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Lesz-e vasút? 
Ez a kérdés foglalkoztatja most folytono-

san és élénken a sr.entesi közönséget. — S 
mióta az az átalánosan ki nos hatást keltett hír 
köztudomássá lett, hogy a pénzügy miniszter 
határozottan ellene vAn a Szentes-félegyházi 
vasut építési engedély megadásának, azóta tul-
nyomólag azon hiedelem uralja városunk la-
kosságának érzelmét, hogy a tervelt vasutból 
most már nem lesz semmi. 

Nálunk — kiknek 2 év tized óta folyó 
vasútépítési küzdelme a csalódások láncolatá-
ból áll — nincs mit csodálni, ha a pénzügy 
miniszteri nyilatkozat után, most már az oly 
biztosnak hitt Félegyháza-szcntesi vasúthoz 
sincs reménye legtöbbeknek. 

Hogy meg fog-e adatni az engedély és 
igy ki lesz-e épitve a Szentes-félegyházi vasút? 
— ez a kérdés sokáig nem fog bennünket két-
ségben ^tartani; mert mint megbízható forrás-
ból értesültünk, a jövő heti minisztori tanács-
ban dönteni fognak ügyünk felett. — És mi, 
bár kínosan érezzük is nyomását a pénzügy-
miniszteri nyilatkozatnak, egy pillanatra sem 
vesztettük el reményünket és foltétlenül bízunk 
benne, hogy a kért a vasútépítési engedély 
meg tog adatni. Mert igaz ugjan, hogy ezen 
vasut kiépités/re állam vasúti érdekből meg 
lehet tagadni az engedélyt, amennyiben az 
által, hogy a félegyházi vasúti kapcsolat meg-
történik, az e vidéki forgalom hosszú, lehet 
tfrök időkre biztosíttatik az osztrák magyar 
állam vaspálya társulat birtokában levő vasut 
számára és igy az állam jövőben sem számol-
hat rá, hogy Szentes és környékének szállít-
mányai az állam birtokában lévő „tisza vidék 
^s Szolnok ujszász-rákosi* vonalon vitessenek. 
S igaz, hogy ennél fogva az e vidék forgalmá-
ból származó szállítási haszontól az állam el-
esik ; de ev.vel szemben az is igaz, hogy ameny- | 
nyiben ma Szentes összes szállítmánya Félegy-
liáaa felöl jön és FélegyTiáza felé vitetik, ezen 
szállítmányok szállítási jövedelmére csak az 
esetben tarthat számot az állam, ha a félegy-
háza-szentesi v suti csatlakozás megakadályo-
lyozása esetén, a szajoli vasut ki fog építtetni. 
S amennyiben állami érdekre való hivatkozás 
mellett is, csak az esetben tagadható meg egy 
vidéktől egy bizonyos irányú vasut, ha az 
állam a az ő érdekének megfelelő vasut kié-
pítését maga eszközli; ennélfogva a Szentest 
illető mai helyzetben csak akkor tagadhatná 
meg a minisztérium a kért vasut épitési en-
gedély megadását, ha Ő maga venné azután 
kezébe a Szajol-vásárhelyi vasut kiépítését és 
biztosítaná Szentest arról, hogy azon áldozat 
mellett, melyet a Félyegyháza-sesntesi vasútra 
megajánlott, hajlandó a szajoli vasut kiépí-
tésére. 

Mi csakis ezen egy esetben látjuk megta-
gadhatónak a kért engedély megadását; mert 
különben állami érdekekre való hivatkozás 
mellett sem lehet egy igazságos kormánynak 
megtagadni egy vidéktől a boldogulhatás egye-
düli föltételét. 

A magyar kormánynak azonban ma esze 
ágában sincs a szajoli vasut építésébe állami 
pénzek hozzá járulása mellett bele bocsátkozni 
de ha erre a pénzügyminiszter hajlandó volna 
is — amint eddig még senkinek meg nem 
igérte — a kormányban akkor is igen erős 
akadályok támasztatnának a szajoli vasútnak 
építése elé: mert ez a vasut osak akkor felelne 
meg teljesen az állam érdekének, ha Vásár-

helytől Makóig vitetnék; de ezen vasut épí-
tésnek többen határozottan ellene vannak és 
pedig Szeged érdekéből; mert ma Arad és 
Csanád megye forgalma mind Szeged felé megy, 
akkor pedig, ha a Makó-Vásárhelyi vasut kiépít-
tetnék, az összes forgalom eltereltetnék Sze 
gedtől ezen sokkal rövidebb volnalra és ez ál-
tal Szeged sokat veszítene. Mit a kormány, 
most midőn Szeged oly óriási állami áldozat 
mellet fölépíttetett, nem csaknem akar, de nem 
is fog megengedni 

Korántsem kell tehát hinni, hogy — ha 
bár a pénzügyminiszter barátja is a szajoli vas-
útnak — a kormány többi tagjai is egyetér-
tenek vele. Sőt Szeged emelkedése szempont 
jából a szajoli vasútnak hatalmas ellenesei 
vannak a kormányban. 

A szajol-vásárhelyi vasúttal kapcsolatos 
állami érdek miatt tehát nincs okunk — a 
pénzügyminiszter merev magatartásával szem-
ben sem — komolyan aggódni a felett, hogy 
a kért fél egyháza-szentesi vasútra az engedély 
meg ne adassék. 

Mi föltétlenül hisszük és bízunk az enge-
dély megadásában — S bízunk a fönt előso-
roltak mellett azért is; mert ugy a kormány, 
mint a parlament tagjai között is, hatalmas és 
befolyásos, mondhatnánk döntő sulylyal bíró 
emberek állnak lelken buzga^mmal ügyünk 
mellett. Bízunk, mert a magyar kormány, annak 
a hatalmas vasuttársulatnak, melylyel csak 
alig egy éve kötött az egész ország elismeré-
sétől kísért előnyös szerződést; most midőn 
ezen szerződés kifolyásául a legelső vasutat 
akarja építeni, erre az engedélyt nem tagad-
hatná meg a nélkül, hogy ezen társulat az 
engedély megtagadásával szenvedett sérelmet 
kamatostól vissza ne adhatná az államnak. Ily 
politikát pedig nem áll érdekében és nem is 
követhet a kormány. 

Bízunk, mert a félegyháza-szentesi vasút-
építés kérdése szoros összefüggésben van a 
tervben levő és a közel jövőben keresztül haj 
tandó megye rendezés ügyével is. Az ugyanis, 
hogy Szegednek egy megyét fognak adni, be-
fejezett dolog. Befejezett dolog, hogy Csanádine-
gyéből és Csongrádmegye egy részéből fog 
Szeged számára egy megye teremtetni. És be-
fejezett dolog, hogy Csongrádmegye a tőle 
elszakított részekért Pest- és Jász-Nagy-Kun-
Szolnokmegyékből fog kárpótoltatni — Fél-
egyháza legfőként közlekedési szempontból küzd 
Csongrádmegyéhez való csatoltatása ellen. Ha 
a félegyháza szentesi vasut kiépíttetik: ezen 
kifogás elesik. — Ez is egyik ok, mely a kor-
mánynál ezen vasútépítés engedélyének meg-
adása mellett szól. 

A szajol-vásárhelyi vasúttal kapcsolatba 
hozott államérdekkel szemben tehát a félegy-
ház-szente8Í vasut mellett nagy és fontos érdek 
küzd és harcol, s igy mi indokolatlannak tart-
juk azt a lehangoltságot, mely a pénzügymi-
niszter nyilatkozata után — nálunk a kedélye-
ken uralkodik 

Mi bízunk benne, hogy az engedély meg 
fog adatni és hisszük, hogy a szentes-félegyházi 
vasut rövid idő alatt ki fog épittetni. 

ölelni s egyíetih'g istápolni, annak ilustrálásárá ide 
igtatjuk az alapszabálynak azon részét, mely a tervbe 
vett egylet céljait foglalja magába. 

Az egylet célja: 
Csongrádmegye területén a mezőgazdaság min-

den ágának előmozditása, a gazdasági ismeretek ter-
jesztése, B a mezőgazdálkodással foglalkozók ügyeinek 
fölkarolása és sorsának javítása. 

E cél elérésére az egylet 
a) tanulmányozza es ismerteti a megye mező* 

gazdasági viszonyait általában és részletekben s a hiá-
nyok pótlására, akadályok elhárítására javaslatokat és 
indítványokat tesz. 

b) szakismeretek előmozdítására eszmecseréket, 
értekezleteket tart, felolvasásokat rendez, korszerű el-
méleti pályamunkákra jutalmat tűz, szakkönyveket és 
folyóiratokat járat, illetőleg beszerez, növény és állat 
tenyésztési telepeken termelési és kezelési próbákat 
tart, takarmány és trágya készítési kísérleteket vezet, 
a megye területén egyes gazdaságokat megtekint, az 
okszerűen kezeiteket, gépek, jeles állatfajok és elő-
nyösnek bizonyult termelési cikkek adományozásával 
jutalmazza a körülményekhez képest, a hibás rendszer-
rel gazdálkodókat útba igazítja, tanácscsal támogatja, 
szakmunkákkal ellátja; ujabban feltalált, valamint már 
régebben használatban álló gazdasági gépeket bemu-
tat és ismertet; koronként kiállításokat, versenyeket, 
rendez. 

c) a gazdasági egyletnek és a gazdaközönségnek 
egymás irányában fenforgó ügyeiben vagy a főváros-
hoz kötött érdekeiben vald érintkezéseknél köz-
ben jár. 

d) az érdekeltek felhívása folytán minden ingat-
lan birtok eladása vagy vétele körül közreműködik. 

e) már létező jelzálog kölcsönök kedvező con-
vertálása és másnemű kölcsöuök beszerzése körüli el-
járáshoz ad útmutatást. 

/ ) gazdasági célokra, vagy vállalatokra, valamint 
vasutak és vizijármüvek létesítésére erkölcsi támoga-
tást nyújt, esetleg a hitel szerződést megkönnyíti. 

g) minden alkalmas gazdasági termény, u. m. 
gabona, bor, fa, kender, selyem, gyapjú stb. továbbá 
gazdasági tenyész állatok és gépek beszerzésére utasí-
tást ad és segédkezet nyújt. 

h) a termények tömeges eladását vagy raktározá-
sát közvetíti. 

t) a hatósághoz és kormányhoz a n ezőgadaságot 
érdeklő ügyekben felterjesztéseket intéz, és azoknak 
felszéllitására a szakkörébe, vágó szogálatokat tel-
jesiti. 

Ezen célok eléréséért fog küzdeni a létesítendő 
Csongrád megyei gazdasági egyesület. Nem kell bizo-
nyítgatnunk, hogy a mezőgazdasági élet m uden ágára 
messze üdvösen kiható, ily célú törekvések mellett egy 
egylet mily áldásosán hathat a mi elhanyagolt mező 
gazdasági állapotainkra. 

Hogy azonban a tervezett egylet céljaiul kitűzött 
igék 8 üdvös eszmék testesüljenek, ahhoz most már 
az kell, hogy megyénk gazdálkodói és mindazok, kik 
hivatva vannak ezen egylet megalakítását elősegíteni, 
az intéző körökkel kart öltve buzgón, odaadólag mű-
ködjének közre, hogy az egylet minél elébb, minél 
nagyobb számú taggal megalakulhasson. Mondanunk 
sem kell, hogy miután a tervbe vett egylet székhelye 
Szentes leend, s mert Szentes megyénknek legnépe-
sebb és vezérlő városa; anuálfogva a Csongrádme-
gyei gazdasági egyesület eszméjének itt kell legfogé-
konyabb talajra találni s s hiszük is, hogy gazdálko-
dóink 8 általában az ügy iránt érdeklődők nagyszámban 
fog nak csoportosulni, hogy az ige minél elébb és 
minél szebb jövőt igérőleg testesüljön. 

A megyei gazdasági egyesület. 
Lapunk mult számaiban többször érintettük, hogy 

a megye részéről kiküldött bizottság munkálkodik egy 
megyei gazdasági egyesület létesítésén. 

Ezen bizottság által már elkészíttetett a tervbe 
vett egylet alapszabálya. Hogy mily széles körben 
kívánja ezen egylet a mezőgazdasági érdekeket fel-

Vidéki levelezés. 
Mindszent 1883. Jun. 3. 

Tekintetes szerkesztő ur! 
A legközelebbi megyei közgyűlés elhatározta 

ugyan, hogy a megye székhelynek Szentesre áttételé-
vel egyidejűleg a szolgabiróság és csendőrség Szegvár-
ról Mindszentre helyeztessék át, — ámde Mágoes, De-
rekegyháza, Teés-Fábián és Szegvár községek azt a 
határozatot megfelebbezték. Tudtuk ert előre; hiszen 
a megyei közgyűlésen már megkapták rá az impul-
tust. Csakhogy mi se várjuk ám helyüukbe a sült ga-
lambot; s ha ellenünk apellálgatnak, hát mi me£ 
indokolt fölterjesztéssel élünk, s gondoskodunk róla, 



hogy igazságos ügyünknek élőszóval is legyenek apos-
tolai. 

Ugyanis községünk képviselő testületének mai 
napon tartott közgyűlése egyhangúlag elhatározta, hogy 
— tekintettel azon körülményre, miszerint a várme-
gyének ez ügyben tett fölterjesztése, könnyen érthető 
okokból, nem eléggé kimerítően és okadatoltan szer-
kesztetett — a belügyminiszterhez statisticai adatok-
kal támogatott feliratot intéz; s ennek átadására egy 
— a községi másodbiró, P*p Ákos jegyző, Szobotka 
Gusztáv, Wimmer Károly és Pintér Gyula községi kép-
viselőkből álló deputatiót küldött ki azon utasítással, 
hogy illetékes helyekeu szóbeli informatiók által is 
törekedjék Mindszent föltétlenül jogos kívánságának 
érvényt szerezni. Megbízatott egyszersmind, hogv a Szen-
tes-felegyházi vasut épitési engedély magadását a mi-
nisztériinnál kérelmezze. 

Ugyanazon közgyűlés Szentes városnak, a töltés-
építésre fordított 6. millió forint viszatérisése tekinte-
tében elfoglal álláspontját — némi eltéréssel — ma-
gáévá tette. A leglényegesebb eltérés a kirovási kulcs-
nál merült föl; melyre nézve Mindszent diatározottan 
ragaszkodik a kormánybiztosi tervezet propositiöihoz. 
S ezt uem is lehet csodálni; mert Mindszent község-
nek mindössze 600. hold olyan földje van, mely a 30-
iki vizszin alá esik, határának többi része jobbadán az 
55-iki áttérbe tartozik. Szentes pedig épen a 30 iki 
áttér érdekében nagyobb mértékben kívánta megter-
heltetni az 55 iki árteret; e részben tehát Mindszent-
nek nyilvánvalólag ellenérdeke van. 

Hanem a Kurca zsilip kérdésében már egészszen 
egyetértünk Szentessel; s közgyűlésünk nemcsak ma 
gáévá tette Szentesnek e tárgyban beadott s pártolás 
végett hozzánk is megküldött feliratát, hanem azt még 
azon kéréssel egészítette ki, hogy — tekintettel az égető 
belviz bajokra — legalább az alsó kurcatorki zsilip 
építése haladéktalanul s oly erővel kezdessék meg, hogy 
még ez év folyamában bizton befelyezhető legyen; 
addig is a gáttest azon helyen, hol a zsilip lessz, vá-
gattassék keresztül, hogy a Kurcában összegyülemlett 
nagy mennyiségű viz mielőbb szabad lefolyást nyer-
jen. Az ily szellemben készítendő feliratnak a közm. 
és közi. miniszterhez leendő beadásával szintén a fen-
tebb említett küldötség bízatott meg; azon utasítással, 
hogy illető körökben biztos tájékozást igyekezsék sze-
rezni az iránt, váljon a jelzett kérelmekkel szemben 
milyen a döntő tényezők hangulata, s hogy e szerint 
mire számithatunk ? 

A nélkül, hogy Szentes magatartására befolyást 
gyakorolni hivatva éreznénk magunkat, tisztán az Ugy 
iránti jóakarattól vezéreltetve — fölvetjük a kérdést, 
váljon nem volna é jó és időszeiü, ha ez ügyben Szen 
is haponló lépést tenne? Kiváló tisztelettel: 

Mindszenti 

Világ folyása. 
A cár koronázás nagy eseménye néhány 

napig háttérbe szorított minden más kérdést. 
Lázas kíváncsisággal, feszült figyelemmel leste 
az egész világ, hogy az ünnepélyességek mi-
ként fognak lefolyni. Talán senki sem volt, a 
kinek gondolatában ne kisértett volna a nihi-
lizmus réme. Maga a cár és környezete legke-
vésbbé volt képes megszabadulni a sötét aggo-
dalmak ónsulyától; ott fészkelt a rettegés a 
oár halvány arcán, komor tekintetén, mely az 

ünnepélyességek alatt pillanatra sem derült föl ; 
ékesszólóau nyilatkozott a végnélküli félelem 
a remegő cárné eltitkolhatlan izgatottságában, 
mely a ceremónia alatt egész lényét uralta 

Különösen a Moszkvába való bevonulástól 
fázott a cár ; a mit eléggé jelez az a tény, hogy 
a bevonulásban egyetlen külföldi fejedelmi sze-
mély se vett részt, mert a cár nem merte azok 
életét kockára tenni. 

Pedig a mit emberi furfang és rendőri 
lángész kifundálni képes, mindazon elővigyá-
zati rendszabályok meg voltak téve. A kül-
földi lapok egyértelmű állítása szerint a rend-
őri intézkedések beláthatlan óvatosságát csak 
az képes megérteni, a ki a dolgok folyásának 
közvetlen szemlélője volt. — A cár közelébe 
idegen embernek férkőznie teljes lehetetlenség 
volt még távolról is csak az láthatott vala-
mit, aki jegygyei birt; már pedig annak ugyan-
csak megbízható és gyanútól ment halandónak 
kellet lennie, a ki jegyhez birt jutni. Maga a cár és 
kísérete ugy a bevonulás, mint a koronázás és 
egyéb szertartások ideje alatt egy áttörhetlen 
vasfal által volt övezve, melyet a rengeteg 
mennyiségben kivonult katonaság képezett. 
Emberileg lehetetlenné volt téve minden me-
rénylet; és sem a május 22-én végbement be-
vonuláskor; sem a május 27-én megtartott ko-
ronázás alkalmával nem történt semmi baj Né-
hány embert ugyan a nagy tolong isban agyon 
nyomtak; de hát mit nyom egy pár gyarló 
élet a muszka fogalmak mérlegében? 

Azt a csillogó fényt, azt a ragyogó pom-
pát és mérhetetlen pazarlást, melyet az ünne-
pélyességek alatt kifejtettek, hiven ecsetelni 
lehetetlen. Felül mult az minden logalmat; 
az istenitett despota fölkenése túlszárnyalt min-
den hasonló ünnepélyt. A legmesésebb kele-s 
fényűzés gyarlóvá törpült, az éjszaki kolosszut 
pompa özönével szemben. 

Ámde e pazar bőkezűséget annál sivárabbá, 
annál kirívóbbá tette az a szűkmarkú fukarság, 
melyet a cár az elnyomatás sanyarú igájában 
ílődő népeinek jogosult vágyaival, sóvár re-
ményeivel szemben tanúsított. Általános volt 
a hír, hogy a koronázás alkalmából üdvös re-
formokkal, némi jogokkal fogja megajándékozni 
mérhetlen birodalmának rabnépét a mindenható 
cár; talán a nihilisták rettenetes karját is ez 
a remény tartóztatta vissza 

Ámde ez a sok szép remény mind csal 
képnek, üres ábrándnak bizonyult. A cár kitün-
tetésekkel halmoz a el híveit, leoldatá egy cspat 
fogolynak láncát, elengedett egy csomó adót, a 
számkivetésben élők egy része előtt megnyitá 
az otthon kapuját: s ezzel aztán végkép kime-
rült kegyelmének és nagylelkűségének tárháza. 
Reformokról, űdvos politikai intézményekről; 
alkotmányos jogokról mélyen hallgat a cárnak 
népeihez intézett kiáltványa; csak a korlátlan 
despotizmus kényuri hatalma nyilatkozik abban. 
Igy a cárra is lehet alkalmazni a trónvesztett 
francia uralkodó családra vonatkozó híres szó-
járást: „semmit sem tanult és semmit eein fe-
ledett." 

A nihilisták nem is hagyják ezt szó nél-
kül; a cári kiáltványra már is egy ellenkiált-

ványt tettek közzé, melyben kijelentik, liogy 
ha a cár továbbra is makacsul vonakodik meg-
adni a kívánt reformokat, a niHilista végrehajtó 
bizottság vele szemben is teljesíteni fogja szo-
morú feladatát Más szavakkal nem egyébb ezt 
mint a cár halálos ítélete. Tehát még nem lehet 
tudni, hogy minő utójátéka lesz a koronázási 
ceremóniának. 

Ama gyászos utójáték hírnökéül tekintik 
a cár fővárosának, Szentpétervárnak magatar-
tását. A koronázás alkalmából ott is nagy 
szabású ünnepélyességek vették kezdetüket; a 
tömeg azonban rakoncátlankodni kezdett, s mi-
dőn a rendőrség erélyesen lépett föl, a több 
mint 100. ezer főből álló utczai nép ellent ál-
lott s a rendőrséget visszaszorította és bántal-
mazta. E zavargások csakhamar oly fenyegető 
jelleget öltöttek, hogy a rendőrfőnök kényte-
len volt belátni tehetetlenségét, s az egész ka-
tonaságot kirukkoltatta és a Moszkvában lévő 
belügyminisztertől távirati utasítást kér. A bel-
ügyminiszter aztán a cár parancsára elrendelte 
szentpétvári ünnepélyességek beszüntetését; a 
mi meg is történt s a cárváros ostromállapotba 

I helyeztetett. A hivatalos körök állítólag biztos 
• adatokat szereztek arra, hogy az egész zavar-
I gásban a nihilisták keze működött, a kik föl-
' kelést akartak előidézni Ez események hatása 
I alatt a cár elhatározta, hogy egyelőre nem 
! fog vissztérni birodalmi fő és székvárosába. 

Szegény cári ő róla csakugyan el lehet mon-
dani, hogy nem „találja honját a hazában.11 

Mig a cár fényben fürdik, addig távol 
Ázsiában francia katonák vére áztatja a földet. 
Khina szomszédságában 1860. év óta gyarma-
tokkal bir Franciaország, s most háborúba ke-
veredett ott a benszülöttekkel, kik nem akar-
ják tovább tűrni a francia fenhatóságot. Ton-
kingban véres összeütközés volt a franciák és 
a benszülöttek között, mely a íranciíT hadcsa-
patok vereségével végződött. A francia köztár-
saság lázis gyorsasággal küld erősítéseket a 
szorongatott francia katonaságnak; s minthogy 
Khina is jogot formál a háború szinteréül szol-
gáló tartomány fennhatóságára, valószínűnek 
tartják, hogy a roppant khinai birodalommal 
is háborúba keveredik a köztársaság. Annál 
inkább tartanak ettől, mivel Angolország — 
mely sohasem nézte jó szemmel Franciaország 
afrikai és ázsiai terjeszkedését — állítólag titok-
ban bujtogatja Khinát. Nem lehet tehát tudni, 
hogy a francia lobogó becsületéért megindított 
hadjárat még hová feg fejlődni 

Már arról is beszéltek, hogy Khina meg-
fogja szakítani Franciországgal a diplomatiai 
összeköttetést; s e tényt nyomban követendi 
a hadizenet; — azonban ez még eddig nem 
történt meg, s francia kormánykörökben bizton 
reménylik, hogy a dolgot Khinával sikerülni 
fog békésen elintézni. 

Nálunk a főrendiház elnökévé a szerencsét-
len véget ért Majláth helyett Szögyény Ma-
risch László főkamarásmestert, és alelnökévé 
gróf Cziráky János tárnokmestert nev zte ki 
a király. E kinevezlek után királyi rendelettel 
bezáratott az országgyűlés jelen ü-ésszaka, s a 
honatyák őszig családi tűzhelyeikhez vonultak 
vissza. A mi az országgyűlés most bevégződött 

TARCA. 
Tizenkét leám^r egry liáizaaáil. 

— l i e H z é l y , — 
Irta; S. F. 

Káros Nagy Sándor ur sokkal kedélyesebb öreg 
ur volt, hogy sem komolyan megütközött volna azon, 
hogy mind a két fia egy leányba lett légyen szerelmes. 

Van ott leány elég, gondolá magában, jut mind a 
kettőnek. Es az ő fiai elég jó testvérek, majd csak 
megegyeznek egymással. 

Most már csak az volt a baj, hogy Sándor nem 
volt oda haza, hogy Bálint nyomban számolhatott 
volna vele. 

Károsné asszonyom még annyit tudott, hogy 
Sándor fia nősülni akar és Csapó Sárikát akarja el-
venni és ennek az anya nagyon örült, habár jobb 
szerette volna Erzsikét menyének; arról azonban még 
mit sem tudott, hogy Bálint fia sem akar elmaradni 
Sándortól. 

Ez a dolog azonban a jó édes anya «lőtt csak 
addig volt titok, míg fia vele is találkozott; mert ez 
elmondá neki röktön, hogy mit akar, s miután Bálint 
föltette apjáról, hogy ez csak tréfál Sándornak nősü-
lési szándékával, azért az ifju anyját kérdé meg, hogy 
Sándor csukugyan akar e nősülni? — S való-e, hogy 
Sárikát akarja elvenni? 

A anya „igenunel felelt. Ő azonban nem vette-
a dolgot olyan kedélyesen, mint férje; mert látta Bá-
lint homlokán és szemeiben a lelki vihar fellegeit tor-
nyosulni. 

— Ebből még rosz dolog lehet, mondogatá Bá-
liut, komoran nézve szüleire. 

— Hossz dolog, mi rosz dolog lenne, szólt az 
öreg ur: hát hiszen be nőtt már mindkettőtök feje 
lágyja és majd megegyeztek egymással. — Sándor 
az öregebb és te kitérsz előle az útból. 

— Mit beszélsz te apám, szólt hévvel és harag-
gal az ifju, hogy szinte szikráztak szemei a felindulás 
miat., azt hiszed talán, hogy az én szerelmem üres 
komédia, mely felett komoly vélemény, helyett csak 
kacagni kell. Vagy gyermek vagyok én, hogy tréfálsz 
velem? 

Káros Nagy Sándor ur csak foltétlen tisztelet 
és hódolathoz volt szokva gyermekei részéről, nem 
csoda tehát, ha elállt szeme szája fia fellépésére és 
haragoB visszatasitó hangja hallatára. 

— Váljon minek is beszélsz olyant apja, szólt 
az anya, aggódva nézett Bálint fiára, kiuek a felindu-
lástól remegett a hangja. 

— Esküszöm, hogy vagy az enyim lesz a leány 
vagy senkié se! mondá és többször ismétlé azt a ko-
moly kijelentést Bálint ur. 

— Hát legyen a tied! Vigyen el az ördög ben-
neteket, mondá szintén haragos hangon Káros Nagy 
Sándor ur: hát oka vagyok én annak, hogy tik va-
kon mentek egymásnak. Hiszen van ott két eladó leány, 
derék szép leány Erzsike is: hát mit bolondultok 
mind a ketten egybe. S azután azt hiszem, hogy mind 
a kettőtök felesége nem lehet; hát egyikőtöknek ki 
kell térni a másik elől. 

— Én nem térek ki senki elől. 
— Hát ne térj, mondá az apa. Egyétek meg 

egymást. Hiszen ugy illik az a mai világban a testvé-
reknek. 

— De az istenért apám; szólt hévvel Bálint: 
mit beszélsz te! . . 

— Semmit! vágott közbe az öreg. Elég volt. 

— Igen, mondá az ifju, elég volt, s azután vette 
kalapját, fogatott, hogy Csapóékhoz menjen, megkérni 
Sárika kezét, hogy biztos legyen annak szerel-
méről. 

— Bár soha se jöttek volna be a küszöbömön ; 
mondá Káros Nagy Sándorné, hogy ily háborúságot, 
ne hozhattak volna házamhoz. 

— No de édes feleségem, mondá az apa meg. 
nyugtatólag: hát a dolog mégis csak ugy van amint 
én mondom, hogy a két fiu azt az egy leányt nem 
veheti feleségül. — Hát egyezzenek meg. Vegye el 
az egyik az egyiket, és a másik a másikat. 

— Igen, de akkor Sándornak kell Erzsikéfel-
venni; mert ő az idősebb, tehát ő hozzá való az idő-
sebb leány. 

— Nem idős az édes oldalbordám egyik se, mind 
a kettő olyan, mint a ma feslett rozsa, 

— Jól van jol, de hát mégis Erzsike az öregebb. 
— Mind egy az akár melyik az öregebb, egyik-

kel éppen ugy megérheti az egyik, mint a másik a 
másikkal, mondá Káros Nagy Sándor ur, s azután oly 
flegmával töltött szép feketére szitt tajtékpipájára, 

1 mintha semmi sem tőrtént Volna a háznál. 
Pedig furcsa dolog volt ott. Bálint oly villám-

sebességgel hajtatott ki a kastély udvaráról, mintha a 
J világ végéig meg sem akarna állni. És csakugyan ugy 

is volt, a világ vége volt ott Bálint úrra nézve, ahova 
most ment; mert hiszen Csapó Sárikán túl nem volt 
Bálint úrra nézve világ. 

Szakadt a tajték a két lóról, midőn Bálint Cse-
resre, Csapóékhoz ért. A két eladó lyány apjával együtt 
már messziről látták a vágtató lovakat, s rémülve fu-
tottak ki, midőn a közeledő kocsin Káros Nagy Bá-
lintot ismerték föl. 

Azt hitték, hogy Károséknál valami nagy szeren-



ülésszakának eredményét illeti, tagadhatatlan, 
ho?y a magyar parlamenti élet történetében 
még ennyi törvényhozói munkásságot egyik 
ülésszak alatt se producált a z országgyűlés 
Hogy azonban ezen törvényhozási működés a 
közjó szempontjából mily értékkel bir; annak 
latolgatása nem tartozik lapunk keretébe. Annak 
méltatása a politikai pártok feladatát képozi; 
tehát fejtegesse azt kiki a maga álláspontjából, 
és legyen neki az ő hite szerint. 

Helyi és vegyes hirek, 
— T ő r s Kálmán városunk országgyűlési képvi-

selője lloichy Pál országyülési kepviselő kíséretében 
ma városunkba fog érkezni. Szeretett képviselőnk méltó 
fogadtatása iránt ugy a városi hatóság, mint a 4*-a-
népkör választmánya minden kellő intézkedést megtet. 
ek. A tanács részéről Burián Lajot városi ügyész Ahaft 
Zsigmond városi mérnök urak ; a 48-as népkör részérő 
pedig Pataky Imre alelnök és Soós Ferenc választmá-
nyi tag küldettek ki, hogy városunk szívesen várt je 
les vendégeit a félegyházi állomásnál fogadják. A Ti-
szánál ma délután 5 órakor lesz a fogadtatás, hol a 
városi hatóság részéről egy négytagú küldöttség élén 
Sarkady N. Mihály főkapitány, a 48-as kör nevében 
pedig lapunk szerkesztője fogja fogadni; majd a város-
házánál Balogh János polgármester a 48-as népkörben 
pedig a kör elnöke Pólya Ferenc fogadják. Tors Kál-
mán és Hoichy Pál képviselő urak városunkban való 
időzésük alatt lapunk szerkesztőjénél lesznek szállva. 
Vasárnap vagyis f. hó 10-én a vendégek tiszteletére a 
48-as népkör saját helyiségében társas vacsorát ren-
dez. Mint tudjuk városunk képviselője és jeles vendég-
társa több napig fognak körünkben időzni. A kitűnő 
vendégeknek szivünkből kívánjuk, hogy hozza Isten 
körünkbe őket! 

— Banquett. Tors Kálmán városunk országgyű-
lési képviselője tiszteletére f. hó 10-én este a 48-as 
népkör helyiségében rendezendő társas vacsorán a kik 
részt akarnak venni, előjegyeztethetik magokat Tóth 
Anta'nál a kör vendéglősénél. 

— Megyénk közigazgatási bizottsága f. hó 14. 
fogja rendes havi ülését tartani. 

— Junialist tart ma este a szentesi iparoB ifjú-
ság a Széchényi kertben. E mulatságra sokan készül-
tek, • igy ez előre láthatólag jól fog sikerülni. 

— Farkas Zsigmondné gyórszertárát, melyet ed-
dig Glázer Adolf bérelt, f. hó 3-án Podhradszky 
Ferenc gyógyszerész vette át. Ajánljuk őt a közönség 
figyelmébe. 

— Megyénk ország útjainak jókarba hozatala ér 
dekéből nagyban s eddig ínég soha nem tapasztalt 
eredmény nyel folynak a munkálatok. Valóban teljes 
elismeréssel kell megemlékeznünk azon praktikus el-
járásról, melyet Pünkösdy Ferenc megyei állam építé-
szeti főmérnök országátujaink járható állapotba hozatala 
végett alkalmazásba vett Eddig ugyanis a megyei 
közmunka felhasználásánál az volt az eljárási mód, 
hogy a kik természetben szolgálták le a közmunkát, 
ki küldtek annyi napra, a hányra kellett, egy gyer-
meket, vagy egy munkaképtelen embert, kit már más 
munkára használni nem lehetet.t s az ott a napot lop-
va, leszolgálta a megyei közmunkát. Ily szolgálat mel-
lett a mi útjaink folytonosan járhatatlan állapotban ma-
radtak. Pünkösdy Ferenc megyei főmérnök azonban, 
hogy ezen nap lopásnak véget vessen, s mindenki be 

esetlenség történt. Taián meghalt Káros bácsi vagy 
Káros néni töprengtek a lyányok. Csapó Sándor ur 
pedig azt hitte, hogy a kastély égett le. 

Bálint dult arccal ugrott le a kocsiról, s még 
akkor is alig birta magát rendezni, midőn a tornácon 
a két kisasszonyt, s legfőként, midőn ott ideálját, bol-
dogságának eszményképét a szép Sárikát meglátta. 

— Az istenért! kérdék a lyányok az ifjút, mi 
történhetett, hogy ön ily lóhalálba jön ? 

Káros Nagy Bálint most nem az az udvarias, 
finom, mosolylyó arcú embtr volt, mint amilyen rende-
sen szokott lenni. Majd nem köszönés nélkül rázta meg 
Csapó Sándor urnák nyájasan nyújtott kezét, s azután 
röviden üdvözölte a hölgyeket és pár szóra hitta szo-
bába Csapó Sándor urat, nem is várván be, hogy be 
„tessékeljék". 

A lányok zavartan néztek egymásra. — Nem bír-
ták elképzelni, hogy mi történhetett Károséknál és mi 
járatban lehet most Káros Bálint. 
Komoly dolog lehet nagyon. 

Komoly is volt; inert az ifjú minden ceremónia 
nélkül Sárika kezét kérte meg. Csapó Sándor sem 
volta ceremónia embere. Es aztinondá, hogy ha Sáriká-
nak is az a szándéka, ami Bálint uré, hát ő nem áll 
útjába a jó isten akaratának. 

Sárikának pedig éppen az volt a szándéka, ami 
Káros Nagy Bálinté, s igy az egyezség könyen ős rö-
vid idő alatt megtörtént. 

— De mit szól majd ehhez Káros Nagy Sándor, 
ki ez időben éppen Pesten járt, drága ajándékokat 
venni Sárikának, hogy ezekkel lepje meg akkor, mi-
dőn majd mint kérő fog fellépni. 

(Folyt, köv.) 

csületesen megszolgáljon a megyei közmunkában, min-
den közmunka kötelesnek — ki természetben kívánta 
ledolgozni közmunkáját — a kirovása arányában az 
az országutból kimért egy darabot, s azt tartozik a 
méretek szerint kiépíteni. Ez a mulatság kezdetben 
nem igen tetszet senkinek, de hiába csak lekellett 
azt szolgálni 8 a dolognak az lett a vége, hogy már 
eddig id egy pár országutunk remekül ki van építve, 
amint csak földből országutat építeni lehet. Gratulá-
lunk ezen kiváló eredményért az állam épitészeti fömér 
nőknek. Ily eljárás mellett rövid idő alatt meg lesz 
csinálva megyénknek minden országútja. 

— TŰZ VOlt f. hó 5 én a II ik tizedben Molnár-
Ferenc házánál. A tűz éppen délben 12 órakor ütött 
ki a ha segitség gyorsan nein érkezik egy 30 méter 
hosszú lak ház teljesen leégett volna. Szerencsére azon-
ban— acnint a vészjelzés megtörtént—Sarkadi Nagy 
Mihály főkapitány a város által vett uj tüzfecskendő-
vel pillanatok alatt a vész szihelyén volt. — Már 
akkor a ház mintegy 15 méter hosszban láncban ál-
lott. E tűz esetnél ismételten tapasztasztaltuk, hogy 
városunkban tűzvész idején mindenki egy kész tüz 
oltó. Az ügyes és rendszeres védelem mellett sikerült 
az épület egy részét az elhamvadástől megmenteni. 
A tüz oltásnál életök kockáztatása mellett különösen 
kitüntették magokat Nagy Imre esztergályos, Novako-
vics Lajos, ki az oltás közben egy fejszével erősen 
keresztül vágta lábát, ugy hogy kocsin kellett haza 
szállítani. Plesznik Antal és segéde és Szabó István 
asztalos segéd. Az ujabban vett két uj és kitűnően 
jó vízipuska nélkül azonban minden erőfeszítés hasz-
talan lett volna. A viz hiány miatt igy is nehezen le-
hetet boldogulni; Jó lenne, ha a főkapitányság rende-
letet adna ki, hogy tűzbiztonsági szempontból min-
denki tartozik nagyobb edényekben vizet tartani ud-
varán; mert a forró nyári napok idejére esnek nálunk 
leginkább a tüzesetek. 

— A Hód-Mező Vásárhelyen f. hó 2 ik és 3-ikán 
tartott méhészeti kiállításra, s az ezzel egybekapcsolt 
Unnepélyeségekre Szentesről is a szomszéd uradal 
mákból számosan átrándultak. A kiállítás iránt — 
mint értesültünk — a vásárhelyiek részéről nem min-
den tekintetben nyilványult kellő érdeklődés; de azért 
azt mint, kisérletetet sikerültnek mondhatni. A kiállí-
tás alkalmából rendezett concerten városunk dalárdája 
működött közre, s mint hallottuk minden várakozást 
kielégítő kitűnő sikerrel. Örvendünk rajta! 

— Szentesi-félegyházi vasut ügyben, a „Nem 
zet* f. hó 7-ik száma ismét hoz egy jeles 
cikket, s újból hangsúlyozza ezen vasut fontosságát 
és konstatálja, hogy ezen ügy iránt a kormány irány 
adó köreiben igen nagy az érdeklődés és kétségen 
kívül áll, hogy az engedély meg fog adatni. E tárgy 
ban legközelebb az „Egyetértés" is hozott egy, hatá 
sos cikket és lándzsát tör ügyünk mellett, 

— Lecsapott a villám f. hó 7-én délután Mecs 
Balogh Imre felsőpárti házába Nagyobb szerencsétlen 
8ég azonban nem történt; mert a szobában, hova 
villám lesulytott szerencsére nem volt senki, s mindösz 
sze egy fali óra lett az áldozat, melyet a villám le-
csapott a falról. 

— A mindszenti vöröskereszt egylet f. hó 9-én 
táncmulatságot rendez; Szentesről azonban aligha fog 
uak kirándulni, mivel ugyauakkor lessz a helybeli 
iparos ifjak juniálisa is; ily esetben pedig azt hisszük 
— még a mulatni szerető közönség is azt tartja, hogy 
„mindenütt jó, de mégis legjobb otthon." 

— Horgoson — miut dorozsmai levelezőnk irja 
— Kárász Géza uradalmában és a községben lévő lo-
vak között kiütött a takonykór és bőrféreg név •lat-
ismeretes ragály; s a dorozsmai szolgabíró rendelket 
zése folytán 19. drb. ló agyonlövetett, és igen sok felü-
gyelet alá helyeztetett; a közlegelőn való legeltetés 
pedig az egész határ területén betiltatott. A vizsgálat 
Szalay Miklós szolgabíró által Mausz Péter m. kir. 
állatorvos és Mihály Pál megyei állatorvos közbenjöt-
tével ejtetett meg. Ez a veszélyes baj valósziuüleg a 
* szegedi és környékbeli tanyákra is átszármazott, és 

talok által i* elfogadtatnak. Kellemetlenségek kikerült 
hetese céljából sietünk ezt olvasóinknak tudomására 
juttatni. 

— Eredeti távirat Budapestről. Lapunk más he 
lyén hozzuk, hogy Mindszentről most egy deputáció 
íár fönn Budapesten. A Kurca zsilip építését sürgetni, 

szegvári szolgabirósági székhelynek Mindszentre téte-
lét kérni, s hogy a Szentes félegyházi vasut építése en-
gedélyeztessék. Ezen deputáció egyik tagjától la-
punk zártakor a következő táviratott vettük; „A köz-
lekedési miniszter megígérte, hogy a zsilip ki fog építtetni 

addig is a belvizek leereszthetése végett a kurca torok 
ki fog vágatni. A Szentes-félegyházi vasútra nézve hang-
súlyozta, hogy Szentes tovább vasut nélkül nem marad-
hat , 8 a kért engedély csak az esetben volna megtagad-
ható, ha az állam haladéktalanul intézkedik a szajoli va 
sut kiépítése iránt. Ma azonban még nem mondhatja, hogy 

Félegyháza szentesi vasut építésnek komoly állam érdek 
állana útjában. S arról biztosítja a küldöttséget, hogy 
Szentesnek vasu ja lesz a legrövidebb idö alatt. A szolga-
birósági székhely elnyeréséhez Mindszentnek biztos reménye 
lehet. Bár dolgoznak ellene. • 

— Színeszet. Bogyó Alajos színtársulata mult 
szombaton megkezdte előadásait, s azóta szinre hozta 
Alinásy Tihamérnak a „Tót leány" cimu eredeti sz'n-
művét; Rákosy Jenőnek a „Szélháziak" énekes bohó 
zatát; Moser G-nek a „Könyvtárnok vagy két Róbert" 
cimü vígjátékát; Müller Adolf „Szerelmi varázsital" 
cirnü víg operettéjét; Bekett a „Tigris" cimu vigjáté 
kát és Szentpéteri Zsigmond „Parlagi Janesi" cimft 3 
felvonásos vígjátékát. Lapunk szüktere nem enged 
meg, hogy minden előadásról külön részletes bírála-
tot hozzunk; azt azonban általánosságban véve már 
eddig is örömmel constatálhatjuk, hogy Bogyó Alajos 
színtársulata a legkitűnőbb erőkkel rendelkezik s ed-
dig minden tekintetben kielégíti azon várakozást, melyet 
ezen társulattól országosan hirdetett jó hírneve után 
— vártunk. Stupa és Krecsányi óta ilyen jól szerve 
zett társulat nem volt nálunk, ugy, hogy az utóbbi 
évek ken itt játszott gyenge társulatok — hajdan szín-
művészet pártolásáról hires — közönségünket csak-
nem teljesen elidegenítették a színháztól. Bogyó ur 
társulata azonban hisszük, hogy rövid idő alatt meg 
fogja hóditaui közönségünket. Az eddigi előadások után 
a társulat legkitűnőbb erőiül ismertük fel Árpási Ka-
ticát e kis Blahanét, ki szép hangjával és kellemet já-
tékával már a múltban egy pár szini idény alatt 
gyönyörködtető közönségünket. Már négy év óta nem 
láttuk; de örömmel ismerjük el, hogy azóta minden 
tekintetben haladt. S jól teszi az igazgató ur, ha mi-
nél többször hoz olv darabot szinre, melyben ő is föl-
léphet, kit mindig örömmel és szivesen látunk a szín-
padon. Berzsenyi Júlia a Parlagi Jancsiban szintén teljes 
sikerrel játszott és kifogástalanul énekelt és Gönciné, 
Bokor Ilkával minden játékban kitűntek. Az öreg Bo-
kornérói szintén elismeréssel kell megemlékeznünk. A 
férfiak között eddig Bogyó, az öreg Bokor, e 6ok ol-
dalú jeles színész, Sándor Emil, Kőmives, Dobocsánvi 
és a kis Bokor tűntek ki. Az eddig szinre hozott da-
rabok között a „Parlagi Jancsi" sikerült leginkább. 
Bogyó folyton a legvígabb hangulatban tartotta a kö-
zönséget, mely őt — mert ezt kitűnő játékával való-
ban megérdemelte — többször zajosan megtapsolta. 
Sándor E-nil ez este is egy művész igazi routinjával 
játszott. Kőmives mindig jól játszik csak ne igyekez-
zék a karzat inegnevettetésére. Szóval első színi refe-
rádánkat azzal végezzük, hogy Bogyó ur kitűnő tár-
sulatot hozott hozzánk: de hogy a pártolás hiánya 
miatt kénytelen ne legyen rövid idő alatt elmenni tő-
lünk, hát aki teheti, hozza meg színművészet oltá-
rára az áldozatot. 

8 nem lehetetlen, hogy egész közelünkbe elharapózik 
Kötelességünknek tartjuk tehát gazda közönségünket 
a kellő óvatosságra figyelmeztetni. 

— A csongrádmegyei tanító egyesület f. évi 
máj. 27. ét 28. uapjain tartotta évi rendes közgyülé 
sét Dorozsmán; hol városuuk részéről a gymnaziumi 
tanfolyammal egybekötött polgári iskola tanári kara 
is részt vett. A gyűlésen több tanulságos és érde-
kes értekezés olvastatott fel; és pedig: Icés József 
által: „A népiskolai egészségügy"-ről: Vass Mátyás 
által. „Az országos kisdednevelés törvény általi ren-
dezésé" ről; Csicsa Matild által azon kérdésről, hogy:" 
Miként hathat a leányiskola a fényűzés megakadá-
lyozására." Stasszer Autal által. „Az iskolai botbünte-
tésről.* Szekszárdi János által. „A közönséges és 
Dzirzon-féle méhkasokról; Csatári Kálmán által. „A 
helyes írásról a népiskolában." — A gyűlés alkalmá-
ból bankett is rendeztetett a dorozsmai fürdőhelyiség 
ben; erre vonatkozólag azonban erős panaszokat vet 
tünk a hiányos kiszolgálás ellen; a mely különben a 
helyiség tullátogatotságban találja — ha nem is ment 
ségét, legalább magyarázatát. 

— A régi egy forintos bankjegyek f. hó l-tő» 
fogva a közforgalomból kivonatni czéloztattak; azon-
ban mint értesültünk, ezen elhatározás oda módositta. 
tott, hogy a kérdéses bankjegyek még. f. é. septem. 
ber végéig közforgalom tárgyát képezik s az adóbiva 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 
S I l s / E - A . P E K E 1 T C . 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrádmegye Tisszáninneni járáshoz tar-

tozó s újonnan alakított Algyő községben szer-
vezett jegyzői állásra, mely utólagos havi rész-
letekben fizeteudő 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 ny itta tik, — s annak az 
1871. évi X V I I I ; t. c. 73 és U § ai értelmé-
ben választás utján leendő betöltésére folyó évi 
junins hó 17. napjának d. e. 10 órája Algyő-
község közházánál kitüzetik. 

Felhivatnak a pályázni kívánók, hogy 
jegyzői vizsgáló bizottság előtt letett jegyzői 
szigorlatról szólló bizonyitványnyal s egyébb 
okmányaikkal kellőkép fölszerelt kérvényeiket 
alólirott srolgabiróhoz folyó évi junius hó 15-ik 
napjáig anyival is inkább benyújtsák, mivel 
a később érkező folyamodványok figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Kelt Dorozsmán, 1683. május 24-én, 

Szalay Miklós 
szolgabíró. 



H I R D E T É S E K 

Hirdetmény. _ 6 7 9 
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A marosi töltésezési - munkák kiadására 
vonatkozólag általam f. év junius hó 11-ére 
6 7 9 / s 3 ftltttt Szentesre kitűzött verseny-
tárgyalás nem fog megtartatni. 

Szentes, 1883. junius 7. 
H o r v á t h G y u l a , 

kormánybiztos. 

Értesítés. 
Midőn a n. é közönség szives tudo-

mására hozom, hogy a vásárálláson levő 

első szentesi gőzmalom 
igazgatását ténylegesen átvettem, nem mu-
laszthatom el becses figyelmüket felhívni 
az újonnan felszerelt és modern igények-
nek teljesen megfelelőleg berendezett ma-
lom üzletre. 

Finom 5rlő köveinken kivül kü-
lönös en ajánlom kitűnő és legújabb szer-
kezetű h e n g e r e i n k e t , melyek által a 
legszebb sütemény lisztet vagyok ké-
pes előállítani. 

Az üzlet mindenféle irányú és tel jes 
berendezése, valamint a pontos éa jó 
k i s z o l g á l t a t á s arról engednek kezesked-
nem, hogy a n. é őr'ő közönség legké-
nyesebb igényeinek is megfelelhetek és 
tetszésüket megnyerhetem. 

Szentesen, 1853. junius 1-én. 
Magamat ajánlva maradtam 

Tóth Árpád 
gőzmalmi igazgató. 

x x x x x x x x x 

Huzas 
\ juilus l-én { 

Főnyeremény: 5 0 , 0 0 0 forint! 

+ M a g y a r v ö r ö s - k e r e s z t 
SORSJEGYEK 

kaphatók darabonként 7 forintjával 
a Szentes Vidéki takaréjpénztarnál. 

> Húzás Z 
} julius I én $ 
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ITagy ra,lctá.r 

Alólirott cég, van szerencsém a 
a nagyérdemíí közönség tudomá-
sára hozni, hogy a következő 

bel- és külföldi friss töltésű 

ásvány-vizek 
mindig jutányos árak mellett kapha-
tók u. m. 
Borszéki . . viz 
Margit gyógy f. „ 
Mohai Ágnes n 

Parádi . . . . n 

Buhitsi sav.. . . 
Szolvai „ • • , 
Szüli ni , . . r 

Salvai . • . . » 

Gicsshtibli . . viz 
Marienbadi . „ 
Carlsbadi . „ 
Emsi . . . . „ 
Seltirs.... , 
Lipiki iblany fr. 
Gleiche*if>ergi p 

Egerfra nzensbadi 
Franzensbádi ásványlápsó l kiló tar-

talmú ládákban. 
Ferencz József keserű viz 
Hunyadi Mátyás „ „ 
Hunyadi János , „ 
Rákóci Ferenc „ » 
Stefania „ • „ 
Erzsébet , „ 

Nagyobb megrendelésnél kedvez-
ményben részesülnek, s minden meg-
rendelést pontosan teljesítek. 

tisztelettel 
i f j . S o ó s I m r e cég:. 

• b e l - é s l £ " ü . l f o l c L i 

Az 1567. évben alapított, legfelsőbb helyen enge-
délyezett 

„ D U N A " 
"biztosító társaság' 

9,258,110 frtnyi kezességi tökévél. 
elfogad minden összegű biztosításokat jutányos dijak 
mellett: 

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

sági épületeket, gyárakat áruraktárakat, házibutor ne 
nmeket és gazdasági készleteket aratási terményeket 
s? marhát tftz 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 Ikitízettetnek. Azon csekély dij, mely a bizto 
sitásért tizetendö, alkalmat szolgáltathatna arra. hogy 
minden vagyon szerencsétlenségek ellen biztositassék 

AJólirott foügynök a legfelsőbb helyen engedé-
lyezett „l)unau biztosító társaságot a legmelegebben 
ajánlja és teljes készséggel ád a biztosításról felvilágo-
sításokat. I Schleier István, 

f ö ü g y n ö k , Szentesen . 

X J e s z állított á,r ! 

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

közönséggel hogy üzletemet a piacz- ^ 
térről Szentgyörgy nap után saját há-
zamba Dr. Pollák Sándor szomszédsá-
gába tettem át. 

Nállam ezután is mindennemű 
férfi, nöi és gyermek, lábbelik jn 
tányos ár mellett nagy válasz-

tékban kaphatók. 
Megrendelésekre pedig gyorsan 

és pontosan mérsékelt ár mellett min-
dennemű lábbelit keszitek. 

Magamat a tisztelt közönség be-
cses pártfogásába ajánlva, 

tisztelettel 
Var/ja iiéníásntn. 

cipészmester. 

IJ e sz állit ottár. 

OÖÖQOCG 
Üzlethelyiség változás. 

Tisztelettel hozom tudomására a 
n. é. közönségnek, hogy a nagykávé-
ház utcai 

cipész üzletemet 
a főutcába iladzsi-íéle házba, Varga 
Benjámin volt helyiségébe helyeztem át. 

Egyszersmind megemlítem, hogy 
üzletemben mindenféle férá,-aői éc gyer-
mek lábbeliket nagy választékban tartok 
és megrendeléseket a lehető legjutá-
nyosabb árak mellett pontosan esz-
közlök. Az eddigi irántam tanúsított 
bizalomért küszünve, maradtam a n. é. 
közönség becses pártolásába ajánlva 

mély tisztelettel 
Szilágyi Lajos 

cipész. 

: x x x x x x x x x 2 

Hirdetés. 
Alólirott tisztelettel tudatom Szen-

tesváros és vidéke t. közönségével, 
hogy üzletemet ez év Szent-György 
naptól a vásárhelyi nagynWában Irházi 
Sándor sutu malomféle 6'b-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 része 
mely egészben 60G. nsz öl szabad kéz-
ből eladó értekezhetni ugyanott 

tisztelettel 
Riszdorfer Károly 

kádár iparos. 

H I R D E T É S . 
Pintér Gyulának I t. 149. sz. 

házánál egy 10 öles laképületről leszedett nád 
gyékény és tetőfa eladó. Értekezhetni a tulaj-
donossal Sima Ferenc ur hazánál a kurcapart 
utcában. 

Szentes, 1883 junius 6. 
tisztelettel 

Pintér Gyula. 

? f f y ? y t y f ? f f t f m t f 

Végeladás. 
Alólirott tisztelettel hozom tudo-

mására a t. közönségnek, hogy a rak-
táromon levő összes ÉRCKOPORSÓ-
KAT gyári áron eladom, melynél fogva 
nállam érckoporsók a legjutányosabb 
árakon kaphatók, ugyszinte 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 legjutányosabb 
árak mellett A n. é. közönség becses 
pártfogását kérve maradok tisztelettel 

Sarkady Nagy Lajos, aszt mester. 
Ere-,ásvány- és fakoporsó raktáros. 

Lak ásom: csillagutca III. t. 199. sz 
alatt saját házamban. 

Dreher Antal-féle 

mimi MicnsEM 
egyedül kapbatók es megrendellietők 

csakis 

DIETRICH és GOTTSCULIG-nél 
B - a d a p o e t e n , 

vagy 

D R E H E R A N T A L - n á l 

A nyáron át naponta hártacszor friss töltés, a 
palaczkok töltése czól]ára eltett, legkitüiöbb kiviteli 

palaczksereknek. 

Ismét eladókat legnagyobb előnyökben és enge-
délyekben részesítjük. 

Szivee tudomásra. U R 3 
Azon t, cz. közönséget, mely csak Dreher-félo kiviteli sert 

I fogyaszt, arra figyelmeztetjük, liogy csak azon palaczkserek 
hamiirítatlanságáért és erecletigépeért kexe«k< (Ifink, melyeknek 
vignetáin a „Dletrieh és Gottschlig" név világosan olvasható 

^Eárla-celli 

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

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

vágyhiany, gyomor-gyen- A 
gegés, roszszagu lehelet, I 
szelek, savanyu felbüfc- 7 
gés, öli a, gyoirorhurut T 
gyomorégés, hugycsökép- ^ 
zödés, tuls gos nyalka- ^ 
képződés, sargaság, un- A 
dorés hányás, föfajas (ha 7 
az a gyomorból ered) gyo- « 
morgörcs, székszorulat, a ^ 
gyomornak túlterheltsége ^ 
étel ésital által,giliszta, |ép x 
ésmajbetegség, aranyeres X 

bantalmak ellen. J 
Egy üveg ára használati utasítással 3ő kr. í 

Kapható Szentesen VÁKADY LAJOS ur ? 
trvóirvszertárában. valamint az nsztriJk-míiírvíir T 

f §§é$8 &é§S&$, 4 
j „őrangyalhoz4* címzett gyógyszertárában 18— ^ 
^ Kremzierben, Morvaországban ^ 




