására nézve nem foroghat fenn ok, annál ke-
vésbbé, mivel a félegyháza-szentesi vasut képezi 
azon irányt a melyet ezen nagy vidék forgalma 
eddig is követett. — A szentesi forgalom eddig 
is Félegyháza felé irányult, ugy, hogy minden 
más vasútvonalnak meg kellene teremtenie a 
forgalmat, el kellene ezt terelnie természetes 
irányától, a mi, mint a vasutak története bi-
zonyítja, csak nagy áldozatok mellett szokott 
sikerülni. 

Forgalmi politikai szempontból a félegy-
háza-szentesi vasutat megtámadni csak túlzott 
aggályok, nem pedig valóságos okok alapján 
lehet. A vasuttársulat a Szentes városával kö-
tött egyezmény szerint a vasutat csak Szente-
sig kívánja vezetni, inert a város csak ezen 
föltétel mellett volt hajlandó a föntebb emii-
tett áldozatokat elvállalni. Sokan azonban azt 
vetik fol hogy mi fog történni akkor, ha a 
társulat tovább akarja vezetni a vasutat pl. 
Csabáig, a tisza vidéki és alföld-fiumei vasut 
ezen gócpontjáig. Eltekintve attól, hogy az 
állam ezt az épitési engedély megtagadásával 
mindig megakadályozhatja, valószínűtlen, hogy 
az osztrák-magyar államvasút valaha is Csa-
báig kívánja építeni a vasutat, mert saját ér-
deke ellen a társulat nem fog vasutat építeni 

A magyar államvasutak és az osztrák-ma-
uyar államvasút között kötött cartell szerint 
ggyanis ezen esetben meg kellene osztani az 
gész uj vonal forgalmát, azt pedig lehetőleg 
kerülnie kell az osztrák-magyar államvasutnak, 
mert akkor a félegyháza-szentesi vasntba fek-
tetendő költség, valamivel több mint két milió 
forint, egyszerűen nem fog jövedelmezni. For-
galmi politikai ok tehát nem hozható föl a fé-
legyháza-szentesi vasut ellen. 

Ellenkezőleg, az állam megnyeri azt, hogy 
azon uagy és gazdag, de az állani részéről 
egész a legújabb időig rendkívül mostoha elbá-
násban részesült vidék adóalapja, mely 1110 r 
is fölér néhány északmagyarországi megyével , 
az állam minden hozzájárulása nélkül jelenté-
keny mértékben fog növekedni. Megnyerni azt., 
hogy az alföld ezen legelhagyatottabb részében 
rendes kőutak fognak épülni, a mire különben 
nincs semmi kilátás, megnyeri azt, hogy le*/, 
a forgalomnak egy uj állandó hídja a Tiszán, 
a mire köztudomás szerint még szükség van. 

Csak az képzelheti el. hogy mily égc*ő 
szüksége van ezen vidéknek a vasútra, a ki 
mint e sorok írója, látta azon lelkesedést a 

melylyel Szentes városa megszavazta a vasút-
tal kötött egyezményt. Ezen vidék talaja dus, 
népe józan és munkás' és még sem tudott bol-
dogulni és előre haladui, mert el volt zárva a 
világtól, ki volt szakítva a forgalomból. Épen 
ezért nem hiszük, hogy akadna bárki is a ki 
tespedésre akarná kárhoztatni ezen magyar 
vidéket akkor, midőn az állam érdekeinek sé-
relme nélkül saját erejéből készül megszerez 
ni haladásának még hiányzó egyetlen föttételét. 

A szentesi kiállitás kérdéséhez. 
A „Szentesi Lap" 21-dik azámában „A szentesi 

kiállitás"* cimü cikk irója igen rokonszenves hangon 
tesz említést azon mozgalomról, mélyet a „Szentesi 
polgári iparos és gazdasági kör" a folyó évi augusztus 
hóban Szentesen rendezendő háziipar-kiállitásra nézve 
megindított, de másrészről azon komoly inditványnyal 
s lép föl, miszerint ezen kiállitás vidékünk speciális-
viszonyainál fogva állat- és terménykiállitással hozassék 
kapcsolatba. Az ügy mindenesetre oly fontos, hogy ko-
moly megfontolást igényel s miuthogy nem tudom, 
szándékozik-e valaki azok részéről, kik a tervezett ki-
állitás fejlődési folyamát ismerik, e kérdéshez hozzá-
szólui, mert az egyszerű hallgatás roszakaratu ignorá-
lásnak volna tekinthető, magam vállalkozom ezen kér-
déshez hozzászólni s a kör álláspontját röviden jelezni. 

Midőn a kör választmányában a kiállitás eszméje 
megpendittetett, a választmány a beterjesztett s elvben 
elfogadott inditvány alapján egy bizottságot küldött ki 
azou kérdés megfejtésére, vajjou a kör mai viszonyai-
nak tekintetbevételével mily kiterjedésű kiállítást le-
hetne rendezui. Tekintve a kör többféle célját, melynél 
fogva az feladatának tekinti az ipar. gazdászat és ke-
reskedés anyagi és szellemi erejéhez mért fejlesztését, 
a bizottság ezen célhoz képest a legnagyobb mérvű 
kiállítást hozhatta volna javaslatba s nem szenved két-
séget, hogy a választmány, s ennek előterjesztése folytán 
a közgyűlés is hajlandó lett volna egy nagyobb kitér 
jedéső kiállitás rendezésére, ha a számba veendő ténye-
zők kedvezők lettek volna. A kiküldött bizottság az 
— alább felsorolt indokoknál fogva egy szerény 
kiterjedésben rendezendő háziipar kiállitás mellett nyi-
latkozott s habár a kör választmányában képviselt ipa 
ros tagok erősen kívánták, hogy ezen kiállitás kézmú-
iparkiállitással kapcsoltassék egybe, mégis a felhozott 
akadályok súlyánál fogva a bizottsági előterjesztés, 
vagyis a háziipar kiállitás lett elfogadva. Az ügy a köz-
gyűlés elé kerülvén, a nagyobb számú iparos tagok 
még erősebb hangon kivául;:.k a kézműipnrkiállitást is 
a háziipar mellett s ha a felhozott akadályok nem lettek 
volna oly nyomósak, a háziipar kiállításból bizonyára 
kézuiüiparkiállitás lett volna, inert az iparos tagok — 
ha szavazásra kerül a dolog — keresztülvitték volna 
azt, hogy kézmű nem pedig liáziiparkiállitás rendez-
tessék. Hozzájárult még a gazdászati szakosztály azon 
megállapodása, hogy abban az esetben, ha nagyobb 
mérvű, tehát házi- és kézmőipsrkiállitás rendeztetik, 
ezen szakosztály a termények- és állatok kiállítását is 
óhajtani fogja közgyűlésen. 

Lássuk most azon okokat, melyek miatt a fennt-
nevezett kör közgyűlése csakis heh/i érdekű s látszólag 
csekély kiterjedésű háziiparkiá'litís rendezését határozta el, 

A fTiokot cikkíró igen helyesen a kellő nagyságú 
kiállítási helyiség hiányában fedezte fel, ugy hogy ko-
molyen véve a dolgot, már ezen egy körülmény miatt 
kellett a nagyobb mérvű kiáilitásnak elmaradni. A szé-
lesebb körű kiállitás pártolói éa indítványozói u/.t hoz 
ták föl, hogy nyáron készen lesz a megyeház — én 
az elleukezőt jósoltam s jóslatom bo is teljesedett; s 

TÁRCA. 
Tizenlcét leány eg-y Hátznáil-
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Irt.»; S. F. 

Az uj földes ur, mint a környéken Csapó Sán-
dor urat hívták s a gróf tisztjei gúnyolták, egészen ott-
hon találta magát Csercsen. Igy hívták a birtokot, mely-
nek Mariska leánya után Csapó Sándor ur tulajdonosa 
lett. 

A nemzetes címet, melyet — mint uradalmi 
számvevő — nem engedett tekintetessé licitálni, most 
már, mint egy szép nemesi birtok tulajdonosa, kicsit 
nyelte, s cselédjeivel tekintetesnek tituláltatta magát, 
de ha adott vagy vett valamit és megnagyságolták 
nem aprehendált meg érte, sőt azt igen természetes-
nek találta, mert kisebb birtokú uri szomszédjait mind 
nagyságos urnák hívták. 

Csapó Sándor ur szokása és természete igen meg-
változott azután hogy földes ur lett. Azelőtt szégve-
nelte, hogy leányába egy gróf volt szerelmes és föl se 
merte szemét vetni, midőn előtte valaki ezt a nagy 
szerencsét emlegette és most, midőn leánya már grófné 
volt. kezdett büszke lenni rá. Sőt sokszor azt mondá 
Erzsikének, hogy nincs mit csodálkozni azon, hogy a 
gróf szerelmes lett Mariskába, mert az olv szép 
nő, kinek talán párja sincsen az országban- — Es most 
már, ha végigjnézett a 11 leány gyermeken, kik mint 
az orgona síp következtek egymás után, egv pillanatra 
aem keseredett el; mert tudta, hogy ha kidőlne is a 
családból, miuden gyermekének 100 hold földje jut.— 
Ez a tudat nemcsak boldogította Csapó Sándor urat 
de büszkébbé is tette őt leány gyermekeire, kik oly 

szépek voltnk, hogy aki látta mindenki megbámulta 
ftket. 

Erzsike okos és tapintatos leány volt, midőn Cse 
résen rendbe jöttek, röktön rábeszé te apját, hogy a 
szomszéd birtokosoknál látogatást tegyenek. 

Csapó Sándor ur előbb azt mondá, hogy ő ugyan 
nem „mászkál" senkihez; de végre mégis engedett és 
elébb Káros Nagy Sándor úrékat látogatták meg, kik 
nek a földjök éppen mesgyés volt az övékkel. 

Káros Nagy Sándor ur már koros ember volt 
hajdan táblabíró és követ is negyvennyolc/, előtt 
Igen büszke embernek tartották; azért nem akart Csa-
pó Sándor ur hozz&jok menni. 

Erzsikét és Sárikát vitte magával Csapó Sándor 
ur. Bizony maga nem is ment volna el. 

Káros Nagy Sándor urék igen szívesen látták az 
uj szomszédot, különösen Károsné asszony a lyányo-
kat megölelte és megcsokolta. Megdicsérte őket, ami-
ért ők is eljöttek az atyjokkal. Meg is mondta nekik 
nyomban hogy őt ne „nagysád M-olják hanem hívják 
őt csak Káros néninek, s azután ő se fogja őket kisa-
szonyozni, hanem édes Erzsikémnek és édes Sári-
kámnak. 

A két leány egészen el volt ragadtatva Káros-
néni jósága és szívessége által. 

Még az öregúr is igen kitüntette a két kisasszonyt 
éa azt mondá nekik, hogy; én meg majd két fiammal 
megyek vissza adni a látogatást, de szívesen fogad-
janak ám bennünket. 

Es csakugyan ugy lett az, hogy Káros Nagy 
Sándor ur feleségével és két fiával ment visszadni a 
látogatást. — Es a két fiu azután apjuk nélkül is 
megtalálta Csapó Sándor ur házát, hol 6zivesen látott 
vendégek is voltak, mert meg kell adni, hogy nagy 
darab földön nem volt olyan derék és finom két fi-
atal ember mint Káros Nagy Sándor és Káros Nagy 
Bálint. Sándor kezel'c apja birtokát éa kitűnő gazda 
hirébeu állott, Bálint pedig árvaszéki Ülnök volt a 

feltéve, hogy a megyeház arra az időre elkészült volna 
kérdés, vájjon átengedték volna e a kellő számú helyi-
séget legalább másfél hétre? Városházánk nincs, tehát 
aTszóba se jöhet; egyleteink helyiségei egymástól tá-
vol vannak s egy sem felelne meg a célnak. A kia-
piacon lévő Halász-félo nagy helyiség bizonytalan, ha-
bár jelenleg üresen áll; mert az mindennap kiadható 
9 a kiállítás kedveért tulajdonosa nem fogja üresen 
tartani. Tehát nem marad egyéb hátrá, mint a Kurcán 
tuli iskolahelyiség, mely csakis julius és augusztus hó-
napokban vehető igénybe. 

A mi a háziipar- és terményeknek a vásártéri 
bódékban való elhelyezését illeti, ez több tekintetben 
jöhet kifogás alá. Először némely bódék alja oly ron-
gált állapotban van, hogy azok megmozditása csakia 
káros volna a tulajdonosra, illetve a kártérítésre szo-
rítható egyletre nézve. Továbbá a vásártéren való gya-
log közlekedés esős időjáráskor teljesen megakad. Az 
ideiglenes barakkok pedig igen sokba kerülnének, ha 
azt akarnánk, hogy a kiállított tárgyak kellő világos-
ságot nyerjenek. 

A mint föntebb emiitettem, a kellő nagyságú helyi-
ségekben való ssűkölködés elegendő ok volna arra 
nézve, hogy nagyobb körű kiállitás rendeztessék, de 
vannak még egyéb okok is. 

Tekintve azt, hogy a kör anyagi helyzete nem 
engedi meg, miszerint arany- és ezüstérmeket, vagy 
pénzbeli jutalmakat osztogasson, továbbá a nagyobb 
mérvű költekézést még kevésbbé bírná meg, a sok 
kiadással kiizdő várostól pedig még kevésbbé szándé-
kozik az erkölcsi támogatásnál egyebet kérni, csakia 
saját csekély erejére van utalva, tehát oly módozatot 
állapított meg s választott, melylyel a legcsekélyebb 
költséggel érheti el célját, ez pedig nem egyéb, mint a 
családi körbe hatolni s abban egyrészről a szorgalom 
családi erényét meghonosítani, másrészről az egyleti 
működés iránti érdeklődést és rokonszenvet felkölteni; 
do a mi fődolog, azon meggyőződésre vezetni az ide-
gen készítményeket bálványozó egyéneket, hogy min-
den házi készítmény egy nagyobb költekezéstől mpgi 
óvja s takarékosságra szoktatja a családot. 

Végre az idő rövidsége sem engedi meg egy na-
gyobb kiterjedésű kiállitás rendezését. Nyáron, a mi-
kor épen a gazdálkodónak szakatlanul dolga van-
igen bajos gazdasági állatokat 3—4 napig a kiállítás 
terén őrizni, őszfelé pedig bizonytalan időjárásunk és 
— minthogy az iskolában is kezdetét veszi a tanítás 
— a Kurcán tuli iskolahelyiségben megkezdett tanítás 
miatt kockáztatva lanne a kiállitás sikere. AzonkivÜ* 
most, midőn tisztán a háziiparkiállitás rendezésérek 
eugedélyezéseért már folyamodott az egylet a inagaa 
kormányhoz, furc?a dolog lenne újra közgyűlést egybe-
hívni S újra folyamodni a kormányhoz, mert ez bi-
zonytalan időre halasztaná el a kiállítást; s ha ezen 
kiállitás termények s állatokra is kiterjedne akkor az 
iparos osztály sem maradna tétlenül, hanem ez is jogot 
tartana arra, hogy kézműiparcikkek is állittasanak ki, 
az pedig teljes lehetetlenség a rnai körülmények éa 
viszonyok között. A fentebbi kör ezen kiállítást első 
kísérletnek tekinti s ha uem találna is oly fényes lenn 
a kívánt siker, a kör nem kockáztotott sokat, nem kí-
vánt áldozatot senkitől; de ha ezen első kisériete si-
kerül, a kör tudni fogja, hogy nagyobb lépést kell 
tennie előre s ezt örömmel fogja tenni. S bármily cse-
kély körűnek látszik is a tervezett kiállitás, erősen 
meg vagyok győződve, hogy a kellő pártolás mellett 
szép eredménynyel lesz egybekötve. 

ttahizsovits Norbert. 
Vártuk és készséggel közöl.tik e cikket; de meg 

kell vallanunk, hogy sok tekintetben nem értünk 
tisztelt cikkíróval egyet. 

A rai a kézműipar kiállítást illeti, elismerjük, hogy 
azt az idő rövidsége miatt ez évben forsirozni nem le-

vármegyén. Egyik legeszesebb és legképzetebb tiszt-
viselője volt a vármegyének. Társadalmilag ^gen mű-
velt és kedves ember volt mind a kettő. Ls mind-
kettő komoly nősütési szándékból járt Csapóékhoz 

A két ifju egyformán udvarolt Erzsikének és 
Sárikának ugy hogy azt bizony még csak sejteni sem 
lehetett, hogy melvik melyiket szereti inkább. 

Annyi bizonyos, hogy Sárikának határozottan 
jobban tetszett Bálint mint Sándor, Erzsike pedig még 
mindig visszagondolt az ispánra, kiről mióta a mérnök-
kel együtt eltűntek, semmi hirt nem lehetett hallani. 

A két Káros fiu azonban nem járt hiába nem 
is akart biztos tájékozás nélkül sokáig járni Csapó-
ékhoz. Félévvel azután, hogy Csapóéknál az első lá-
togatást tették; Sándor azt mondá egy napon apjának 
hogy ő meg fog nősülni. 

Tudtam, mondá az öreg Károa mosolyogva, hogy 
ez lesz a vége a Csapóékhoz való járásnak. 

— Hát kifogásod van ellene; 
— Nincs. Pompás gyermekek, nem csoda ha 

megszeretted őket. Es melyiket a kettŐ közül? 
— Sárikát, mondá Sándor. 
— Ez baj, szólt az ap»; mert Erzsike az öre-

gebb, elébb annak kell férjhez menni. 
— Es ha ő soha férjhez nem megy, hát én 

akkor soha nem vehetem el a kisebbet? 
— Ha hozzád adják elveheted; de én olyan szép 

lyány előtt mint Erzsike, nem adnám férjhez a kiseb-
biket. 

Károsné néni nagyon megörült; midőn meghal-
latta Sándor fia szándékát csak, hogy inkább szerette 
volna Erzsikét menyének, kit igen jó gazdasszony nak 
tartott; de hát Sárika is szép, kedves lány volt 

Bálint nem volt otthon, midőn Sándor elárulta 
szülie előtt nősülési szándékát, söt nem is tudok sem-
mit nein hallott a Csapó lányokról csak azt, hogy de-
rék, kedves lányok. 



het; mert vannak oly kézműipar cikkek, melyek rö 
vid 2. hónapi időnél minder esetre többet igényelnek | rad ványai foly< 
arra, hogy egy kiállításon a siker reményével megje 
lenhessenek. Ezen okból mellőztük első fölszólalásuuk-
ban a kézműipar kiállítás sürgetését. 

De a mezőgazdasági kiállítás tekintetében más-
ként áll a dolog. Annak előkészítésére még mindig 
elegendő idő van; s a kiállítási helyiség hiánya nem 
képez elfogadható indokot arra. hogy a kiállítás a ter-
vezett szükkeretben mozogjon; mert ha keresünk, bi-
zonyára fogunk is találni alkalmas helyiséget. Ott van 
a már általunk fölemltett piactéri iskola épület; ott 
van a régi sóház stb. stb. 

A mi pedig azon ellenvetés illeti, hogy a „szen 
tesi polgári, iparos és gazdasági kör" korlátolt anyagi 
erejére való tekintetből nem kockáztathatja tneg ama 
tetemes költséget melyet egy kiterjedtebb kiállítás 
rendezése igényelne; a város áldozatkészségére apel-
lálni pedig nem tartja most méltányosnak és időszerü-

__ erre meg kell jegyeznünk, hogy nézetünk sze-
rint a fölmerülő költségek a kiállítás jövedelméből 
bizton fedezhetők lennének; másrészről pedig e rész-
ben habozás nélkül igénybe vehető a város áldozatkész-
sége; s mi ugy ismerjük Szentes város képviselőtestü-
letet, hogy midőn ily kiváló kulturális törekvés tárnom 
gatásárol van szó, akkor nem vezérelteti magát a szűk-
keblűség szempontja által. 

Tehát csak egyetlen érv az melyet a kiállítás ki-
terjesztésének eszméjével szemben elfogadhatunk, s 
ez az, liogy e kérdés a körre nézve már túlhaladott 
állásponttá vált, a menyiben a kör közgyűlésén — mint a 
tisztelt cikkíró ur sziveségéböl értesültünk — ez már 
meg vitatás tárgyát képezte s közgyűlési határozattal 
eldöntetett, hogy a kör ezúttal kísérlet képen inege 
légszik a tervezett kissebb mérvű kiállítás rendezésé-
vel. Ily előzmény után egy erkölcsi testülettől valóban 
nem lehet kívánnunk, hogy már meg hozott hatáioza-
tát a tizenkettedik órában ismét megváltoztassa. 

Tehát meg kell nyugodnunk a változhatlanban: 
de megnyugvásunk alapját azon remény is képezi, 
hogy a kör a kísérlet sikere által földbuzditva, jövőre 
egy nagyobb szabású s minden igényt kielégítő kiállí-
tás rendezése által fog bennünket megörvendeztetni. 

E szempontból tekintve kétszeres buzgalommal 
kell a tervezett szükörü kiállítást támogatnunk; s ini 
nem is kételkedünk, hogy a kulturális törekvések iránt 
minden ha fogékony közönségiitik a tőle méltán várt 
párfogással fogja felölelni a kiállítás nemes eszméjét. 

I szenvedés után történt elhunytát A boldogult földi ma-
évi junius hó 1 én délután 5 órakor 

uak rom. cathj szertartás szerint örök nyugalomra 
tétetni* Az engesztelő szt. miseáldozat ugy a a az nap 
reggeli S órakor fog e helybeli roinj calhj templom-
ban megtartatni* Szegváron 1SS3J május 31. Béke leng 
jen porai felett! 

— A H. M. Vasarhölyon Junius 2 és 3-án tar-
tandó méhészeti kiálütásra és az azt követő hangver-
senyre, tudomásunk szeriut, a helybeli dalárdán és 
zenekedvelök egyletén kivül számosan fognak átrán 
dúlni városunk előkelő köreiből'és iparos és gazdál-
kodó osztályából. Csak örülni tudunk rajta, ha e láto-
gatás által városunk közönsége is £haza)árul a derék 
szomszédok áltnl rendező ünnepélyességek sikerűhez, 
és szorosabbra fűzi azon baráttságos kötelékeket, me-
lyek bennünket a szomszéd város társadalmi tényezői-
hez kapcsolnak. 

— A megyeház épités ominózus ügye ismét uj 
tadiuinba lépett. — Schvarc Pál vállalkozó tudvale 
vőleg abba hagyta a munkát, s a megyei végrehajtó 
bizottság ennek következtében indíttatva érezte magát 
a válalkozó itt lévő ingóságait bíróilag le oglaltatni, s 
egyszersmind bírói intőlevéllel felszólilá a vállalkozót, 
hogy a munkát zároshatáridő alatt kezdje meg, s ol.£ 
erővel teljesittse, mely garanliát vagy legalább kilátást 
nyújt arra, hogy az épület a meghosszabbított határ 
időn belől készen lessz. A vállalkozó e felszólításra a 
kitűzött 8. napalatt mit sem válaszolt, s a munkát sem 
kezdette tneg: e helyett a végrehajtó bizottsággal tár 
gyalásokba bocsátkozott, melyek azonban eredményre 
nem vezettek. A dolog ezen tádiumában a végrehajtó 
bizottság uem látott más expedienst, mint a törvényes 
eljárás igénybe vételét; e célból tehát Május 30-án 
tartott ülésében elhatárold, ho.;y előleges bírói szemlét 
kér azon kérdés szakértői eldöntése végett, hogv az 
épités körül fölmerült bajok kútforrása a kivitelben, 
vagy pedig a terv hibás voltában van-é vagyis, hogy 
hibás é a vállalkozó vagy 'nem? A biröi szemlénél 
egy szakértő a megye, egy a válalkozó és egy a bí-
róság részéről fog közreműködni. Ezen eljárás ered-
ménye képezendi aztán azon bázist, melyre a végre-

Burián Lajos 1 frt, Klein Árpid 1 frt, Kiss Bilin 
1 frt, Kis Pál, 1 frt, Szalav Mikiin 1 trt' 
Farkas Béla 1 frt, (leszter Gyula 1 frt, Schmied 
Ferenc 1 frt, Felzenburg Manó 1 frt, Felsenburg 1 frt, 
II. Schregler l frt, Léderer Gyula 1 frt. Schrőder Já-
nos 20 kr, ifj. Szánt hő János 30 kr. Szabó Lajos 20 
kr. Epstein J. 20 kr, Briill Ferenc 20 kr, Nemes Antal 
20 kr, Singer J. 20 kr, Sebesi Ferenc 20 kr, Lővy 
Annin 20 kr. Kovács László 20 kr, Götzl Gáspár 40 
kr, Nagy Lajos 40 kr, Veinberger 50 k, Tóth Antal 
1 frt, Szabó Lajos 50 kr, Gieezfeld J. 1 frt N. N, 
1 Irt, Két 1 frt, Márkus 1 frt, N N. 1 frt, Német 
Lajos 50 kr, Döme József 50 kr. Szénási Ferenc 50 
kr, Veiszbach Dávid 1 frt, Sáutha Ferenc 50 kr, Si-
ma Ferenc 2 frt, Onody Lajos 2 frt, Sarkady N. Mi-
hály 2 frt, Ónodi Géza 1 frt, N. N. 2 frt, Pólya Fe-
renc, 2 frt, Jurenák Ede 2 frt, (Folyt, köv) 

— A Szentes var03Í gymn. tanfolyammal egybe-
kötött polgári fiu iskolában az 18823 ik'iskolai évet be-
rekesztő szigorlatok a következő rendben fognak meg-
tartatni: Junius 16 án délelőtt magyar ny. Vl-ik oszt. 
Latin ny. I ső oszt Számtan II. oszt. — délután, Né 
met IV. oszt. Földrajz III. oszt Latin V. oszt. Ének 
II. oszt; Juniüs ltf-án délelőtt Magvar ny. IV. oszt. 
Latin VI. oszt. Számtan V. oszt. — délután Német I. 
oszt. Terin, rajz II oszt. Történet III. oszt. Ének V. 
— VI. oszt; Junius 19 én délelőtt Magyar ny.4V. oszt. 
Történet IV. oszt. Földrajz I oszt. — délután Német 
II. oszt. Számtan III. oszt. Term. rajz VI. oszt. Latin 
IV. oszt; Junius 20-án délelőtt Görög VI. oszt. Ma-
gyar III. oszt. Mértan IV. oszt. — délután Terin, rajz 
I. oszt. Term. rajz V. oszt Mértan II. oszt; Junius 
21 éu délelőtt Vegy ásványtan IV. oszt. Mértani raia 
II. oszt. Latin Ill-ik oszt. — délután Görög V ik oszt. 
Mértan VI ik oszt. Mértani rajz I. oszt; Junius 22-én 
délelőtt Mértani rajz III. oszt. Német VI. oszt. Föld-
rajz 11. oszt. — délután Számtan I. oszt. Mértani rajz 
IV. oszt. Német V. oszt. Enek III. oszt; Juuius 23 án 
délelőtt Mértan I. oszt. Számtan VI. oszt. Latin II. 
oszt. — délután Történet V. oszt. Természettan IV. 
oszt. Mértan III. oszt; Junius 25-én délelőtt Alagyar 
I. oszt. Történet VI. oszt. Számtan IV. oszt. — délu-

magatartását a ;>álalkozóval szembeu j tán Természetrajz III. oszt. Magyar II. oszt. Mértan 
ii. - v . oszt. Enek IV. oszt; Junius 20 án délelőtt Francia 

II. /II. IV. V. VI. oszt. Enek I. oszt. — délután Föld-
rajz IV. oszt. Német III oszt. Az ünnepélyes vizsgá-
lat Juuius 2^-án lesz A polgári leányiskolában pe-
dig Junius 29 én tartatik meg az évet berekesztő 
ünnepélyes vizsgálat. Er.en szigorlatok és vizsgálatokra 
t i s z t e l e t t ő l m o i r l i i v i a u nanrv^r i lu ir i t ' i IrninncMml a-z 

Helyi (te vegyes hirek. 
— TÖrs Kálmán, városunk közszeretetben és 

tiszteletben álló országgyűlési képviselője — mint érte-
sültünk — jövő Szombaton, Junius 9-én érkezik kö-
rünkbe, s másnap 10-én fogja tartani szokásos beszá-
moló beszédét. Valószínű, hogy ez alkalommal Hoitsy 
Pál, a függetlenségi párt egyik legtekintélyesebb fiatal 
tagja is szerencséltetni fogja városunkat. A 4S as kör 
és t vároRhatósága természetesen megfelelő ünnepélyes 
fogadtatásban fogja részesíteni a város képviselőjét és 
érdemes kísérőjét; a kiket különbeu az egész közön 
Bég a legszívélyesebb vendégszeretettel vár. 

— Eljegyzés. Szabó Mihály helybeli fiatal keres-
edő május 2H-án tartatta eljegyzési ünnepélyét Szabó 
Juliskával, , Szabó Zsigmond polgártársnuk kedves 
leányával. Áldást, szerencsét kívánunk e frigyhez. 

— Halálozás Kókay Pál megyei árvaszéki ülnök 
urat súlyos családi gvász érte szeretett édes anyja 
Kokay Istvánné szül. Békési Terézia urnő halálával. 
Ezen halál esetet tudató gyászjelentés következő kép-
pen szól: Kókay Pál, Imre, Mária és István mély fáj-
dalommal jeleutik felejthetetlen emlékű anyjuk: Békési 
Terézia özvegy Kókay Istvánnénak folyó évi május hó 
31-én reggeli 4 órakor életének 00-ik évében hoszszas 

Éppen karácson első napja volt; midőn Bálint 
a megyéről haza ment. 

Az öreg Káros Nagy András jó keevvel szorította 
meg fia kezéf s kire mint már is szép állású tisztviselőre 
az öreg kissé büszke volt. 

— No neked újságot fogok modani. 
— En is neked apám. 
— Csak nem akarsz megnősülni? 
— De igen azt akarom és azt fogoin tenni. 
— Hát mi kő ütött hozzátok egyszerre? Hiszen 

én is éppen ilyenről akarok neked újságolni. 
— Kiről? 
— Sándorról. 
— Hát ő nősül? 
— Két nappal ez előtt vállá be, hogy ő szerelmes. 
— Es kit akar elvenni? 
— Osapó kisasszonyok egyikét. 
— És melyiket? kérdé habozó tekintettel és za-

varral várva a választ az ilju. 
— A kisebbiket. 
— Te tréfálsz velem atyám. 

No nézd. — Hát mikor szoktam én tréfálni? 
— Csak nem akarod te is Csapó Mariskát veuni fele-
ségül? , 

— De igen atyám. En őt szeretem és ő is szeret 
engem. 

— No ez furssa lesz Sándor eppen 
— Hogy Mariska őt biztotta volna 

ezt mondja, 
szerelméről? 

— Azt°éppen nem mondtál; de hiszen, hogy hát 
ő is csak szót értett vele mielőtt kimondta vulna a 
nagy szbt, hogy elveszi. 

— Mariska Sándornak nem Ígérhetett semmit. 
— De hát ha igért? 
— Akkor nem lesz se a Sáudor sem az én fele-

8égem mondá komolyan az ifjú . 
(Folyt, köv.) 

hajtó bizottság 
fektetni fogja," — Készünkről csak helyeselhetjük a 
végrehajtó bizottság ezen elhatározását; annyival is I 
inkább, mert az általunk már régebben elfoglalt állás- j 
pontot igazolta Emlékezhetnek ugyanis olvasóink, hogy I 
lapunk még múlt évi Sept. 22-én megjelent számában j 
— midőn az első boltozadn omlás történt — erélye- | 
sen sürgette a szakértői szemlét; ámde akkor ez a j 
kívánság a megye irányadó köreiben viszszatetszéssel ! 
találkozott. A nélkül, hogy reeriminatiókba kívánnánk 
bocsátkozni, constatálounk kell, hogy a végrehajtó bi-
zottság ma már az általunk több mint 8. hónappal < z 
előtt kijelölt álláspontot foglalta el. Mennyivel előbb 
állna az épités ügye, ha akkori felszólalásunkat az 

, objectivitás és nem az elfogultság szemüvegén tekin 
| tették volua. Mi tehát föltétlenül helyeseljük a végre 

hajtó bizottság mostani eljárását; most már nem két 
kedünk, hogy a megyeház épités ügye rövid idő alatt 
a rendes kerékvágásba jut. 

— Vllagfolyása cimfi közleményünk tér hiánya 
miatt ezúttal kimaradt; jövőre azouban ki fogjuk pó-
tolni ezen önkénytelen mulasztást. 

— A kaszinó köréből vett értesülés -szerint a vá-
lasztmány már megtette a szükséges lépéseket a ka-
szinói épület renoválása iránt. Ugyancsak a választ- j 
mány intézkedése folytán már a legközelebb időben 
ki fog bocsátatni a gyűjtő iv azon 800. db. 10 frtos 
részvény aláírására melyből a kaszinó tervezett ujépitke-
zésére fordítandó tőke lenne beszerezendő. Kiváncsiau 
várjuk az aláírás eredményét, melyből fokig tűnni, 
hogy szóval és tettel egy iránt rajta vagyunk-é azon, 
hogy kaszinónknak megfelelő diszes épülete legyen? 

— Sziné8zeiilk megérkeztek; legvenek körünk 
ben a legszívesebben üdvözölve. Az első előadás rna 
lessz; Aimásy Tihamér mulattató népszínműve 
„Tót leány* kerül szinre. Tudva van, hogy o 
darab ugy a kritika, mint a nagy közönség részéről 
osztatlan tetszései fogadtatott; s a fővárosi népszínház 
műsorán állandó helvet biztosított magának. E darab-
ban Kissné Árpási Katica, mint I lanka igen érdekes 
alaknak Ígérkezik ; s annyival inkább hisszük, hogy 
rokonszenves fogadtatásban fog részesülni, mivel ő már 
ismerősünk, kösttnségűnknek mindig kedvence volt. 
Örömmel látjuk őt ismét színpadunkon. — Bogyó igaz-
gató — mint halljuk ami ázsiai közlekedési viszo 
nyaink miatt ugyancsak zavarba jött. Hetekkel ez előtt 
gőzhajóra adta könyv — és ruhatárát s díszleteit; s 
midőn e sorokat irjuk. még akkor a szállítmánynak 
híre hamva sincs. Reméljük azonban, hogy a esiga-
lasusággal mozgó szállítmány még elég korán megérke-
zik a«-ra, hogy az előadások meg tartása akadályozva 
ne legyen. Az operettekhez a zongora mellé zenésze-
ket is szerződtetett azjigazgató; ezek azonban bécsiek 
lévén, csak később fognak megérkezni. — A bérletek 
gyűjtésében kielégítő eredmény lett elérve, s még ki-
látás van rá, hogy a szépleudiiletet vett szinpártolás a 
derék társulat sikeres működésének hatása alatt jelen-
ékenyeu hat ványozódni fog. . 

— Az uj megye rendezés ügyében biztos forrásból 
írhatjuk, hogy a m e g y e i tisztújítás előtt semmi változás 
nem'fog történui; ugy hogy körülbelül 2 év múlva 
a tervelt Szegőd megve kikeritése megtörténni. 

— Hány napot élt Kossuth? Kossuth Lajos nagy 
hazánkfia Fehérmegye alispánjához intézett levelében 
kiszámítja, hogv hány napot élt. Eszerint 80 ik szüle-
tési napján 29,220 ikszor kelt föl a nap fölötte. 

Súlyos sérülés. Dorozsmáról írja lapunk levele-
ibe , hogy Dudás Béla ügyvéd a dorozsmai független-
ségi kor elnöke május 25-én Szegedre ment az ottan 
építésben lévő házának megtekintése végett s a tető-
zet összeállításának szemlélése közben a kapubejáratra 
szolgáló padlás lenyilóba lépett s egyensúlyt vesztve 
arccal esett le s fején, arcán, mellén súlyosan megsé 
riilvc, most élet veszélyes betegen fekszik. Szivünkből 
kívánjuk hova előbbi felgyógyulását. 

— Elszánt öngyilkos jelölt cim alatt lapunk múlt 
számában közöltük, hogy egy vagyonos dorozsmai pol-

tisztelettel meghívja a nagyérdemű közönséget az 
igazgatóság. 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből* 
Egy négy ló erejű teljesen uj cséplő járgány gép 
eladó. A vétel iránt lapunk szerkesztőjével értekez-
hetni. — Kis Sándor cipész I. tized 272. sz. ház-
zánál udvarranyiló bútor. >zot szoba kiadó. — 
— Kiss József cipész I. t. 196. sz. házánál egy bú-
torozott szoba kiadó. — Lakos Istvánnénál I. t. 334. 
sz. házánál egy szoba kiadó. — Deák Lajos III, t. 
I(i3. sz. házánál egy külön la'. ÍS van kiadó, julius 24-től 
Mucsiháton a Pollák Emánii 1 féle kaszállók pénzért 

| vagy részből kiadók. Tudakozódni lehet dr, Schle-
singer Károly ügyvédnél. — Az izraelita templom 

| átellenében I. t. 50/, sz. alatt 1 bútorozott szoba vagy 
1 annélkül van azonnal kiadó értekezni lehett Solti Fe-
j rencel az említett helyen. — Cherrier János könyv-
i nyomdásznál Talabér János költeményei 2 kötetben 

40 krért kaphatók. 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 
S I M Ü F E K E U C . 

Árverési hirdetmény. 
Nyikos József felperesnek Török György 

szentesi lakos alperes ellen 100 ft töke, ennek 
1880-dik évi január l-tol 8°/0 kamatjai, 15 ft. 
perbeli, 54 ft. 45 kr. megállapított eddigi és 
még felmerülendő költség követelése erejéig a 
szentesi 10(53 sztjkvben 144S hrsz. a. foglalt 
129 nsz. öl udvarterü, 1000 ft. becsértékíí ház-
b/d alperes Török György tulajdonát képező 
felerész, a neje Székely Zsuzsanna tulajdonát 
képező másik felerészszel együtt, — miután a 
4 1 2 0 / t k 18S2. sz végzés folytán l*83-dik évi 
febr. hó 2.5 án megtartott nyilvános á.tverésen 
igért vételárra a nevezett közös birtokostárs 
Székely Zsuzsánna felü ígéretet tett — az 18SI. 
LX . t. c. 1^7 § a értelmében, a megtartott ár-
verésnek hatálytalanná nyilvánítása mellett, 
ezen telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé-
ben 1783 évi junius 4-ik napjának d. e Ö 
órájakor megtartandó végrehajtási ujahbi árve-
réson beesáron alól is eladatni fog, mire az 
árverezni kívánók magukat 
ellátva — meghivatnak 

A vételár V, része az 
emelkedése napjától 30 nap. 

része 

10 °/0 bánatpénzzel 

gár makacs kitartással háromszor egymásután követett 
el öngyilkossági kísérletet. Miut dorozsmai tudósítónk 
irja, a szerencsétlen ember szenvedéseinek már vége; 
vetett a halál. Nyugodjék békével! fa Csángók fogadtatása alkalmából fölmerült 
költségekhez adakoztak: dr. Kajlinger Zsigmond 2 frt, 

V3 része 90 nap 
együtt kifizetendő. 
Az árverési feltételek alólirt 

árverés jogerőre 
% része 60 nap 

nlatt 6W0 kamat jai-és utolsó 
val 

telehk'iny vi 
hatóságnál, Szentes város, Szegvár és Mindszent 
községek elöljáróságainál, hivatalos órák alatt 
megtekinthetők 

Kelt Szentesen, 1S83. május 31-én a kir. 
jbiróság telekkönyvi hatóságánál. 

Farkas Gedeon 
kir. biró. 
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Az 1581 évi LII. t. c. alapján kiépítendő Békés-
apátfalvi véd töltés vonalnak a Maros folyó oldalán, Apát-
fal vátol a marosi betorkolásig, összesen 35,7 kilométer 
hosszban terjedő rész kiépítéséhez még szükséges föld 
munkálat végrehajtása zárt ajánlati verseny tárgyalás 
utján biztosíttatik. 

Kzen biztosítás tárgyát képezi a 35.7 kilométer 
hosszú vonal teljes kiépítése, — a Nagyméltóságú m. 
kir. közmunka és közlekedési minisztérium 1#81 évi 
27274 számú intézményével helyben hagyott 1 347,245 
köbméter előirányzatból még ki nem épített 771,002 
köbméter földmunkálat tervszerű beépítése. 

Ennélfogva felszolitatnak mindazok, kik a fent 
érintett munkára válalkozni óhajtanak, hogy 28ÖŐO frt-
bánatpénzel felszerelt és következő feliratai — „Aján-
lat a marosi jobb parti védtöltés munkálataira, Apát-
falvátoi — Maros betorkolásáig — ellátott ajánlatukat 
Szentesen a kormánybiztosi hivatalnál f. 1883 évi jú-
nius hó 11-ének déli 12 óráig nyújtsák be. 

Ezen egészre vonatkozó ajánlaton kivül részletes 
ajánlat is elfogadtatik a következő szakaszok szerint: 

a) Maros betorkolásátol Makó városi töltések alsó 
végéig, s a makövárosi töltések felső végétől az apát-
falvi töltések alsó végéig szükséges G1958G köbmé-
ter földmunkálatra 221NM) forint bánatpénzzel (eiine: 
„Ajánlat a mindszent-apátfalvi társulat marosi védtöl-
tésre ) 

b) Makó város által kezelt marosi védtöltés ki-
építésén; előirányzott 107.433 köbméter föhhnunkálatra 
4ÖÓ0 frt bánatpénzzel (einie „Ajánlat Makó városi ina 
rosi védtöltésre ) 

c) Apátfalva község határában levő marosi véd 
töltésekre előirányzott 4.3983 köbméter földmunkálatra 
1650 forint bánatpénzzel (eiine: Ajánlat Apátfalva ha-
tárbeli marosi védtöltésekre.) 

A benyújtandó és fokszerűen bélyegzett ajánlatok 
kíiltfn borítékba és 5 pecséttel zárandók. Azon ajánla-
tok, melyek nem az előirt ajánlati minták szerint szer-
kesztetnek, figyelembe nem vétetnek. 

Bánatpénz akár készpénzben,akár a feltétfüzetben 
előirt értékpapírokban letehető. 

Bánatpénz előlegesen letehető az állami főpénz-
tárba: vagy a szentesi kir adóhivatalba: ez esetben 
a letételt igazoló pénztári nyugtatvány csatolandó az 
ajánlathoz. 

A vállalat alapjául szolgáló tervek feltételek és 
az ajánlatok benyújtására és tárgyalásra vonatkozó 

: xxx : 
Végeladás. 

Alólirott tisztelettel hozom tudo-
mására a t. közönségnek, hogy a rak-
táronion levő összes ÉRCKOPORSÓ-
K A T gyári áron eladom, melynél fogva 
nállam érckoporsók a legjutányosabb 
árakon kaphatók, ugy szinte nállam 
kaphatók az úgynevezett ásvány ko-
porsók, melyek több hazai kiállításon 
kitüntetésben részesültek, a koporsók 
nagyságai 180 centimétertől 200 cen-
timéterig, továbbá nagy készletet tar-
tok fakoporsókból és mindenféle ha-
lotti szerelvényekből a 1 (^jutányosabb 
árak mellett A n. é. közönség becses 
pártfogását kérve maradok tisztelettel 

S a r k a d y N a g y L a j o s , aszt. mester. 
Ere-,ásvány- és fakoporsó raktáros. 

Lakásom: csillagutca IIL t. 199. sz 
alatt saját házamban. 

intézkedések a szentesi kir. töltésépitő hivatal helyi-
ségében a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők 
— hol egyszersmind az ajánlati miuták is megszerez-
hetők. 

Szabályszerűen benyújtott zárt ajánlatok felbon-
tása 1883. évi junius hó 11 én déli 12 órakor a szen-
tesi kormánybiztosi hivatal helyiségében bizottságilag 
fog eszközöltetni, melynél az ajánlat tevők is jelen 
lehetnek. 

Kelt Szentesen, 1883 évi május hó 17-én. 
H o r v á t h G y u l a , 

kormánybiztos. 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrádmegye Tisszáninneni járáshoz tar-

tozó s újonnan alakitott Algyő községben szer-
vezett jegyzői állásra, mely utólagos havi rész-
letekben fizetendő évi 400 frt fizetéssel, szabad 
lakással 4 hold szántó és 8 hold kaszáló föld 
haszonélvezetével, végre magán felek érdeké-
ben tett munkálatokért a községi szabályren-
deletben megállapított munka díjjal van java 
dalmazva; pályázat nyittatik, — s annak az 
1871. évi X V I I I ; t. c. 73 és 74 §-ai értelmé-
ben választás utján leendő betöltésére folyó évi 
junius hó 17. napjának d. e. 10 órája Álgyő-
község közházánál kitüzetik. 

Felhívatnak a pályázni kívánók, hogy 
jegyzői vizsgáló bizottság előtt letett jegyzői 
szigorlatról szólló bizonyítvány nyal s egyébb 
okmányaikkal kellőkéj) fölszerelt kérvényeikot 
alólirott srolgnbiróhoz folyó évi junius hó 1 5-ik 
napjáig anyival is inkább benyújtsák, mivel 
a később érkező folyamodványok figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Kelt Dorozsmán, 1583. május 24-én. 

Szalay Miklós 
szolgabíró. 

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 megemlítem, hogy 
üzletemben mindenféle ÍÍT&,-*fi ** BT 
mek lábbeliket nagy választékban tartok 
és megrendeléseket a lehető legjutá-
nyosabb árak mellett pontosan esz-
közlök. Az eddigi irántam tanúsított 
bizalomért köszönve, maradtam a n. é. 
közönség becses pártolásába ajánlva 

mély tisztelettel 
Szilágyi Lajos 

cipész. 

t O G C ü Q O O C C Q C C C C O 

Hirdetés. 
Alólirott tisztelettel tudatom Szen-

tesváros és vidéke t. közönségével, 
hogy üzletemet ez év Szent-györgy 
n«iptól a vásárhelyi nagynteában Irházi 
Sándor sutu mahrmffle 6b-ik számú sa-
ját házamba tettem át, aholis minden 
e szakmába vágó tárgyak gyors és 
jutányos áron való elkészítésére ma-
gamat a t. közönség figyelmébe aján-
lom ; nevezett sz házam fele résee 
mely egészben 60G. nsz öl szabad kéz 
bői eladó értekezhetni ugyanott 

tisztelettel 
Riszdorfer Károly 

kádár iparos. 

R O B E Y & C O M P , 
Budapesten, IX-ik kertilet, Üllői ut 35 ik szám alatt. 

ajánlják országszerte legjobbnak ismert 

tüzanyagot megtakarító 
szén-, fa- és szalmaíütésre 

berendezett 

gőzmozdonyaikat 
felülmulhatlan és bármely időjá-
rás viszontagságainak legjobban 

el len tál! ó 
vasgerenda* cséplőgépeiket 

szabadalmazott magán etető szerkezettel 
vagy a nélkül 

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

Budapest, Nádor-utoza 39. éa 41. szám, 
a j á n l j á k a l e g e l * * / * d i j j a k k n l k i t ü n t e t e t t 

gőzmozdonyaikat 
| fa- és szénfütésre, 

SZABAD, SZALMArÜTŐ 

ff f 

dobmentő 
és 

gózmozdonyaik at wSBMMwBÍfcTfiÉÉÉBBi ilszegtisztitó elökészülékkel. 

Hofflierr-ffele egyszerű és tisztító cséplőkészleteket j 
járganyhajtásra ! 

Á r j e g y z é k e k b é r m e n t v e k ü l d e t n e k . | 

Fontos gyapjú termelök és gyapjú 
kereskedőknek. 

A tizenötödik forgalmi év kezdetével bátorko-
dunk a t. c. juktenyé&tók és gi/apjukereskedöknek 
intézetünket tisztelettel ajánlati. Elvállalunk jutá 
ni/os feltételek mellett mindennemű gyapjút gyár-
szerű mosásra és bizományi eladásra. Kívánatra elo-
Ingvket adunk mérsékvlt kamatláb mellett. A gyap 
jut gyárhelyiségunkben ugy zsírosan mint gyári-
lag mosottan rakt rozzuk és biztosítjuk, amiért kü-
lön dijat nem szedünk 

A vasut vagy gőzhajó állomásokhoz érkezett 
és hozzánk címzett küldeményeknek gyárunkba 
való szállítását teljesítjük. 

Az osztályozás és mosás — még a legcse-
kélyebb mennyiség is — szorosan etkiilönitv? tör-
ténik. 

Az eladás bel és külföldi gyárosoknak a le 
hető legmagasabb árban történik. A gyapjú árát 
megbízóinknak azonnal készpénzben küldjük. 

Programmot kívánatra bérmentve küldünk. 
Minden kérdésre szóban v. levélben felvilágosí-
tással szolgálunk. 
Első magyar gyupju-mosó és bizományi 

részvény-társaság Bndapesten. 

visontai Kovách László, elnök. 



Melléklet a „Szentesi Lap" 22-ik számához. 
A vasutügyi küldöttség Pesten. 

A mult héten városunk vasutügyi bizottsága — 
Horváth Oyula kormánybiztostól jött távirati felhívás 
folytán — Budapesten járt, hogy a böldi révtől Szen-
tesig tervelt vasút építésére nézve az illető miszté-
riumoknál küldöttségileg is kérelmezze az építési en 
gedély megadását. 

Tudjuk ugyanis, hogy a magyar kormány és az 
osztrák állam vaspálya társulat között a mult évben 
létre jött szerződés szerint az osztrák állam vaspálya 
társulatnak törvényhozásilag biztositatott a joga Félegy 
házától a böldi révig egy szárny vonal kiépítésére Az 
osztrák magyar állam vaspálya társulat azonban elha-
tározta, hogy az áldozatok kellő meghozatala mellett 
Szentesig fogja a vasutat kiépíteni. S ez iránt a szer-
ződést városunkkal meg is kötötte. Miután azonban a 
társulatnak építési engedélye a böldi révig szól, arra 
tehát, hogy a Tiszán át Szentesig hozhassa a vasutat, 
külön engedélyt kell nyerni a kormánytól. Ennnek 
megadása iránt járt fönn vasutügyi bizottságunk. 

A bizottság legelébb is Tisza Lajos kir. biztosnál 
tisztelgett, ki szintén érdeklődik és óhajtja ezen vasút 
létesítését. Balogh János polgármester a vá»-os nevé-
ben felkérte a kir. biztost, hogy a maga nagy befo-
lyásával hasson oda, hogy Szentesnek az engedély 
megadassék. A királyi biztos megígérte, hogy közre fog 
működni Szentes érdekében a vasút építési engedély 
megadása iránt. 

A küldöttség innen Horváth Gyula kormánybiz-
tos és Törzs Kálmán városunk országyülési képviselő 
jének vezetése mellet az országházba ment, hol a 
kormánybiztos közbenjárásának sikerült kieszközölni, 
hogy ott a házban Tisza Kálmán miniszter elnök, gróf 
Szajxiri Gyula pénzügyminiszter és báró Kemény Gá-
bor közmunka közlekedési miniszterek által azonnal 
elfogadtatott a küldöttség. 

A közmunka közlekedési miniszter előtt jelent 
meg legelőször is a küldöttség, hol Balogh János pol-
gármester Szentes város nevében előadta, hogy váro-
sunk év tizedek óta küzd, hogy a fővárossal vasúti 
összeköttetésbe jöhessen, s bár 2 évvel ez előtt a sza-
joli vasútra erejét meghaladó összeget szavazott meg, 
a többi érdekeltség áldozatkészségének hiánya miatt 
ezen vasutból nem lett semmi. Most azonban városunk 
az osztrák állam vaspálya társulattal kötött szerződést, 
inely társulat az esetre, ha erre a magas kormány az 
engedélyt megadja: hajlandó Félegyházától Szentesig 
vasutat építeni; tekintve tehát, hogy Szentesre nézve 
a vasút létesítése életkérdés, kéri a minisztert az enge 
dély megadására 

Báró Kemény Gábor kijelenté, hogy ezen vasút 
épitósi engedélynek megad sa mindenek előtt állam-
érdek szempontjából bírálandó meg a kormány által, 
majd tanulmányozni fogja a kérdést, s ha ugy látja 
hogy a kérelem állam érdeki szempontból komoly 
akadályokban nem ütközik, az esetre az enged ly meg 
fog adatni; elleu esetben azonban nem biztathatja a 
küldöttséget. Jelzi a miniszter, hogy ő tudja, hogy 
Szentesre nézve fontos kérdés a vasút; megérinté, 
hogy Szentesnek nagy és gazdag határa van és józau 
munkás népe. 

Balogh János polgármester a miniszter válaszára 
megjegyzé, hogy Szentesnek hiába van nagy határa, jó-
zan, becsületes munkás népe, ha a vasút létének hi-
ányában terméuyeit olcsóbban kell adui és miuden be-
hozatali cikket drágábban kell meg fizetni mint más 
vidéknek. Városunknak úgymond —hiába van kedvező 
geográfiái fekvése; netn emelkedhet, nem fejlődhetik, 
mig a szomszéd faluk, melyeket vasút érint, gazdagod-
nak, s virágzóan emelkednek évről évre. Szentesnek 
ugy mond óriási közterhei vannak, melyeket a védelmi 
költségek erősen fokoznak s igy a kérdéses vasút 
létesítése által magának a kormánynak is komoly fel-
adatául kell tekinteni, hogy ezen város és vidékének 
adófizetési képessége a vasút létesítése által biztostitas 
eék és fokoztassék. 

Báró Kemény Gábor miniszter a Bzóló beszédére 
megjegyzé, hogy az ő válaszából senki se olvashatta azt 
ki határozottan, hogy ezen vasútra az engedély nem 
fog megadatni, ő csak annyit mond és mondott, hogy 
államvasút politikai szempontok is komolyan figyelembe 
veendők ezen kérdésnél. 

A közmunka közlekedési miniszter után Szapáry 
Oyula pénzügyminiszter fogadta el a küldöttséget (a 
képviselők nyilatkozata szerint, ez a legelső eset, hogy 
a pénzügyminiszter az országházban fogadott volna el 
deputátiót.) 

Balogh János polgármester előterjeszté, hogy Szen 
tes a szajol-vásárhelyi vasút érdekében hiábau küzd, 8 
gy örömmel ragadta rueg az alkalma^ hogy az osztrák-
magyar állam vaspálya társulattal szerződést köthessen 
Kiemelé, hogy mily kárt szenved e vidék az által, 
hogy vasútja nincs, ugy hogy e miatt a növekvő köz-
terheket maholnap elviselni képtelen leend; jelzé, hogy 
a magas kormány Szentes és vidéke közlekedése ér-
dekében még semmit nem áldozott; mi most sem ál-
dozatot kérüuk, csak engedélyt arra, hogy ez a vasút 
kiépíthető legyen, megérinté, hogy Szentessel szemben 
a törvényhozás nagy méltatlansággal járt el az úrbéri 
kárpótlás kérdésében is, mert dacára annak, hogy Szentes 
milliókért váltotta meg magát, wégi§ nem hogy ö ré 

többi | szesült volna kárpótlásban, hanem ő az ország 
népével egyformán fizeti az úrbéri kárpótlást. 

A pénzügyminiszter mindenek előtt megjegyzé, 
hogy az úrbéri kárpótlási kérdés mikénti rendezése 
semmi összefüggésben nincs a vasúttal, kijelenté, hogy 
ő a maga részéről ellene lesz a kért vasút építési en-
gedély megadásának ; mert szerinte ez az államvasút 
politikájába ütközik. 

Balogh János polgármester a miniszter ezen ha-
tározott elutasító válaszára erélyesen és szépeu válar 
szolt; igaz, ugy mond, hogy az úrbéri kárpótlás nincs 
összefüggésben a kérdéses vasúttal, de a mennyiben 
Szentes ezen a cimen milliókat fizetett, sőt még ma is 
viseli ennek a terhét, hogy ezt több más, különösen a 
vízvédelmi költségekkel fokozott nagy kiadásokkal el-
viselhesse, erre csak is az által képesittetik Szentes vá-
rosának népe, ha ő is részesül a vasút létesítése folytán 
a gyors és jó közlekedés áldásában. Mert — ugy mond 
— ha a magas kormány vasút politika cimén megta-
gadná az építésre az engedélyt, a nélkül, hogy gondos 
kodnék egy más irányú vasút létesítéséről, bizony 
Szentes ma holnap nem fogja elbírni közterheit, már 
pedig a kormánynak egyik legkomolyabb és elvitat-
hatlan feladatát képezi, hogy Magyarország legmagya-
rabb népének teherviselési képessége biztosittassék, 
anyagi, szellemi jóléte előmozdittassék. A pénzügymi-
niszter azonban a polgármester ezen beszéde után is 
ismételten kijelenté, hogy ő nein fogja pártolni Szentes 
kérelmét. 

Ezek után Tisza Kálmán miniszterelnök előtt je-
lent meg a küldöttség, hol Balogh János polgármester 
azon kínos hatás alatt, melyet rá éppen ugy, mint aa 
egész küldöttségre a pénzügyminiszter nyilatkozata gya-
korolt, ehnondá, hogy mily megdöbbentő hatással volt 
a küldöttségre a pénzügyminiszternek válasza, s 
reményét fejezte ki, kogy a miniszterelnök megnyug-
tatóbb válaszszal fogja a küldöttséget elbocsátani, 

Ti»za Kálmán miniszterelnök kijelenté, ho&y 
még nem tanulmányozta kellőképpen ezt az ügyet s 
igy nem tudja, hogy miféle tárgyi indok foroghat fenn 
az épitósi engedély megtagadására nézve. Arról azon-
ban biztositá a küldöttséget, hogy 5 „em elfognk ezen 
kérdésben és amennyiben komoly államérdekek nem 
forognak szóban, nincs mit tartani az engedély meg-
tagadásától. 

A miniszterelnök válasza némileg enyhité azon 
elkeseritést, melyet a küldöttségnél a pénzügyminiszti* 
nyilatkozata támasztott. 

Másnap Baros Gábor közlekedési miniszteri ál-
lamtitkárnál tisztelgett a küldöttség és felkérte őt. 
Szentes város kérelmének támogatására. Baros Gábor 
államtitkár fóltétlntfl megígérte, hogy mindent el fog 
követni az építési engedély meagdása iránt. 

Majd Hieronimy vasuttársulati igazgatóhoz ment 
a küldöttség, ki értesité a küldöttséget, hogy az oszt-
rák magyar állam vaspálya társulat igazgató tanácsá-
nak magyar és osztrák tagjai már elfogadták a Szen-
tes és a társulat között létre jött egyezséget, még a 
párisiak nem nyilatkoztak, de semmi kétség, hogy 
azok által is el fog fogadtatni, s igy az osztrák magyar 
államvaspálya társulat részéről befejezettnek tekinthető 
a vasút épités iránt kötött szerződés elfogadása. Kie 
melte Hieronymi, hogy a társülat nem volna hajlandó 
a vasutat pusztán csak Csongrádig vagy a böldi ré-
vig építeni, s csak is ugy megy bele az építkezésbe, 
ha Szentesig megnyeri az engedélyt, mire nézve neki 
biztos reménye van. 

Az nap délután TTorvá$h Gyula kormánybiztosnál 
tisztelgett a küldöttség, ki Tors Kálmán városunk ország-
gyűlési követével mindenütt vele volt a küldöttséggel, 
8 valóban meg nem hálálható buzgalommal járt kelt 
az ügy érdekében, hogy Szentes részére az érdekelt 
minisztereket megnyerje. 

Tor8 Kálmán városunk képviselője május 1 óta 
már kinn Rákoson lakik • igy nála a küldöttség láto-
gatásával nem fejezhette ki buzgó közbenjárásáért a 
köszönetet. 

Átalában ugy a kormány, mint a képviselő kö 
rökben a legélénkebb érdeklődés tárgyát képezi ezen 
vasút Ugye, 8 minden irányban az a vélemény, hogy 
a pénzügy miuiszter bár mily erősen ragaszkodnék is 
tagadó álláspontjához, az építési engedély megadását 
a kormány meg nem tagadhatja. 

Különben ez az ügy a miniszterelnök igéníte 
folytán rövid idő alatt minisztertanács elé fog. kerülni 
s igy valószínűleg 8 — 10 nap alatt el lesz intézve az 
ügy s a mint hisszük, a legjobb eredménynyel. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
MAGYAR-FRANCZIA 

Mztomltó-részrény-türsaHÚfj részénytiíke H millió frt aranyban* 
( A l a p í t t a t o t t 1 8 7 0 - b e n . ) Z K i o a a - u t a t á s 1 8 3 2 . é ^ r i d L e c e r a T o e r 3 1 - r ó l -

Befizetett részvénytőke aranyban fr|. 4.000,000. — 
Agió tartaléktőké 735 4 3 * — 
ljendelkezési- és nyeremény-tartalékalap '. ' ' ; " 426,002.05 
Árfolyam-különbözeti tartalékalap 77 G81 20 
JJIemi biztosítások díjtartaléka . . , " 1.05$,514.95 
Eletbutositási díjtartalék * 565,740.61 
Díj vál f ó-tárca . 3.054,455.57 

* 9 M ( m , Értékpapírokban elhelyezve: 
V * o d e r b e r K 1 v"*uti elsőbbs. % 40 . . . . frt 275,017.60 

\ u í ^ wagy» r-nyugoti n „ 1 9 6 . 6 0 150,116.40 
CÁ K Air-T.c ' » n II. 95. 186 3 9 0 . -< Alföld-fiumei „ „ 1 . 9 4 . 7 0 106,064— 

e) 179.60J Magyar gahcziai , „ 1 . 9 2 . 4 0 „ 165,950.40 

fi n „ „ II. 90.60 15,764.40 g) Jd.UUO osztr-magyar bank zálogl. 101.30 23.299.— 
h) 80 000 otszr. papir járadék 5% os 91.10 " 79 8*0 — 
lX 6% magyar aranyjáradék 115 80 . " 53,460!— 
k) 12;>.000 4% „ „ 85 60 . . . . 107 000 — 
lK 5 V / 0 földhitelint. zálogl. 100.75 . . . . . " 2L963.50 m) 24.000 5°'o „ w ]00. 24 000 — 
ti) 10.000 6% Pest városi köleaőn 108.40 . . ! l o ' W — 
o) 10.000 5% „ „ „ 97.5o : : : : : : : : : : : ; S -
p) 00.000 Pesti keresk. bank zálogl. 99.— 59 400.— 
q) 5.000 4% osztrák papirjáradék 76.50 n 3 *25. 
r) 96 drb. tiszavid. vasúti rész. 249.— 23 904. 
s) különféle biztosítási társaság részvényei "l.596 502. 
A fenti értékpapírok után az év végéig esedékes kamatok és osztalékok . . " 50,575^05 

frt 2.959,161.35 
Értékpapírokra adott kölcsönök f rt 62 061.33 
Hazai pénzintézeteknél elhelyezett tőkék 331784 17 
Váltó-tárca . 10l'(S0l!09 
A társaság házai Budapesten és Bécsben „1353,041.22 
Biztosító intézetek s képviseleteknél künnlevő követelések „ 2 410^533.22 
Készpénz- állomány a központban s a képviseleteknél 203,855.16 

Készpénz díjbevétel: 18*0 ik évben 1581 ik évben 1582 ik évben 
tűzbiztosításokért . . . frt 1294,729.87 frt 2.138,891.70 frt 3.079,187.29 — írt 6.562,808 96 
szállítmánybiztosításokért „ 392,120.78 „ 1.387,290.63 „ 2.260,914. „ 4.040,325 36 
jégbiztosításokért. . . „ 543,337.91 „ 815,055.32 „ 769,411.27 — „_2J27,804.50 

összesen frt 12^830,938.82 
Kifizetett károk : 1880-ik évben 1851-ik évben 1882-ik évben 

tűzbiztosítások után . .frt 698 884-91 frt 2 227,247-02 frt 2143.71914 — írt 5-069,851.07 
szállítmány biztositások után 135,736 70 „ 669.183 38 „ 1577.186 59 — „ 2 382106 77 
jégbiztosítások után „ 666,840 82 „ 573,20145 „ 590,394 52 — „ 1830,336 79 

összesen frt'9*285,294-63 
Függőben lévő károkért tartalékba helyeztetett frt 563,052.34 
A társaság házainak jövedelme s ac értékpapírok és betétek utáni kamat . „ 260,850.40 
Az életbiztosítás átlaga . . „ 14.128,814.62 
Az életbiztosítás évi dija 456,516.64 
Az életbiztosítások után kifizetett károk összege 53^200 — 
Függőben levő károkért tartalékba helyeztetett n 15.600.— 

Az 1582 ik évi nyereség — — — — — — — — ~ — - - _ _ f r t 531,428.18 
melyből az összeg alapítási éa szervezési költségek törlesztésére — — — — 260,643 70 
fordíttatott éa 5% os osztalékul •>— — — _ _ _ — — _ _ _ _ _ 237 2ÖO — 
kifizettetett. 



Egy latogatás Grossmann ós Rauschenbach első ma-
gyar gazdasági gépgyárában és gópraktárában 

Budapesten. 

Legutóbbi idézésünkor a fővárosban alkalmunk 
volt fenti telepitvényeket megtekinthetni, a hol is oly 
tok ujjal érdekessel találkoztunk, hogy helyesnek véljük 
a látottakat olvasoink elé tárni. 

Az engedély, a gyárat — mely a külső váci uton 
oc osztr. pályaudvar közelében fekszik — megtekin-
teni, készségesen megadatott és tényleg várakozásunkat 
teljesen felülmúlva találtuk, midőu termein átmentünk. 

Vezetőnket követve, mindenekelőtt egy nagy épü-
letbe léptünk, melyben a kovácsműhely és vasöntöde 
létezik. Az épület majdnem egészen köböl és vasból 
készült, magas és óriási ablakai igen nagy világossá-
got bocsátanak be, a mi a munkásokra és munkára nézve 
felette előnyős. 

A számos kovács-tűzhely, melyek valamenyien 
szelelök által tartatnak lángban, üllők és gözkalapá-
csok mellett, látunk uj szerkezetű nyeső gépeket és a 
kovácsmUhelyt, melyben természeténél fogva, sok gép 
nem lehet — igen célszerűen berendezve találtuk. 

A vasöntöde — éppen jókor jöttünk, hogy egy 
Öntésnél jelen lehesünk — szintén célszerűen van be-
rendezve és valóban hiba nélküli finom öntést hoz 
létre. 

A vasöntődében utunk, a nagy fakészlettel megra-
kott fafészereken és egy raktáron át, mely egészen meg 
volt tömve kész gépekkel, a tulajdonképeni gyári épü-
letbe vezetett. Az három emelet magas és minden eme-
let, óriási méretekben egy termet képez, minő terme-
ket még eddig nem láttunk. Itt is széles és magas ab-
lakokat találunk, ugy, hogy a termek teljes világosak. 
A földszintben az inditó gép van, — a kazánház mint 
egy 20 lépésnyire a gyári épülettől fekszik, — mely 
az összes áttéti tengelyzetet működésbe hozza. Ezen 
teremben láttunk különleges gépeket, melyek 
csakugyan célszerűség tekintetében mindent felülmúl-
nak, mit eddig láttunk. Fúrógépek, hatalmas eszterga 
padok, gyaluló gépek stb. s miudezen gépek az elő-
állítandó géprészek készítéséhez különösen szerkesztve. 

Munkás élet uralkodik itt és mintaszerű rendben 
fekUsznek az egyes géprészek a működő gépeknél, hogy 
összegyűjtve a felszerelőkhez jussanak és rövid döben 
egészszé egyesüljenek. A kész gép azután tödbszöri 
próbának lesz alávetve, mely azonban a pontos munka 
folytán legtöbbiivire már a kezdettől fogva rendesen és 
pontosan működik és csak ritka esetben mellékes hely-
reigazítást igényel. 

Az első emeletnek hasonló nagy termében, melybe 
egy vonalé által jutunk, az asztalos műhely van elhe-
lyezve és a másodikban a kész gépek be lesznek festve. 
Ha azok azután megszáradtak, a felvooó által az első 
emeletig és iuuen egy hidon át a már emiitett raktárba 
vitetnek. 

Valamennyi termek légszesz- és vizvezetéssel van-
nak ellátva és ezenkívül gőzfűtés is létezik, mely ne-
taláni tűz esetén egyszerzmind oltószerül használható, 
miután vizgöz a tüzet elfojtja elemlitjük még a kazán-
házhoz csatolt gőzzel fűtött fa szárító termet és zárjuk 
ezen gyár leírását azon megjegyzéssel, hogy még nem ta 
láltunk telepitvényt, mely oly általánosan célszerű be-
tendezésekkel birna, tényleg azonban egyet sem, mely-
nek a sikerület oly annyira mintegy a homlokára volua 
irva, mint az ennél az eset és azon határozott meg-
győződésünk is van, miszerint e gyár egészen rövid 
idő alatt kétszer oly nagy lesz mint ma, a mi külön-
ben a tulajdonosoktól kilátásba is vétetett, a mennyiben 
a telek, melyet a gyár számára vásároltak, mintegy 
7000 négyszögöl nagy 

Legjobb benyomással távoztunk ezen < yárból és 
indultunk a váci körúton fekvő raktárba Ezt minden 
érdeklődőnek, a ki Pestre érkezik, meg kellene tekin-
tenie, mivel gazdagabban és áttekinthetőbben beren-
dezett raktárt nem fogunk találni sehol sem. Az ud-
varban talán vagy 70 gőzmozdony áll, azután jön egy 
raktár emeletekkel, felvonókkal, futö darukkal és hi-
dakkal ellátva, a melyben földszint, első és második 
emeleten gőz- és járgány cséplőgépek, rosták, trieurök, 
stb. százanként vannak beraktározva. A második meg 
még nagyobb ház, mely már utcára nyilik, földszint-
ben teli van mindenféle nagyságú gőzmozdonyokkal és 
gőzcséplökkel, melyek mintául megtekintésre fel van-
nak állítva. Az első emeleten továbbá járgány cséplők 
vannak beraktározva. A harmadik és negyedik eme-
let mintateremül szolgál és itt mindennemű járgány-
cséplők, trieurök, ekék, vetőgépek, stb. stb. egy szó- I 
val dus választékban fellelhető mind az, a mit egy i 

gazda használhat. Ezen telepitvény megtekintését min-
den érdeklődőnek a legmelegebben ajánlhatjuk. 

Vegyes hirek. 
— Az első magyar gyapjú mosó és bizományi 

részvény társasag Budapesten lapunk mai számában 
megjelent hirdetését t. olvasóinknak figyelmébe ajánl-
juk. Ezen intézet 14 év óta fenáll s a legjobb hírnévnek 
örvend. Ellválal háton mosott és mosatlan nyírt, vala-
mint bőrről nyirott és timár gyapjút gyárilag való mo 
sásra és bizományi eladásra. Előlegeket nyújt jutányos 
kamatláb mellett. Leik ismeretes eljárása folytán a gyapjú 
kereskedők bizalmát teljes mértékben kiérdemli, amiért 
is olvasoink szives figyelmébe ajánljuk, 

— Megjelent az „Önügvéd" 13 ik ftizete. (Irta 
Knorr A ajos, kiadja itj. Nage l Ottó Bndapesten, a 
nemzeti színház bérházában.) E füzetben közli a szerző 
a vadászati jog gyakorlására vonatkozó szabályokat, 
és pedig a vadászati jog ^érvényesítésének módját; a 
vadak által tett károk megtérítésére vonatkozó intéz-
kedéseket, a vadászati tilalom tartalmát és tárgyait, a 
hivatalos vadászatok tartásának eseteit és módjait, a 
vadászati kihágásokat, azok büntetését és a büntetés 
kiszabása körüli eljárást, s ezzel áttér az adók külön-
böző nemeire ismerteti különösen a föld adó, ház adó, 
kereset adó, bánya adó töke kamat, és járadék adó 
nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adója, és az 
általános jövedelmi pót adó, a nyeremény adó, a szál-
lítási adó, a pénzintézeteknél elhelyezett tökékből fo-
lyó jövedelmek adója, a fegyver es vadászati adó tár-
gyait és mennyiségét, s megkezdi a megyei pótadó is-
mertetését, E tartalomdus és felette szükséges füzet 
ára 30 kr. A munka 24 ik vagyis utolsó füzete e hó 
második felében fog megjelenni. 

HIRDETÉSEK. 
Leszállított ár ! 

Hirdetés 
Alólirott tudatom a nagyérdemű 

közönséggel hogy üzletemet a píacz-
térröl Szentgyörgy nap után saját ha-
zamba L)r. l'ollák Sándor szomszédsá-
gába tettem át. 

Nállam ezután is mindennemű 
férfi, női éa gyermek, lábbelik ju 
tanyos ár mellett ziagy válasz-

tékban kaphatók. 
Megrendelésekre pedig gyorsan 

és pontosan mérsékelt ár mellett min-
dennemű lábbelit készítek. 

Magamat a tisztelt közönség be-
cses pártfogásába ajánlva, 

tisztelettel 
Varga Héniámin. 

cipészmester. 

XjeszáLllitottáir-

Az 1£67. évben alapított, legfelsőbb helyen enge-
délyezett 

„DUNA" 
biztosító tár3a,sá,gr 

9,̂ 58,110 Irinyi kezesséyi tökévéi. 
elfogad minden összegű biztosításokat jutányos dijak 
mellett: 

a) tűzkárok ellen, ingó és ingatlan vagyonra 
Biztosit tehát templomokat, palotákat és gazda-

sági épületeket, gyárakat áruraktárakat, házibutor ne 
nmeket és gazdasági készleteket aratási terményeket 
és marhát tűz és villámokozta károk ellen. 

b) jégkárok ellen, mindennemű mezei terményekre, 
és végre. 

c) élet , jövedéki- és kiházasitási biztosításokat, 
az ezen biztosítási osztályok mindegyikére nézve nyom-
tatásban kiadott feltételek szerint. 

A károk azonnal megbecsülteinek és rögtön kész-
pénzben ^kifizettetnek Azon csekély dij, mely a bizto-
sításért fizetendő, alkalmat szolgáltathatna arra, hogy 
minden vagyon szerencsétlenségek ellen biztositassék. 

Alólirott főügynök a legfelsőbb helyen engedé-
lyezett „I)unau biztosító társaságot a legmelegebben 
ajánlja és teljes készséggel ád a biztosításról felvilágo-
sításokat. 

Sohleier István, 
f ő ü g y n ö k , Szentesen. 

Dreher Antal-féle 

KIVITELI P A L A C Z E H 
egyedül kaphatók és megrendelhetők 

csakis 

DIETRICH és GOTTSCHLIG-nél 
Budapesten, 

vagy 

D R E H E R A N T A L - n á l 
KZ6"b áLH3rám-

A nyáron át naponta háromszor fr iss töltés, a 
palaczkok töltése czéljara eltett, legkitűnőbb kiviteli 

palaczksereknek. 

Ismét eladókat legnagyobb előnyökben és enge-
délyekben részesítjük, 

8HST* Szíves tudomásra. © 8 
Azon t. cz. kfi/.önséget, mely csak Dreher-féle kiviteli Bert 

fogyaszt, arra figyelmeztetjük, liogy csak azon palaczkserek 
liniiiisitallaiiságái-rt és eredettoéeeé11 kezeskedünk, melyeknek 
vigiit'táiii a „Dietrich és Gottsctllig" név világosan olvasható 

3vlá.ria,-celli + 

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

a gyomor minden bántalmai ellen, 4 
és fölülmulhatlan az ét- ^ 

vágyhiany, gyomor-gyen- JL 
gegés, roszszagu lehelet, x 
szelek, savanyu felbüfö- 7 
gés, ólika, gyomorhurut T 
gyomorégés, hugycsökép- T 
zödés, túlságos nyalka- ^ 
képződés, sargaság, u n - 4 
dor és hányás, föfáias (ha T 
az a gyomorból erea) gyo- ^ 
morgörcs, székszorulat, a 7 
gyomornak túlterheltsége 4 
étel ésital által,giliszta, |ép i 
ésmajbetegség, aranyeres x 

bántalmak Allnn T 

i ivapnaiu 
T gyógyszertárában, vaiammt az osztrák-magyar «" 
V birodalom minden nagyobb gyógyszertárában T 
^ és kereskedésében. — Központi szétküldési ^í 

raktár nagyban és kicsinyben. ^ 
§ 3 é<§¥ SéSiMS, 4 

^ „őrangyalhoz" címzett gyógyszertárában 18— ^ 
^ Kreinzierben, Morvaországban ^ V ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * y 




