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M E Ö J E L E N 
minden •rombaton 

E lap nelletni részét 11-
letŐ kflslemények A sier-
kesstffségfcee, « pénckfll-
demények pediga kiadó-
hiratain** kpidendok. 

SZENTESI LAP. 
VEGYES TARTALMÚ HETIKÖZLÖNY. 

HIROEXESI AKAlí 
3 hasábos |H»tit«»ré"f 
eg/seeri hirdetésnél 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. sr.á-

mittatik. 

N 7 I L T T É R 
minden egyes sora lő kr 

B É L Y E O D I J 
egy beiktatásuál 30 kr 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el 

Számoljunk le a szajoli vasúttal. 
A vasutkérdés évek hosszú során át foly-

vást izgatottságban tartja vidékünket; s ez iz-
gatottság már már a méltó elkeseredés ingerült-
ségévé fokozódott. 

És ezt nem is lehet csodálni. A múltban 
valahányszor a szajol-vásárhelyi vasut ügye 
némi lendületet nyert, mindannyiszor előállott 
az osztrák államvasút társaság, hogy hamis 
kecsegtető politikájával elterelje a közérdeklő-
dést és tevékenységet a követett iránytól, s 
midőn biztatásainak jámborul felült a jóhisze-
mű közönség, intrikus módon hátat fordított és 
cserben hagyta a fel költött várakozást. 

Most aztán mikor már megbízható magyar 
kezekbe került az osztrák-magyar államvasút 
társaság igazgatása s midőn ennek következté-
ben a vasúttársaság reális értékkel biró törek-
vésével, komoly elhatározásával állunk szem-
ben, s hosszas táradozásaink gyümölcseként a 
félegyháza-szentesi vasut már már a kezünk-
ben van, — akkor az ellenkező oldalról tá-
mad egy másik reactio, melynek nyilvánvaló 
célja a szajoli vasut képében újra kezdeui ama 
játékot, melyet a fatális sors 20 év óta játszat 
velünk anélkül, hogy kézzel fogható eredményre 
bírnánk jutni. 

Előáll a kormánynak egyik tagja, és ha-
talomszóval s rejtett aknaharccal egyiránt oda 
törekszik, hogy kiüsse kezünkből a már meg-
markolt eredményt s kárpótlásul a szajoli vmsut 
délibáb képével kecsegtet bennünket. H.-m -
vásárhelyi szomszédaink pedig mohón kapnak 
a biztatá* mézes madzagán, mint a hogy a vízbe 
fuló kapkod a szalmaszál után. 

Ám ha azon urak, kik még most is tud-
nak lelkesülni a szajoli vasutért. azt gondolják, 
hogy Szentest olyan könnyű szerrel eltántorít-
hatják a komoly megfontolás után választott 
ösvényről, — hát akkor nagyon csalatkoznak 
Mert Szentes nem fog többé az eddig tanúsított 
odaadás és áldozatkészség mértékével állani a 
szajoli vasut ügye mellett még akkor sem, ha 
a mit hinni nincs okunk — a kormány a pénz-
ügyminiszter pressiója alatt erőltetné a dolgot; 
sőt még akkor sem, ha a böldi révtől Szen-
tesig terjedő 3 kilométernyi szakaszra az épí-
tési engedély, minden várakozás dacára mere-
ven megtagadtatnék. 

Ezen nem várt eshetőség bekövetkeztével 
ugyan a közlekedési kormány — biztos forrás-
ból merített informatiónk szerint — köteles-
ségszerű feladatának tekintené a szajol-vásár-
helyi vasut épités ügyét saját kezébe venni s 
az épitést állami hozzájárulás mellett keresztül 
vinni ; de szerintünk akkor sem volna oka Szen-
tesnek, hogy forgalmi érdekeinek kielégítését 
600,000 forinttal vásárolja meg. Mert hiszen a 
böldi révig már ugy is meg vau az építési en-
gedély; s nincs könnyebb dolog, mint a város 
és vidékének közlekedési igényeit és az osztrák 
magyar államvasút társaság érdekeit a félegy-
háza-böldi vasut által is bizton kielégíteni. 

Egy futó pillantás a fennforgó viszonyokra 
mindenkit meggyőzhet állitásunk helyességéről 

Ugyauis az osztrák-magyar államvasút 
társasága csongrádiak és a megye áldozatkészsége 
folytán minden megerőltetés nélkül kiépítheti a 
vasutat a Tiszáig; feltéve, hogy azon vonal szá-
mára Szentes és vidékének forgalma biztosít-
tatik. 

Jól tudjuk, hogy ezen biztosíték nélkül a 
társulat a kérdéses vonalat, dacára a kezében 
lévő engedélynek, kiépíteni soha nem fogja. E 
fölött nem is lehet csodálkozni, mert hiszen azt 
nem csak az üzlet emberek, hanem a laikusok 
is beláthatják, hogy a félegyháza-böldi vasut 
építése magának Csongrádnak forgalmáért nem 
fizetné ki magát; e vonal életképességének 
elengedhetlen föltételét képezi, hogy Szentes-
nek és vidékének forgalmát magához vonja. 

Azt a forgalmat biztosítani azonban fölötte 
könnyű. Ugyanis a Tisza hozzánk mindössze 
3 kilométerré íekszik; a piactértől és egyáta-

lábcn a város központjától alig távolabb vala-
mivel, mint a Sárgaparton tervezett indóház 
helye Minthogy pedig a Széchényi ut a vasut 
elkészültéig mindenesetre kiépül s mint állandó 
műút jövőre is fenntartatik: mi sem lesz köny-
nyebb, mint a városból a Tiszáig közlekedni; 
20 perc alatt akármilyen hitvány lovakkal ki 
lehet odajutni; a Sárgapart szintén van ily 
távolságra a város központjától. A mi pedig 
Mindszent, Szegvár, Mágocs, Derekegyháza, 
Fábián stb. községeket, szóval Szentes vidékét 
illeti, nem szenved kétséget, hogy azok összes 
forgalmukkal Szentesre gravitálnak, kivált ha 
a kilátásba helyezett kavicsolt meg)'ei utak 
elkészülnek. Ezen községekhez pedig a Szé-
chényi uton menve még közelebb esik a böldi 
rév, mint a Sárgaparton tervezett indóház; a 
ki tehát az emiitett községekből vasútra ké-
szül, az örömestebb megy a böldi révhez, mint 
a szintén oly távolságra, vagy talán még tá 
volabb lévő Sárgapartra annyival is inkább, 
mivel a vám fejében fizetendő dijat megnyeri 
a kisebb vasúti szállítási díjban 

Ha tehát az indóház a böldi révnél lenne 
nem kellene más, mint az akadálytalan és gyors 
közlekedés érdekében a Tiszán át gyalogosok 
és kocsik számára egy kissebb arányú állandó 
hidat építeni S minthogy nem az egész árte-
ret, hanem csak a Tisza medrét kellene áthi-
dalni, az egész építmény nem lenne szélesebb 
300 méternél; és mivel nem volna szükség oly 
szilárd szerkezettel alkotni, mint a vasúti 
közlekedésre is szánt n^gy szabású hidat; az 
egész hid legfölebb 200,000 forintba kerül. 

Ez a megoldási mód a vasuttársulatra 
nézve szerfölött előnyös volna; mert ezen mó-
don, mint már fentebb kifejtettük, míg egy-
részről Szentesnek és egész vidékének forgal-
mát a félegyháza-böldi vasut számára teljesen 
és minden kétséget kizárólag biztosítva lát-
hatná, addig másrészről nem kellene neki 1 
millióba kerülő vasúti hidat építeni és a Tiszá-
tól a városig terjedő szakaszra tervezett föl-
épitmények (Vinek talpfák stbj sok ezer frtra 
rugó értékét is megt •karithatná. E szempont-
ból fogva fel a dolgot, alapos reményünk van. 
hogy a vasuttársulat talán minden hozzá-
járulásunk nélkül is hajlandó lenne kiépíteni 
az állandó hidat; legföljebb annak fentartási 
költségeit kellene magunkra vállalni. 

Már most gondoljuk meg, hogy ha Szen-
tesnek és vidékének a böldi-révi vasútra gra-
vitáló óriási forgalma ama hidra tereltetik, vá-
rosunk mint a révjog élvezetére hivatott re-
gále birtokos a vámból a legszerényebb szá-
mítás mellett is 20 — 24 ezer forint évi jövedel-
met nyer. Ezen összeg pedig 340—400 ezer 
forint tőkéneic felel meg; s igy a helyett, hogy 
100 ezreket áldoznánk a vasútra, városunk mint 
erkölcsi testület 100 ezreket érő jövedelmi for-
ráshoz jutna. 

Feltéve azonban, hogy a vasuttársulat nem 
volna hajlandó a saját javára és előnyére is 
szolgáló hidat önköltségén kiépíteni, — meg 
vagyunk róla győződve, hogy például 10 évi 
vámszedési jog átengedése esetén készséggel 
megtenné azt. így tehát alig észrevehető áldo-
zat mellett vasutunk is lenne s 10 év múlva 
egy szép jövedelmű állandó tiid birtokába jut-
nánk. 

Végül vegyük számításba azon eshetőséget, 
hogy egészen a városnak kellene a hidat tel-
épiteni, váljon koczkáz atnánk-e valamit? Hiszen 
egy 200 ezer forintos kölcsön 6w/0-os törlesz-
tésére évenként 12 ezer forintra van szükség; 
már pedig azt még a legsoványabb reménye-
ket tápláló kétkedés is beismerheti, hogy ama 
hidnak jövedelme évenként 12 ezer frtnál több 
lenne, s ugy lassanként a hid árát is letör-
lesztlietnénk, amellett állandó jövedelmi forrá-
sunk is nyílnék. 

Ily kilátások között valóban a legelhibá-
zottabb lépés volna a messze jövendő kétes 
homályába burkolt szajol-vásárhelyi vasut esz-
méjének kultiválásáról le nem tenni s to-

vábbra ÍJ oly ütry mellett kardoskodni, mely-
nek keresztülvitele a legjobb esetben is 600 
ezer forint koczkáztatásával járna. 

S még hagyján ha az a 600 ezer forint 
a láda fiában heverne; de mivel nincs ott, hát 
még hitelt keüene keresnünk, s nagy kérdés 
ha váljon kapnánk-e vagy mily áron ? Pedig 
az volna aztán a végzetes szerencsétlenség, ha 
midőn már megkötnénk az építési szerződést, 
a tizenkettedik órában a pénz hiánya miatt 
légváraink halomra dő'nének, és mi két szék 
között szépen a pad alatt maradnánk 1 

Sőt azt sem hisszük, hogy ha meg volna 
is a kívánt tőke, a közgyűlés a változott vi-
szonyok hatása alatt ismét megszavazná a 600 
ezer forintot. 

Egyáltalában csak egyetlen esetet fölté-
telezhetünk, hogy bennünket a szajoli összeköt-
tetés eszméjéhez viszsztérithetne; s ez az volna 
ha az állam akként venné kezébe a szajoli va-
sut ügyét, hogy a félegyháza-szentesi vasútra 
meg szavazott 160 ezer forint 'áldozattal me-
gelégednék tőlünk, és kötelezné magát, hogy 
a szajoli vasutat 1 év alatt kiépíti. De ha az 
állam is 600 ezer forint hozzájárulást igényelne 
Szentestől, akkor nem lehet kilátás rá és nem 
is volna észszerű, hogy városunk közönsége 
azon ajánlatot elfogadja; 160 ezer forint hozzá 
járulás mellett pedig nem valószínű, hogy az 
állam a szajoli vonal kiépítésére vállalkozzék. 

Felfogásunk szerint tehát leghelyesebben 
cselekszünk, ha a szajoli vasut eszméjétől, mint 
előnyösen keresztül nem vihetőtől — megvá-
lunk; s ha a körülmények alakulása szüksé-
gessé teszi, felveszszük a tárgyalás fonalát az 
osztrák magyar államvasút társasággal a fen-
tebb körvonalozott alapon. 

Jó lélekkel ajánlhatjuk ezeu álláspontot 
városunk képviselő testületének komoly fi-
gyelmébe. 

Tors Kálmán Szentesen. 
Mint előre jeleztük, Tors Kálmán városunk 

szeretve tisztelt országgyűlési képviselője, f. hó 
9 én körünkbe érkezett. 

A fogadtatás programmszerüleg folyt le. 
Félegyházán a város hatósága részéről Burián 
Lajos városi ügyész és Abaffy Zsigmond városi 
mérnök, — a 48-as népkör részéről pedig Pa-
taky Imre alelnök és Soős Ferencz választmányi 
tag által; majd a böldi révnél a hatóság ne-
vében Sarkadi-Nagy Mihály főkapitány és Onody 
Lajos főjegyző, — a 48 as kör nevében pedig 
lapunk szerkesztője által fogadtatott és üdvözöl-
tetett a képviselő ur. 

A böldi révnél — daczára a közbejött zá-
pornak — szép számú és díszes közönség várta 
a kedves vendéget ; s hosszú kocsi sorral ki-
sérte be a városházához, hol már akkor sok 
választó gyűlt össze. 

A városi tanácsteremben Balogh János pol-
gármester tartott rövid, de tartalomdus és szó-
noki hévvel előadott beszédet, melynek az igaz 
barátság érzelme még fokozottabb melegséget 
kölcsönzött. E beszédnek méltó viszhangja volt 
az ünnepelt képviselő urnák benső érzelemmel 
elmóudott válasza, melyben a szívélyes fogad-
tatást meghatottan köszönte meg. 

A városházától a képviselő úrral élén a 
48-as kör helyiségébe hajtatott fogadó közön-
ségnek független párti része Ott a kör elnöke 
Pólya Ferencz tisztelt barátunk mondott üd-
vözlő beszédet, melyre a képviselő ur szívélye-
sen válaszol . Innét rövid időzés után lapunk 
szerkesztőjéhez ment, ahol tudvalevőleg szállva 
is van. 

Másnap, jun. 10-én d. e. 11 órakor mondta 
el beszámoló beszédét a városháza udvarán 
egybegyűlt nagyszámú választó közönség előtt. 
E beszéd érdemleges ismertetésébe lapunk, mint 
nem politikai lap, — belé nem bocsájtkozhat 
ugyan, de annyit még sem hallgathatunk el, 
hogy e beszéd is, mint a képviselő urnák min-
den hasontárgyu beszéde, a higgadt tárgyila-

Lapnnk mai számához féüv melléklet van csatolva. 



gosság mellett az ellenzéki érvek ügyes csopor-
tosítása által tünt ki, annyira, hogy még poli-
tikai ellenfeleinek tiszteletét és elismerését is 
újra biztosította. 

Ugyanazon nap estéjén a 48 as népkör 
minden tekintetben sikerült bankettet rendezett 
a képviselő ur tiszteletére. A számos pohár-
köszöntő közül Pólya Ferenc hármat, Sima 
Ferenc szintén hármat, Fekete Ferenc egyet, s 
maga az ünnepelt képviselő ur is hármat mon-
dott. Külünösen egyik beszéde, melyet kiváló 
érzelem gazdagság, szellem és szónoki routin 
jellemeztek — keltett mély hatást. Egyáltalá-
ban az egész bankett — folyton derült han-
gulatban és fesztelen jó kedvvel folyt le. 
Az estély folyama alatt Halász Dávid polgár-
társunk kellemes meglepetésben részesité a 
képviselő urat, kedves leánya által kisért s 
magyar népies ruhába öltöztetett kis fiától egy 
szép virágcsokrot küldvén részére. 

A bankett óta városunk szívességben ve-
télkedő magán házainak vendégszeretetét élvezi 
a képviselő ur; s bár bokros teendői erősen 
bivják a fővárosba, a kifogyhatatlan szivélyes-
ségből származó számos meghívás még mindig 
lekötve tartja őt körünkben. 

Ha vendégszeretetünktől szabadulhat, talán 
ma visszatér családi tűzhelyéhez, hova nem 
csak választóinak, hanem az egész város 
közönségének osztatlan rokonszanve és tisz-
telete kiséri. 

Isten vezérelje és hozza mielőbb vissza! 

Yárosi utaink. 
Az a kitartó ostrom és SZÍVÓS küzdelem, 

melyet a megyei utak javítása érdekében évek 
Borán át lankadatlan erélylyel és ki nem fá-
radó türelemmel fol)tattunk,— végre sikerrel 
lőn megkoronázva; mert a megye illetékes kö-
rei előtt a megyei utak jókarban tartása ma 
már nem az elmulasztott kötelességek, hanem 
a komoly törekvések lajstromában szerepel. 

Lapunk közleményeinek egész sorozatában 
sürgettük az állandó utászok alkalmazását; s a 
megyének immár több utásza van, és succes-
sive egész úthálózatunk utászokkal fog bené-
pesittetni, kiknek feladatát az utak folytonos 
gondozása képezi. 

Több izben telszóllaltunk a miatt is, hogy 
a közmunka nem a kellő és alkalmas időben, 
hanem többnyire Ősszel lett leszolgáltatva; a 
mely félszeg intézkedésnek természetes követ-
kezménye aztán az volt, hogy az őszi esőzések 
a még meg nem nyomult földhányásból fene-
ketlen sártengert alkottak. Most már e részben 
sincs panaszra ok, mert az utak feltöltése ta-
vaszszal és nyáron eszközöltetik, s igy a ki-
hordott íöld a nyári évszakban lehetőleg össze-
tömörül. 

Kifogást tettünk a közmunkaerő elfecsére-
lése ellen; rámutatván azon naplopásra, melyet 
a közmunkások véghez vittek s tiltakozván 
azon absurd eljárás ellen, hogy tehetetlen ag-
gok, gyermekek, lányok felnőtt munkások he-
lyett elfogadtattak s igy tiz közmunkás se vég-
zett annyit mennyit egy munkaképes napszá-
mosnak kell végezuie Most már ezen a bajon 
is segítve van; mert az államépitészeti mérnök 

azon rendszert hozta be, hogy a közmunkásokra 
fejenként kiszabja a megfelelő munkát s igy 
eleje van véve az e részben eddig tapasztalt 
visszaéléseknek. 

Mindezen üdvös intézkedések meghonosí-
tására akármily csekély befolyással volt is la-
punk magatartása; az tagadhatlan tény, hogy 
azokat az intézkedéseket mi régen sürgettük s 
igy teljes önérzettel viudicálhatunk magunknak 
részt az elért eredményből. 

Ez az erkölcsi eredmény ösztönül szolgál 
nekünk arra, hogy közlekedési viszonyaink ja-
vítása érdekében további javaslatokat tegyünk. 
S midőn a megyét már a heiyes irányban lát-
juk haladni, önként előtérbe áll reánk nézve 
azon kötelesség, hogy városunk útjaira irányoz 
zuk a közfigyelmet 

Mert hiszen akár a határbeli dülő utak 
akár utcáink állapotát tekintjük, be kell is-
mernünk, hogy e részben a halyzet javítását 
tovább elodáznunk lehetetlen. 

Midőn megerednek az égnek csatornái, 
valóságos Isten kísértés ha valaki terhet akar 
a tanyák közzül behozni. Pedig a tanyákkal 
való közlekedés heteken sőt hónapokon át nem 
szünetelhet; onnét látják el piacuukat élelmi-
szerrel, tűzrevalóval, takarmánnyal, stb, s bi-
zony téli időben gyakran megtörténik, hogy 
például egy kis kocsi tüzrevalóért többet kell 
kiadnunk mint jó időben az egész téli fűtő-
anyagért, 8 a szállítási nehézségek miatt pia-
cunkon oly tulcsigázott árak vannak, melyek 
a budapesti árfolyamot is messze túlszárnyalják. 

S hányszor van rá eset, hogy a külső 
utakon már lehetséges volna az akadálytalan 
közlekedés, de utcáinkon még üres kocsival se 
lehet járni Ki tudná kiszámítani, mennyit ve-
szít e miatt városunk közönsége a luvarbér pá-
ratlan magasságában, időben és pénzben egyi-
ránt s mennyi kárt vallanak magok a gazdák 
és fuvarosok is, jószágaik agyoncsigázása által? 

Mind oly tények ezek, melyek közönsé-
günk minden osztályára nézve mellőzhetlen 
szükséggé teszik a városi utak és utcák járható 
állapotba helyezését. 

Ezen szükségérzetet azonban mindeddig 
elnémította az a tudat, hogy utat építeni pénz 
nélkül nem lehet; a városuál pedig a pénz a 
legkevesebb 

Ámde a törvény módot nyújt arra, hogy 
készpénz nélkül is segítsünk a bajon; s csak 
rajtunk áll, hogy a törvény által nyújtott mó-
dot igénybe vegyük, és a közjó érdekében ér-
vényesítsük. A törvényadta mód pedig nem 
más, mint a községi közmunka behozatala 

Jól tudjuk, hogy első tekintetre nem va-
lami népszerű eszme ez; mint egyáltalában 
nem szokott népszerű lenni a mi a közterhek 
szaporításának látszik. De hát miuden józanon 
gondolkozó előtt kétségtelen az, hogy uta-
ink és utcáink jókarba helyezését idegen, 
tényezőktől nem remélhetjük ; s ha már nem 
bírunk e célra készpénzt áldozni, akkor csak 
természetbeni szolgálinányok által javíthatunk 
a mindenki által tűrhetetlennek elismert hely-
zetem. 

Nem kell tehát visszariadni az imént föl-
vetett eszmétől; annyival is inkább, mivel a 
községi közmunka terhéből egy egy adózóra 
nem is esik sok Auuyit legalább bátran me-
rünk állítani, hogy az a megterheltetés ele-
nyészőleg csekély lessz azon előnyökhöz képest, 

melyeket közlekedési Jviszonyaink javítása ál-
tal bizton elérhetünk. 

Most a midőn már vasutnnk is a létesű-
lés stádiumába jutott, lehetlen a városi utak 
ügyének napirendre nem kerülni; mert az még 
is° páratlan absurdum volna, ha vasutunk elő-
nyeit azért nem élvezhetnénk, mivel a vasút-
állomás saját utaink járhatlansága miatt hozzá-
férhetlen volna — Szenteshelyzete akkor egés-
szen hasonló lenne azon — adomabeli embe-
réhez, a ki üvegen keresztül nyalta a mézet és 
csodálkozott, hogy annak semmi ize sincs 

Oldjuk meg tehát egy császármetszéssel a 
gordiusi csomót; hozzuk be a községi közmun-
kát s mire a vasut elkészül, akkorra lessznek 
jó utaink és járható utszáink. 

Másként pedig bizony bizony üvegen ke-
resztül nyaljuk a mézet. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Lapunk szerkesztője Cherrier Jánostól a lap-

kiadói jogán kivül a nyomdát is megvásárolta. Mint-
hogy most már sem más anyagi, sem egyéb tekintetek nem 
akadályoznak bennUnket abban, hogy lapunk kiállítása 
által olvasó küzönségünk igényeit az eddiginél még 
fokozottabb mértékben kielégítsük: örömmel jelent-
jük, hogy már megtettük a megfelelő intézkedéseket 
arra, hogy lapunk 4—5 hét múlva jóval megnagyobbí-
tott alakban jelenhessék meg s igy természetesen az 
eddiginél tartalom dúsabb is legyen. Reményijük, hogy 
buzgó és önzetlen törekvésünk a tisztelt olvasó közön-
ség részéről is kellő máltatásban fog részesülni. 

— Az 1885. évben rendezendő országos kiállitás 
alkalmából a földmivelés ipar és kereskedelmi minister, 
a Szeged kerületi bizottság tagjaiul városunk részéről 
Balogh János polgármester és Horváth Gyula kor-
mánybiztost; ezenkívül Csongrádmegye részéről Rónay 
Lajos főispánt s Eszes Mátyás csongrádi gőzmalom 
tulajdonost és fakereskedőt nevezte ki. Őszintén gra-
tulálunk e szerencsés választáshoz. 

— Báró Kemény Gábor közmunka és közieked. 
miniszter Horváth Gyula kormáuybiztos kíséretében a 
gát munkálatok megtekintése végett folyó hó 13-án a 
körösi vonalra utazott. Onnét 17. vagy 18 án Szegedre 
megy, s mint biztos forrásból tudjuk ugyanott beható 
tanácskozásokat fog folytatni a szajol-vásárhelyi vasut 
ügyében; nevezetesen át fogja tanulmányozni az oda 
vonatkozó terveket és költségvetéseket. Ezeu alkalomra 
meghívás folytán Balogh János polgármester is Sze-
gedre utazik, hogy ott a tárgyalások folyamában vá-
rosánk érdekeit képviselje. 

— A gymnasiumi tanfolyammal egybekötött pol-
gári iskola ügye foglalkoztatja most városunk közönsé 
gét. Tudvalevőleg az uj középiskolai törvény értel-
mében iskolánk mai kettős állapotában tovább fenn 
nem állhat, vagy gymnáziummá, vagy polgári iskolává 
kell alakulnia. — Az iskolaszék tehát felhívta a tanári 
kart, adjon véleményt o tárgyban. A tanári kar véle-
ménye 3 felé oszlott; a többség 6 osztályú gymnázium 
fentartását javasolja, két tanár csupán polgári iskolát 
ajánlt, egy tanár pedig 4 osztályú gyinnázium mellett 
nyilatkozott, de ugy, hogy 2 osztályú gazdasági iskola 
is állittassék föl. Az iskolaszék tegnap vette tanácsko-
zás alá e javaslatokat, s jelentését legközelebb be fogja 
terjeszteni a képviselő testülethez. — Az idő rövidsége 
miatt ezúttal nem szólhatunk tüzetesen e szerfölött fon-
tos tárgyhoz, de lapunk legközelebbi számában kime-
rítően tárgyalni fogjuk azt. — Most mindössze is csak 
annak jelzésére szorítkozunk, hogy — amennyiben nem 
a vissza lépésnek, hanem az előhaladásnak vagyunk 
barátai aunál fogva semmi oly törekvést nem támogat 
hatunk, mely közoktatásunk álapotot mai szinvoLalá* 
nál lejebb szándékozik sülyeszteni. 

TÁRCA. 
T i z e n k é t l e á n 3 r egrsr l i á z n á J . . 

— BflMzélj , — 

Ir ta; 8 . F . 

Káros Nagy Bálint nem elégedett meg Sárika 
egyszerű ígéretével, hanem meg vallatta az iránt is, 
hogy az ő testvérének Sándornak nem tette-e szerelmi 
Ígéretet? 

Komoly kérdés és komoly arccal is volt feltéve; 
de kapott is iá Káros Bálint nagyon komoly választ; 
mert Sárika ugyan megmondta, hogy: nagyon rossz 
néven veszem öutől ezt a kérdést; mert ha én az élet-
ben önön kivül másnak szerelmi ígéretet tetteru volna, 
ükkor most ön hiába kérné a kezemet. — Es mikor 
ezeket Sárika szemrehányólag elmondta, még utána 
tette, hogy: ez nem volt szép öntől. 

Bizony komoly szemrehányás volt Sárika szép 
kék szemében; de jól esett az a szemre hányás Bálint 
urnák; mert apja beszédén annyira fel volt még min 
dig indulva, hogy csakis ez a komoly kijelentés győzte 

még arról, hogy Sárika egyedül csak őt szereti és 
az 5 Sándor testvére ok nélkül ringatta magát azon 
édes hiedelemben, hogy a leány őt szereti. 

Bálint agyon akarta hallgatni Sárika szemre 
bányó szavait, hamarjában ugy sem talált volna szava-
kat mentségéül; de Sárikának annyira zokon esett ez, 
hogy nem, birt röviden napi rendre térni felelete. 

— És mi indította önt, hogy ezt a kérdést intézze 
hozzám. 

— Mert tudom, hogy testvérem szereti nagysá-
dat és ő viszont szerelemben bízik. — És meg fogja 
nagysád kezét kérni. 

— ^ aj°u ne tréfáljon, mondá Sárika mosolyogva. 
— Ez nagyon is komoly beszéd. 
— De hiszen most már, mikor önnek oda igér-

met kezem, csak nem kisérti meg. — Ezt nem tud-
nám neki megbocsátani. — Nagyon kérem, hasson 
oda, hogy ez meg ne történjék. Igen kellemetlen volna 
rám. 

— En fivéremmel még nem beszéltem szándéká-
ról ; de apámnak elmondta, hogy ő nagysádat szereti 
és megfogja kérni. 

Sárikára igen kellemetlenül hatott e hír, annyi-
val is inkább, mert a dolog sora szerint elébb Erzsi 
kének kellett volna férjhez menni, s igy Erzsike mel-
lett igen rosszul esett neki a két testvér versengése. 

— Es hiszem, inondá az ifju, hogy fivérem most 
már le fog mondani szándékáról. 

— Kérem hasson oda 
Belátja, hogy ez Erzsikének is keserűséget okoz-

hatna. 
Bálint örömmel igérte meg, hogy közbe fog lépni, 

bár legkevésbbé sem járt az esze azon, hogy ezen 
igéretét beválthatja-e; de mi lehetett volna az, mit a 
szép, kedves Sárikának meg nein ígért volna. 

Csapó Sándor ur meg volt elégedve leendő ve-
jével és ugy tartá, hogy Sárikát szép szerencse érte; 
az azoban mégis eszébe jutott az apának, hogy bi 
zony a természet sorrendje szerint Erzsikét illette volna 
az első szerencse és intő már kettő tnegy elébb el a 
háztól. — Hej az a mérnök és az ispán elrontották a 
szerencséjét annak a leánynak! 

Hiába is tagadta volna, hogy nem ugy van, ugy 
volt biz az, hogy bántotta ez a dolog Csapó Sándor 
urat; de hogy Erzsike előtt el ne árulja ezt, annál in-
kább kitüntette őt szerelmével és apai gondoskodásával. 

Erzsike pedig jó áldott teremtés volt, neki ugyan 
nem okozott keserűséget, sőt nagyon is örült Sárika 
szerencséjének; mert sokszor eszébe jutott, hogy ha 
az a sok leány felnő és mind otthon marad ; furcsa vi-

lág lesz akkor Csapóék házánál. Tagadni azonban nem 
lehet, hogy Erzsikének saját szivecskéje soha se ju-
tott volna eszébe. Eszébe jutott bizony és meg meg dob-
bant néha; de nem akkor, mikor a Káros testvérek tették 
ott mellette szépet, hanem mikor néha a házi gondtói 
szabadulva egy egy pillanatra visszagondolt az is-
pánra ki nyomtalanul eltűnt; de kinek az alakja 
mindig ott állt Erzsike előtt. Ezt az embert szerette ő, 
és neki ugy tetszett, hogy azt az embert még látni 
fogja valaha.— Különös hiedelem volt ez Erzsikét 
tői, mikor már több mint egy év óta senki semmi, 
nem tudott az ispán hollétéről. 

Káros Nagy Bálint meg állapodott Sárikával és 
a leendő ipájával a további teendők iránt is, az ifju 
nem akarta hosszú kötélre ereszteni a dolgot. Akarta, 
hogy Sárikát minél rövidebb idő alatt vihesse há-
zához 

Minden egyesség könnyen ment; mert Sárika és 
apja is beleegyeztek az ifju propositioiba. 

— Mikor azután minden rendben volt, akkor az ifju 
fogatott és ment vissza apja birtokára. Már most nem 
volt harag és kétségbeesés az arcán, a fenyegetés vil-
láma helyett egy szent, édes öröm gyönyörének káp-
rázatától égtek szemei. 

— Ez a gyerek, gondolá az örpg Káros Nagy 
Sándor magában, mikor Bálint haza érkezett — fo-
gadni mernék egy fias tehénbe, hogy Csapóéknál járt, 
hogy megvallatta és szerelmi hűsége iránt megeskette 
szép leányát 

Es az öregnek igaza volt. 
De azután az is igaz ám, hogy Bálint ur ami-

lyen haragosan ment el éppen olyan ragyogó arccal 
jött haza és örömmel szorított apjával kezet; 

— Hát széna e vagy szalma? gyerek? kérdó 
az öreg egész kedvteléssel. 

—Hát biz az széna. 
— Hát Sándorral most már mi fog történni? 
— Hát semmi, ö t Sárika soha nem szerettt 



— Vallás vizsgája les. f. 
nap d. e. isteni tisztelet után 

— Jullális. A szentesi kereskedő ifjak önképző 
£Tsegélyz& egyesülete jövő hó 8-án sétahangverseny, 
„yel és sorsjátékkal egybekötött juliálist rendez. Előre 
js felhívjuk e kedélyesnek és érdekesnek ígérkező mu-
latságra a közönség figyelmét. 

hó 17-én, vagyis vasár-
helybeli polgári leány 

iskola növendékeinek és a gymnasiutni ref. tanulóknak, 
melyre a szülők tisztelettel meghivatnak. 

— Széchényi Jut irányának nép kéri mellett 
kurca átjárónál célba vett megváltoztatása tárgyában 
kiküldött megyei és városi bizottság f. hó 8-án közös 
ülést tartván, egyértelmüleg megállapodott abban, hogy 
egy részről a közigazgatási bizottságnak más részről 
pedig a városi képviselő testületnek javasolni fogja, 
miszerint a Széchényi ut a delelő mellet a mostani irány-
tól eltérőleg egyenesen a megyeház és járásbirósgági 
épületek között nyitandó uj utca irányában vezettessék 
a Kurcán keresztül. A költség az előirányzat szerint 
12 ezer frtra fog rúgni, melyet a megyének és város-
nak közösen kell fedeznie Ha figyelembe vesszük, hogy 
a mostani Kurca hid helyett még azon esetben is má-
sikat kell építeni, ha a Szóchényi ut iránya semmi 
változást nem szenved is, s a hid építési költség maga 
7-8000 frtra megy ugy be kell látnunk, hogy a javas-
latba hozott B szépészeti és egyébb tekinteteknél fogva 
föltétlenül helyes irány változtatás voltakép csak 4—5 
ezer frtba kerül, s e szerint kár volna e tervet hely 
telenül alkalmazott takarékossági szempontból ez úttal 
elodázni vagy éppen elejteni. Hiszük is, hogy ugy a 
közigazgatási bizottság, mint a városi képviselő test-
tület készséggel hozzá járul a kiküldött bizottság ja-
vaslatát E 

— E s k ü v ő . Oblatt Hermina urnő f. hó 17-én 
tartja esküvőjét Brakl Márton vállalkozóval. Sok sze-
rencsét kívánunk e frigyhez. 

— Vizsgák. A szentesi egyház által fentartott 
elemiiskolák 188 V i k iskolai évet berekesztő zárvizs-
gái a következő rendben fognak megtartatni. Junius 
24-én d. u. id. Csató Sándor tanítványai, és a köz 
ponti fiiskolák tomavizsgája. Junius 25-én d. e. Vattay 
Vince d. u. Kovács Lajos. Junius 26-án d. e. Sajó 
Sándor d. u. Torday József. 27-én d. e. Németh Elek 
d. u. ifj. Csató Sándor tanítványai és a felsőpárti fi-
iskolák torna vizsgája. Junius 28-án Pap László d. u. 
Takács János. Junius 29 én d. e. Körtvélyesi Sándor 
d. u. Pap Lajos. Junius 30-án d.e. Németh Lajos d. u. 
Katona József. Julius 1-én d. u. Kovács János. Julius 
2-án d. e. Pap Antal d. u. Tergenyi Ferenc, Julius 
3-án d. e. Falábú Sándor d u. Szabó Lajos. Julius 
4-én d. e. Kabai András tanító urak tanítványainak 
közvizsgái. — Vizsgahely a templom; megkezdési 
ideje d. e 8— , d. u. 3. a tornavizsgáknak pedig d. 
o. %6 órakor. Szentes, 1883 junius hó 7-én i4z elnökség. 

— A helybeli rom. cath. tlsmi tanodában al 
88 y i i iskolai évben a zárvizsgálatok a következőf 
rendben fognak megtartatni, ugyanis: junius 22-én dél-
előtt 10 órakor valamennyi osztály tornászati zárvizs-
gája tartatik meg; — junius 23 án délelőtt Csuppay 
Márton, délután Marschall Endre tanító iskolájában; — 
junius 25 én délelőtt Burics János, délután Szilágyi 
Farkas tanitó iskolájában; — junius 27-én délelőtt 
Bugyi Antal, délután Böna József tanitó iskolájában; — 
junius 28-án délelőtt Nagy Róza tanítónő, délután Be-
szédes István tanitó iskolájában; — junius 30-án dél-
után Bóna Sándor tanitó felsőpárti iskolájában. E vizs-
gálatok délelőtt 9 — délután pedig 2 órakor veendik 
kezdetüket, melyekre a t. c. szülők és a tanügy ba-

rátai ezennel tisztelettel meghivatnak. Julius 1-én reg-
geli 8 órakor a szokásos „Te Deiiin" tartatik meg. 
Kelt Szentesen, 1883. junius hó 11-én. Csuppay Már-
ton, iskolaszéki jegyző. 

— A v á r o s tulajdonához tartozó felső csorda 
járáson az idén kaszált 76 vontató igen jóminőségü 
széna, vontató számra f. hó 17-én d. u. 3 órakor a 
helyszínén tartandó nyilvános árverésen azonnali kész-
pénz fizetés mellet el fog adatni, mire venni szándé-
kozók meghívatnak. 

— Hufnagl Jakab volt derekegyházi pénztárnok 
és uradalmi állatorvos tisztelettel tudadtja a t. közön-
séggel, hogy lakását Szentesre íMátéfi-féle ház, főutca 
378. sz.) tévén át, állatorvosi gyakorlatát megkezdette; 
ajánlja magát a közönség szíves pártfogásába. 

— Sz ínház i referádánk — legnagyobb sajnálatunk-
ra — egyébb fontos közleményekkel együtt tér szűke 
miatt ezúttal kimaradt. Annyit azonban még sem sza-
bad elhallgatnunk, hogy a színtársulat napról napra 
népszerűbb lesz; ma már ínég azok is, kik az előző 
idők tapasztalatainak hatása alatt eleintén nem fojt-
hatták el némi bizalmatlanságot, a társulat kitűnő szer-
vezete, tapintatos vezetése és a szereplők művészete 
által egészen raeghódittatak. S valóban nagy elisme-
réssel tartozunk Bogyó igazgató áldozatkészsége és 
szakavatott igazgatása iránt, mely változatos és gaz-
dag műsor élvezetes estéket biztosit számunkra. Az újonnan 
szerződött tagok közzül „Eszéki Emmau mellett különösen 
Pálfiy Nina nyerte meg a köztetszést, kit kedves egyé-
nisége és ügyes játéka már is a közönség kedvencévé 
avatott. A kedvező hangulattal lépést tart a látogatott-
ság is; mindamellett ez utóbbi még nem zár ki némi 
kivánnivalót. Különösen gazdaközönségünk s közöttük 
a hölgyek azok, kiktől a szinház iráut nagyobb ér-
deklődést reményiünk. Hajdanában épen ezen osztály 
volt az, mely a szinpártolásban zászlóvivőként szere 
pelt; nem kétkedünk, hogy ez a régi jó szokás ezzel 
a valóban jó társulattal szemben újra föltámad. 

— A gépkezelők és fűtök számára állami közép-
ipartanodaban rendezett második tanfolyam eredménye. 
A tanfolyam Dr. Herich Károly min. osztálytanácsos 
által mult évi november 2 án nyittatott meg és f. évi 
május 3 ig tartott, mely idő alatt csak a főünnepnapo-
kon nem volt előadás. E tanfolyamot a beiratkozott 
240 munkás közül 180 végezte el, a többiek-kiknél a 
kellő szorgalom és kitartás hiányzott évközben kima-
radtak. A szóbeli előadások köznapokon estve 7 órá-
tól 9-ig tartattak, vasár és ünnepnapokon délelőtt 
9—12-ig rajztanítás vagy kiráudulások voltak. A tan-
folyam egész tartama alatt 28 kirándulás volt a fővá-
rosi nagyobb gépgyárakba, gépraktárakaa és gőzmal-
mokba. Előadatott e tanfolyamon a locomobil és cséplő-
gép és a különböző rendszerű stabil gőzkazánok és 
gépek szerkezete és kezelése. Az előadásokat Kotzó 
Pál, Táborszky Ottó és Melegh Béla gépészmérnökök 
tartották. A locomobil cséplőgép kezelésére vonatkozó 
gyakorlati oktatás, melyen a tanulók egy művezető 
vezetése alatt 15—18 tagbúi álló csoportokban 3 nap 
gyakorolták magukat a locomobil és cséplőgépek sze 
relésében és járatásában — april hó 2-ikán kezdetett 
meg az államvasutak gépgyárában s ugyanazon hó 
29-én fejeztetett be. A cséplési gyakorlat, melyre a 
földmivelés ipar s kereskedelemügyi Minisztérium által 
300 kereszt buza vásároltatott, april hó 30-án és má-
jus 1-én tartatott meg, s e gyakorlaton locomobil és 
cséplőgépkezelők több csoportra osztva: s egymást 
felváltva a cséplésnél előforduló különböző müvelete-
ket többször átdolgozták. A stabil kazánok és gépek 
kezelői pedig 2 napon 3—5 tagu csoportokba osztva a 
nagyobb gőzmalmok és fővárosi vízvezeték kazán és 
géptelepein tanulmányozták a gőzkazánok és |gépek ke-
zelését. A képesítő vizsgálatok Hegedűs Károly igaz-

gató elnöklete alatt april 5-én kezdettek ineg és egs 
hónapig folytak A gyakorlatok a locoinabil és eséplőgép 
kezelők részére az intezet udvarán e célra fölállított 
és üzemben tartott locoiuobilok és cséplőgépek melletty 
a stabil kazánok és gőzgép kezelők részére a fővá-
rosi gőzmalinak és vízvezeték kazán és géptelepein 
tartattak. A tanfolyamot végzett 180 tanuló közül 
vizsgálatra jelentkezet 170 s ezek közül egy sem bu-
kott meg. A jelentkezettek k^özül locomobil, cséplőgép 
és stabil gépek kezelésére vizsgát tett, 50, locomobil 
és cséplőgépről 65, a stabil kazánok és gépek kezelé-
séről pedig 35 tanuló. A mesterséget tekintve, volt: 
107 lakatos, 10 esztergályos, 48 kovács és 5 gazdász. 
Jutalmul 25 tanulónak a következő tárgyak osztattak 
ki: 2 ezüst öra, 6 drb értékes rajzeszköz, 2 aeé. 
3 bőrszalag mérce, és végül 12 a gőzgép kezelésére 
vonatkozó szakkönyv. 

— Játékterv a Ninit. magy. kir. pénzügyminisz-
térium 1883. év március hó 19-éről kelt 16035. szá-
mu rendeletével engedélyezett K i n c s e m - s o r s j á t é k -
hoz . 1. A sorsjáték 500,000 1 frtos sorsjegyből fog 
állani, melyek a magyar lovar egylet sorsjegyirodája 
által fognak szétküldeni. 2. A kisorsolás, mely ható-
sági ellenőrzés mellett eszközöltetik, f. évi október hó 
22-én veendi kezdetét és a következő vapokon foly-
tattatik. 3. Eme sorsjátókban következő nyeremények 
lesznek; 

1 nyeremény értéke . . . . 
1 « „ . . . . 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
8 

15 
30 
80 

909 
8,942 

oeki szerelemről soha nem beszólt és nem is lesz fe-
lesége. — Ez egyszerű doftegt 

Káros Nagy Sáador ur ezt egészen természetes-
nek találta. 

— Világos, úgymond ahhoz megy a leány akit 
szeret 

Azt, hogy a leány ahhoz menjen, akit szeret Ká-
Nagy Sándorné is nagyon természetesnek találta de 
az ő szive elszorult, midőn arra gondolt, hogy Sándor 
fiának mint fog majd fájni, ha meghallja ezt az esetet. 

S azután a szegény jó anya még más eshetőségek 
miatt is aggódott — Mi lesz ebből a dologból, ha 
Sándor elkeseredésében valami veszedelmet csinál. 

Pedig megcsinálhatja. Mert egy szerelmes fiatal 
embertől minden bolond kitelik. 

Ez az aggodalom nein kínozta az asszony nénit 
sokáig; mert Sándor még az nap este 
Pestről. 

— Furcsa dolog lehet még ebből töprenkedett az 
anya. 

— Furcsa dolog. — Hát mi furcsa dolog lenne? 
Hiszen csak nem harapja azért le a fülét egyik a má-
siknak, mert nem az egyiket, hanem a másikat szereti a 
szép lyány, mondá Káros Nagy Sándor ur. S amint 
Sándor leszállt á kocsiról, nyomban elmondá neki, hogy 
Csapó Sárika után ne ábrándozzék; mert azt Bálint 
szereti, sót már meg is kérte és a mi fő a lyány oda 
}s ígérte a kezét. Anyád ugyan ezt nagyon furosának 
találja, de én egészen természetesnek tartom a dolgot; 
piert amikor módja van válogatni a lyánynak, hát ahoz 
megy feleségül a kit szeret. S aztán, ha már inind e 
yettőtök Csapó lyányt akar elvenni, hát a dolog sora 
azt hozza magával, hogy az öregebb vegye el az öre-
gebbet és a fiatal a fiatalabbat. Nohát neked ott van 
Erzsike! Bizony isten inkább hozzád való lesz. 

Sándornak elállt szeme száia ezen beszédre. Azt 

5ondolts hirtelében, hogy apja elméje kizökkent a ren-
es kerékvágásból 

A dolog azonbau anvja által világosabban fel lett 
fejtve előtte. Bizony kiuos újság volt ez az ifjúra és 
azt mondta, hogy abból ugyan nem lesé semmi, hogy 
Sárika másé legyen mint az övé. Inkább megölném 
magamat is őt is, mondá tompán az ifjú; azonban nem 
volt az a mondás jól meggondolva; mert az ifjú Káros 
Nagy Sándor nagyon jó, szelid. engedelmes tiu birt 
lenni, ha édes anyja megcirógatta arcát. — Az anya 
pedig most azt tette és azt bizonyítgatta fiának, hogy 
Csapó Erzsike sokkal inkább hozzá va ló , hogy az 
szebb is, jobb is, különb gazdasszony is Sárikánál és 
igy inkább illik Sándorhoz, kinek legfoként jó gazd 
asszony legyen a felesége. Azután ö is az anya azt 
iukább szereti. 

Az anya édes szavai hatottak a fiúra, meg gon-
dolta a dolgot és ugy találta, hogy ő tulajdon képpen 

megérkezett | semmi különös sérelmet nem szenved az által, hogy 
Sárikát Bálint veszi el; uiert liiszeu ő Sárikának soha 
nem vallott szerelmet és csak annyiban vonzódott in-
kább hozzá mint Erzsikéhez; mert Erzsike mindig 
jobban el volt foglalva otthon és kevesebb időt tölt 
hetett vele. l )e hiszen Erzsike is szép jó, és kedves 
nő volt. — És mint anyja inondá jó gazdasszony. —' 
No hát azt fogja megkérni és puuctum. 

Hogy örült a jó édes anya, midőn fia azt mon-
dá. hogy hát ő elvenni. 

Az apa pedig azt mondta, hogy hiszen ez ter-
mészetes. Megmondta előre, hogy ebből ugyan nem 
lesz semmi veszedelem. 

El is meut .Sándor nyomban Csapóékhoz. 
De furcsa dolog volt ott nagy öröm midőn az 

ifjú beköszöntött nálok. 
Egy fiatal ember volt ott ki nagyon bizalmasan 

beszélgetett Erzsikével és Erzsike is igen boldognak 
mutatá magát, midőn pillantást válthatott az ifjúval. 

Ez az ifjú az eltűnt ispán volt. 
(FöJyt. köv.) 

50,000 frt 
20,000 „ 
10,000 n 
8,000 „ 
6,000 „ 
5,000 „ 

4,000 frt . . . . 8,000 „ 
3,000 „ . . . . 9,000 „ 
2,0U0 „ . . . . 10,000 „ 

200 „ . . . . 1600 „ 
100 „ . . . . 1,500 „ 
50 „ . . . . 1,500 „ 
20 9 . . . . 1,600 „ 
10 „ . . . . 9,090 „ 
2 „ . . . . 44,710 

10,UÜ0 nyeremény, összesen . . 186,000 frt. 
4. a magyar lovar egylet kötelezi magát a nyereiné. 
nyeket, ha az illető nyertesek azokat megtartani nem 
akarnák, a játéktervben kiirt értékek 20% ának levo-
nása mellett készpénzben kifizetni. 5. A hivatalos ki-
sorsolási jegyzék a befejezett kisorsolás után a jelen-
tékenyebb magyar és osztrák napi lapokban fog köz-
zététetni. 6. Valamennyi a Kincsem-sorsjátékra vonat-
kozó levelezések a „Magyar lovar-egylet sorsjegyiro-
dájáu-hoz Budapesten (Nemzeti Casino II. em.) cime-
zendők. 

— Megfiiletlenités. A nnllt héten Bimbó János 
atyánk —fia kedélyesen borozgatott Tóth Sándor I. t. 
772. sz. a korcsmájában, a mikor egész váratlanul rá 
nyitott hűséges oldalbordája, s a földi gondviseléshez 
illő előrelátással elvette tőle a zsebében levő 65 forin-
tot. Bimbó az executio alatt kint járt s időköz* 
ben visszatért, korcsmárosnak keservesen panaszolta 
el siralmas esetét; de Baehus szolgája megvigasz-
talta öt, ígérvén, hogy hitelbe is ád neki italt. 
Ebben a kecsegtető ígéretben meg is nyugodott Bimbó 
uram.; de a reálissabban gondolkozó korcsmárosné-
nak nem igon volt in)ére vendége zsebének üres vol-
ta, 9 inidőn az — elejtett pipájának megkeresése cél-
jából gyertyát kért, adott ugyan neki egy garasos 
faggyú gyertyát öt 5 kr, de az krajcárt előre incassálta tőle. 
Emiatt Bimbó és a korcsmáros között szóváltás kelet-
kezett, mely csakhamar tetlegességgé fajult s a kifej-
lett dulakodás közben Bimbó a korcsmárosnak egyik 
fülét vitézül leharapta. Természetes, hogy a kannibáli 
élvezet jutalmát a bíróság fogja rá kiszabni. 

— K I V O N A T 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 udvarrauyiló butorozot szoba kiadó. — 
— Kiss József cipész I, t. 196. sz. házánál egy bu. 
torozott szoba kiadó. — Lakos Istvánnénál I. t. 334. 
sz. házánál egy szoba kiadó. — Deák Lajos III. t. 
163. sz. házánál egy külön lakás van kiadó, julius 24-től, 
Mucsiháton a Pollák Emánuel féle kaszáilók pénzért 
vagy részből kiadók. Tudakozódni lehet dr, Schle-
singer Károly ügyvédnél. — Az izraelita templomi 
átellenében I. t. sz. alatt 1 bútorozott szoba vagy 
annélkül van azonnal kiadó értekezni lehett Solti Fe-
rencel az emiitett helyen. — Cherrier János könyv* 
nyomdásznál Talabér János költeményei 2 kötetben 
40 krért kaphatók. — Marázsi Józsefnek 2 hold Nagy 
hegyi szőleje szabad kézből eladó értekezni lehet III. 
t. 468. sz. házánál. — Fábián Imre gépész és kovács 
1, t. 204 sz. ajánlja magát a gazda közönségnek nyá-
rára a géphez való alkalmazásra vagy éves állásra. — 
llankisz Károlyné Kureaparti háza magtárával együtt 
kiadó ugyanannak tőkén, Zalotán földjei Szent Mihály -
naptól haszonbérbe kiadók értekezhetni lehet I. t. 
179. sz. házánál. — Cherrier János könyvnyomdász-
nak inindeniéle házi bútorai vannak eladók. — Res-
tig Gáspár Kovácsmesteruek a gógányparti III. t. 82. 
sz jó karban és kovácsműhelylvel ellátott háza sza-
bad kézből azonnal eladó. — Balog Antal I. t. 424 
sz. Rugyánszki tűsös féle háza szabad kézből eladó. 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 
S i a / T ^ . P E ^ E I T C . 



H I R D E T É S E K . 

Hirdetmény. 
A nmlt. magyar királyi pénzügyminisztérium 1883. 

március IV-én kelt rentWleiénél fogva megengedtetett 
e Magyar lovar-egyletnek, hogy a belföldi lótenyész-
tés emelésére sorsjátékot rendezhessen,' melynek elne-
vezése Kincsem sorsjáték leend. 

Az l-sö kibocsátás 500,000 egy forintos sorsjegy-
ből fog állani, melyek f. év május 1-től fogva az or-
szágban mindenütt kaphatók lesznek, — a húzás pe-
dig f. év október 22-én és kővetkező napokon Buda-
pesten fog történni. 

Eme sorsjátékban A következő nyt remények 
lesznek: 
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10,000 nyeeremény, összesen . . 186,000 frt 
E nyereménytárgyak az egyes nyereményértékek 

nagyságának és a sorsjáték céljának megfelelőleg első 
sorban telivér lovakból fognak állani, egyenként vagy 
többen egy csoportban, melyek részint a külföldön, 
részint itthon fognak vásároltatni és kisoroltatni; to-
vábbá hazai iparcikkekből és végre arany- és ezüst-
érmekből. 

Hogy a nyeremény tárgyak ul megvett lovak a ha-
zai telivér*tenyésztés részére az országban maradhas-
hassanak: a Magyar Lovar-egylet akként intézkedik, 
miszerint a kisorsolandó lovak a nyertesektől (ha ezek 
megtartani nem akarnák) a játéktervben kiirt érték 
20% ának levonásával beváltassanak és aztán más te-
nyésztőknek a következő feltételek mellett eladat-
hassanak. 

1. Junius l-ig minden magyarországi telivér te-
nyésztőnek jogában áll, magát ily átengedendő nyere-
ményekre előjegyeztetni, illetőleg megrendelni ja Lovar 
egylet sorsjáték-irodájában, például egy fedező mént 
vagy 2 éves és idősb telivér lovat, (mely idomitás 
alatt is lehet), vagy egy vagy több anyakancát (le-
hetnek három évesek vagy idősebbek és trainingben 
is); ugy szintén telivér csikókat (anyjuk mellett), be-

Í'elentve nevöket vagy csak a családot, melyből azo-
;at óhajtaná, korukat vagy egyébb tulajdonságukat s 

meghatározni az árfokozatot a meddig terjeszkedni 

Hirdetmény. 
A városi cselédség részére szükséges 19 

drb. mici sipka, 19 drb átilla alakú kabát, 19 
drb nadrág, 19 pár jó erős forditott bőrből 
magas szárú dupla talppal tél), — és 19 pár 
ugyan ilyen minőségű dupla talppal könnyű 
magyar nyári csizma elkészítésére zárt ajánlat 
utján pályázat hirdettetik. 

Felhivatnak mindnazok, kik ezen munkák 
előállítására pályázni akarnak, hogy zárt aján-
lataikat 10°/()-toli bánompénzzel s a szövetek-
nek és zsinórzatnak minttáival együtt f. év ju-
lius 2-án déli 12 óráig Mikec Ferenc tanács-
nokhoz adják be; a hol a feltételek is megte-
kinthetők, a szövetek lehetőleg hazai gyárból 
szerzendők be; a sipka és csizmára nézve kü-
lön zárt ajánlatok is elfogadtatnak, a zárt aján-
latok julius 2-án d. u. 3 órakor bontandók fel 
a tanácsteremben, melyre a pályázók is meg-
hivatnak 

Szentes 1883. junius 13. 
M i k e o F e r e n c 

tanácsnok. 

Az 1867. évben alapított, legfelsőbb helyen enge-
délyezett 

„DUHA" 

• kar. 
Junius 1-je után a lajthántuli részeknek is joguk 

van az ily megrendelésre. 
2. Az ily megrendelések elfogadását a sorsjáték 

bizottság fentartja magának s értesíteni fogja az ille 
tőket; — aki korábban jelentkezik, azé az e'sőség. 

3. Miuden megrendeléshez tíz százalék mint bá-
natpénz melléklendő, azon összeg után számítva, mely-
nek erejéig a megrendelés történik. 

4. Az ily megrendelésekre bevásárlott telivér te-
nyész lovak vagy más iparcikkek, a Lovar egylet ál-
tal a legcélszerűbben és jutányosabban fognak kivá-
lasztatni, és október közepétől kezdve Budapesten 
megtekintésre kiállíttatnak. 

5. A kisorsolás után az illető telivér ló természe-
tesen csak akkor adathatik át a megrendelőnek, ha a 
nyertes annak átvételéről — a fent említett 20% levo-
nás és készpénzben kárpótlás mellett lemoud. 

6. Az igv meggazdálkodott 20% a megrendelő 
javára betudatik az illető nyeremény átvételénél, vala-
mint az előre befizetett 10% bánatpénz is; ami ezenfe-
lü1 a nyeremény értékéhez hiányoz, az az átvételénél 
készpénzben azonnal befizetendő. 

7. Ha megrendelő nem akarná átvenni az általa 
megrendelt telivér-lovat, ugy elveszti a bánatpénzt és 
eshetöleg a Lovar-egylet sorsjáték bizottsága további 
lépéseket is teend ellene, vagy vegyes-bizottság elé 
terjeszti az ügyet. 

8. Minden további kérdezősködésre a Lovar egy-
let sorsjáték irodája felel (Budapest, nemzeti kaszinó 
II. emelet,) hová a sorsjegyek megrendelésére vonat-
kozó átiratok is intézendők. 

Budapest, 1883. april 25. 
Az elnökség felhatalmazásából 

A magyar lovar-egylet titkársága 
S á r k á n y m k 

biztositö társaság* 
9,258,110 frtnyi kezességi tökévél. 

elfogad minden összegű biztosításokat jutányos dijak 
mellett: 

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

sági épületeket, gyárakat áruraktárakat, házibutor ne 
í nmeket és gazdasági készleteket aratási terményeket 
j s? marhát tüz és villámokozta károk ellen. 

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

c) élet , jövedéki- és kiházasitási biztosításokat, 
| az ezen biztositási osztályok mindegyikére nézve nyom-

tatásban kiadott feltételek szerint. 
A károk azonnal megbecsülteinek és rögtön kész-

| pénzben ^kifizettetnek Azon csekély dij, moly a bizto-
| sitásért fizetendő, alkalmat szolgáltathatna arra, hogy 

minden vagyon szerencsétlenségek ellen biztositassék. 
Alólirott főügynök a legfelsőbb helyen engedé-

lyezett nDunau biztosító társaságot a legmelegebben 
ajánlja és teljes készséggel ád a biztosításról felvilágo-
sításokat. 

Schleier István, 
f ő ü g y n ö k , Szenteseu. 

D O O O O Í 

Hirdetés. 
Alólirott tisztelettel tudatom Szen-

tesváros és vidéke t. közönségével, 
hogy üzletemet ez év Szent-györgy 
naptól a vásárhelyi nagyutoábau lrházi 
Sándor satu malom féle b'b-ik számú sa-
ját házamba tettem át, a hol is 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 606 nsz öl szabad kéz 
bői eladó értekezhetni ugyanott 

tisztelettel 
Riszderfer Karoly 

kádár iparos. 

K X 3 Q O O O O O O O O O O O O O O C 

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 figyelműket felhívni 
az újonnan felszerelt és modern igények-
nek teljesen megfelelőleg berendezett ma-
lom üzletre. 

Finom őrlő köveinken kivül kü-
lönösen ajánlom kitűnő és legújabb szer-
kezetű h e n g e r e i n k e t , melyek által a 
plgszebb sütemény lisztet vagyok ké-
ees előállítani. 

Az üzlet mindenféle irányú és tel jes 
berendezése, valamint a pontos és 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 
tetszésöket megnyerhetem. 

Szentesen, 18£3. junius 1-én. 
Magamat ajánlva maradtam 

Tóth Árpád 
£Őzmalmi igazgató. 

SOOOOOOOQj 
Tégla eladási íl 

A városi téglatelepen a kongós tégla 
ut építéséből feun maradt mintegy 

egy millió legjobb minőségű tégla eladó. 
Utalványok „Rambovszky szállo-

dában" a kongó tégla ut építése mű-
vezetőségnél válthatok. 

Q-IssfelcL Imié 
művezető 

3>Ta,gr5r raJstáx 

Alólirott cég, van szerencsém a 
a nagyérdemű 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 . . . . 9 

Rohitsi sav.. . 9 

Szolvai „ . • w 

Szulini „ . . r 

Lipóci salvator , 

Giesshübli . . viz 
Marienbadi . „ 
Carlsbadi . „ 
Emsi . . . . „ 
Selters 
Lipiki iblany fr. 
Gleichenbergi „ 
Egerfrantensbadi 

kiló tar-Franzensbádi ásványlápsó 1 
talmu ládákban. 

Ferencz József keserű, viz 
Hunyadi Mátyás n „ 
Hunyadi János , „ 
Rákóci Ferenc „ „ 
Stefania „ „ 
Erzsébet „ 9 

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

tisztelettel 
ifj. Soós Imre oég. 

"bel- és 1̂ -ÜLlföld.i 

Dreher Antal-féle 

KIVITELI FALACZKCEREK 
egyedül kaphatók és megrendelhetők 

csakis 

DIETRICH és GOTTSCHLIG-nél 

vagy 

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

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

palaczksereknek. 

Ismét eladókat legnagyobb előnyökben és enge-
délyekben részemtjük. 

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

fogyaszt, arra figyelmeztetjük, hogy csak azon palaczkserok 
hamisitatlnnságáért és eredetiséffeért kezeskedünk, melyeknek 
vignetáin a „ D i e t r i s h é s G o t t s c h l i g " név világosan olvasható 

£ M á r l a - c e l l l ^ 

| g y o m o r - c s epp e b i 
^ jeles hatású gyógyszer ^ 

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

vagyhiany, gyomor-gyen-4 
gegés, roszszagu lehelet, 7 
szelek, savanyu felbüfc- £ 
gés, öli a, gyomorhurut T 
gyomorégés, hugycsökép- ^ 
zödés, tuls gos nyalka-A 
képződés, sargaság, un- X 
dor és hányás, főfájás (ha J 
az a gyomorból ered) gyo- T 
morgörcs, székszorulat, a ^ 
gyomornak tulterheltsege A 
étel ésital altal,giliszta, |ép I 
ésmájbetegség, aranyeres 7 

bantalmak ellen. T 
Egy üveg ára használati utasítással 36 kr. ^ 

Kapható Szentesen VÁRADY LAJOS ur ^ 
i i gyógyszertárában, valamint az osztrák-magyar ^ 
v birodalom minden nagyobb gyógyszertárában ^ 
f és kereskedésében. — Központi szétküldési A 
^ raktár nagyban és kicsinyben. T 

f < § § é § ¥ | 
T „őrangyalhoz" címzett gyógyszertárában 18— 4 
^ Kremzierben, Morvaországban 



Melléklet a „Szentesi Lap" 24-ik számához. 
Kossuth ifjúsága. 

Kossuth folytatja emlékiratainak megírását s most 
dolgozik „Iratai* -nak negyedik kötetén, mely valószí-
nűleg kész lesz még ez évben,inert a 80 évet túlhala-
dott Kossuth rendkívüli munkaerővel bir most is. 

Nagvon érdekes e kötet bevezető része, melvet 
a -Pesti N aplóu a közelebbi napokban közlött. Kossuth 
önmagáról ir, gyermek koráról és ifjúságáról. Kijelenti, 
hogy nem barátja ugyan az önéletírásoknak, de mivel 
róla nagyon sok hibás, sőt tökéletesen valótlan életrajzi 
adatokat közöltek, azokat helyreigazítja. 

Átvesszük a nagyérdekü közleményekből a kö-
vetkezőket: 

Atyám nem gyermekkoromban, hanem 1839 ben 
halt meg, — midőn én, már 37 éves férfiú, n*ör-
vényhatósági tudósítások" miatt az önkénynek foglya 
voltam Buda várában; — tehát teljességgel nem áll, 
hogy gyermekkoromban s ifjú éveimben „támasz nél-
kül maradtam a világban." Iskoláztatásom s nevelte-
tésem egész lefolyása alatt sem rokonaimnak, sem sen-
kinek a világon sem pártfogására, sem segítségére nem 
szorultam, mert ennek minden költségeiről édes jó 
atyára nem csak a szükségesig, hanem azon tul is a 
kényelmes, sőt uri ellátásig gondoskodott, még ha az 
megerőltetésébe, áldozatába került is; az iskoláztatáson 
kivül még idegen nyelvekre is külön mesterek által 
tanításomtól sem kímélte a költséget; németül, fran-
cziául már gyermekkoromban megtanultam, még zenére 
is taníttatott (mint Széchényi a harsogó tárogatóban, 
ugy én a méla, szelid fuvolában gyönyörködtem; fuvo-
lám, melyet nem mindennapi tökélylyel kezeltem, még 
Kutahiában is nem egyszer adott komor óráimnak vi-
gasztaló elandalitást.) — Édes atyám ^gondoskodásáról 
szólva, megerőltetést emiitettem. — Es ez igaz, mert 
ámbár atyám mint hírneves ügyvéd szép jövede-
lemmel birt, s azonkívül nemzetségem ősi fész 
kében (Kossuton, Turóczmegyében) aziilei (Kossuth Pál 
és Beuyiczky Zsuzsánna, ki Benyiczky Péter és Prónai 
Eva leánya volt), majd isinét nagybátyja (Kossuth Sá-
muel) után csinos vagyont örökölt, de azon baleset érte, 
hogy a franczia háború alatt egy Friedinann nevü pa-
taki nagy kereskedőnek, ki a hadsereg számára élelmi 
szerek szállítására vállalkozott, atyám tetemes pénzösz-
szeget adott kölcsön. Friedman (hibáján kivül) a deval-
váczio nyomása alatt belebukott a vállalatba, s atyám 
egész tőkéjét elvesztette ; rezignaczióval tűrte a csapást, 
de soha sein birta kiheverni s nekem azt szokta volt 
mondani: „vagyont nem hagyhatok reád, de nevelteté-
sed költségeit, ha mibe kerül is, nem kímélem; módot 
nyújtok reá, hogy magad kiképezhesd, igyekezz hasznát 
venni, hogy az élet viharai közt saját magad lábán 
megállhassál." En igyekeztem atyám jóságának hasznát 
venni, Atyám IrtOO-ban nősült, én 1802-ban születtem. 

En másodszülött gyermekök voltam szülőimnek, 
de egy évvel idősebb nővérem már első gyermekéveiben 
elhalt, négy húgom közül pedig a legidősb tíz évre 
született utánam. Annak a szomszéd falubeli becsületes 
ifjú papnak pedig * kissé szintúgy bajos volt volna 
engem Monokon a „tudományok elemeire" tanítgatni, 
minthogy én ínég bölcsőben ringatott szopos gyermek 
voltam, midőn édes atyáin Monokról végkép elköltözött. 
Hát ilyen korai tudományosság még Groot (Grotius) 
llugón sem esett meg, ámbár ő vele „magának érdem-
lett büutetéseül, másoknak pedig rettentő példájára 
megtörtént, hogy már nyolca éves korában latin verse-
ket irt,u (én ezt nyolczvan éves koromban sem vagyok 
képes „elkövetni.") — Atyám Monokról Liszkára köl-
tözött, hol néhány évig együtt lakott ottani birtokos 
anyai nagyatyámmal, Tyrliugi Wéber Andrással (az 
„eperjesi mészárlás" egyik martirjának utódjával.) Öt 
vagy hat éves koromban egyenesen az én nevelteté-
semre való tekintet arra határozta atyámat, hogy házat 
vegyen Ujliely városában s oda tegye át lakását. O-t 
kezdtem iskolába járni. Két évig a „normális" (állami) 
iskolában tanultam. Tanítóin Nováky, derék magyar 
ember volt, soha sem láttam máskép, mint térdig érő 
magyar mentében, zsinórövvel derekán. Tőle tanultain 
olvasást, irást, elemi számtant, latin grammatikát, egy 
kis földleírást (Magyarországét versekbe foglalva a 
„Kistükör"-ből) 8 egy kis magyar történelmet Aztán 
négy vagy öt évig a kegyesrendiek újhelyi gimnáziu-
mában folytattam tanulmányaimat. Hálával emlékszem 
vissza derék piarista tanítóimra és nagyrabecsülésem 
adóját rovom le irántuk, midőn a tisztelet érzetével 
említem meg, hogy mindannyian derék érzelmű haza-
fiak voltak s anuyira távol a szektárius vakbuzgóságtól, 
hogy nemcsak kiváló gonddal távol tartottak mindentől 
ami a példák iránt fogékony ifjú kebelre eltérő hatás 
sal lehetett volna, de sőt a gimnázium derék igazgatója 
maga figyelmeztette atyámat, hogy iinmár ideje az 
evangelikus egyház hitvallására való szakszerű oktatá-
somról gondoskodni, s midőn megértette atyámtól, hogy 
sz indokában van engem e végett az iskolai nyári szün-
idő pár hónapjára Nagy (vagy Kis) Kemeuczére (Abauj 
megyében, a ránki fürdő szomszédjában) Czapkay ev. 
lelkészhez küldeni, (kinek a kis számú újhelyi evange 
likus község mint leáuyegyház akkor ellátásához tarto-
zott), a derék piarista igazgató mint szívességet kérte 
ki atyámtól, engedné meg, hogy ő kisérhessem el s ő 
maga adhasson át. El is kisért, át is adott, nevét elfe-
ledtem a derék szerzetesnek (egyik átka az ember 
életének, hogy az emlékezet nem függ az ember aka-
ratától; — mennyivel több becse volna az életnek, ha 
sokat el nem felejtenénk, amire emlékezni szeretnénk, 
s mennyivel kevesebbet szenvednénk, ha el tudnánk 
felejteni, amire emlékezni keservesen fáj post equite.n 
sedet atracura) mondom, nevét elfelejtettem a derek 
katholikus magyar szerzetesnek,**) de mélyen emléke-
zetembe vésve maradtak szavai melyekkel az evange 
likus falusi lelkésznek átadott „Szeretett testvérem az 
Úrban! íme elhoztam hozzád atyja rendeletebol s goud-

r j ^ u t h egy némely életirója állította, bogy öt a mouoki 
pap tanUotUu ^ . p e g t i N a p I Ó T a I , Uj h e l y j e g y Kossuthot, 
mint kedve, tanítványát, a sA.oralja-njhelyi keg^rcnd.ek ö o j x ^ 
Iván keresztül lSIl-töl kezdve Póllya József, Kom,at. József es 
hehe X. kegyesrendi tanárok v e t t é k , a . igazgató 
alja-újhelyi gyn»na9iuujiiál a lánghuzgalmu Sivals.ky ^ J ^ * " 
remii atya volt. E fértiu annyi érd.met szerzett ott,i nevelés Ikbrül, 
hogy az elismerésre mindenkor méltó volt, s így ma s azon, való 
lóban kegyeletes megemlékezésre, melyet neki Kossuth L. Mentei. 

viselésed alá helyezem ezt a fiút, mi igyekeztünk őt, 
a mennyire tőlünk kitelhetett, bevezetni a világi tudo-
mányok útjára, vezesd be őt te a lelki üdvösség útjára 
íjited és vallásod szerint; s a mindnyájunk közös aty-
jának, a szeretet istenének áldása legyen munkáddal.* 

Hja! ilyen a világ sorja, nagyban, kicsiben. Az 
„auktoritárius" szellem hódolatot követel, még mikor 
önkényleg lábbal tipor is, s a ki az önkénynek fejet 
nem hajt, a ki jogának érzetében az eltiportatásnak 
ellentáll, az „országháboritóvá" lett; hogy is ne? hi-
szen azok, a kik a jog és törvény ellen rebellátták, 
már akkor országvilágra kiálitották, hogy mi vagyunk 
a rebelisek, mi! kik védeni mertük a , hiteszegetten 
vérbe-lángba borított haza szent jogát. Es hogy is ne 
akadnának? hiszen még országgyűlés is akadt, ma-
gyar országgyűlés! a mely törvénybe iktatta azt a ká-
romkodást, hogy Rákóci, Bercsényi „a haza nyilt el-
lenségei s az igazi szabadság felforgatói voltak 

Bevégezvén iskoláimat, egy pár törvénykezési 
időszakon át, megyei gyakorlat végett atyám mellett 
maradtam, a kinek terjedt ügyvédi munkaköre volt; 
majd kerületi táblai gyakorlat végett egy évet töltöt-
tem Kardosa ügyvéd oldala mellett Eperjesen, aztán 
Pestre mentem „jurátusnak". Atyám többek közt báró 
Vécsey Miklós szathmári főispán szeptemvir vejének, 
grót Török Józsefuek is rendes ügyvédje volt; ez ösz-
szeköttetés folytán kerültem Vécsey szeptemvirhez, 
a kinél nagy uri dolgom volt, de kevés jogászi gya-
korlatom, néhány hónap raulva tehát átmentein (volt 
zempléni alispán) Ssentandrási Horváth Tamás, kir. 
táblai előadó bíróhoz, még pedig nem is mint írnok, 
hanem egyszerre mint expeditor." Ez akkoron nagy 
erkölcsi felelősséggel járó s a perlekedőkre nézve nem 
csekély fontosságú állás volt; mert a felebbezett pe-
reket csak kivonatokban adták elő a „referens" bírák, 
s azokat a kivonatokat expeditoraik készítették. Hát 
biz ez amolyan 18—19 éves fiatal emberre nézve, 
mint én akkor voltam, nehéz állás volt, tömérdek 
nappali éjjeli munkával járt, hanem végtelenül becses 
gyakorlati iskola volt, s a mellett tisztességes jöve-
delmet is biztosított elannyira, hogy ha édes jó apám 
egyszer másszor pénzt küldött vagy ajánlott, azt kö-
szönetem mellett mindig azon kijelentéssel utasítottam 
vissza, hogy nincsen segítségre szükségem. 

Ami azt a korrajzi állítást illeti, hogy akkoron 
„Pesten a jogászélet nagyon tivornyázó volt," megaka 
rom jegyezni, miként lehet, hogy valamint most lenni 
mondatnak a jogászok közt, ugy akkor is voltak az 
ország minden részéből összesereglett juratusok közt 
amolyan Bukovai Absenczius és Dákó Pista forma 
típusok, de erről korántsem lehet az. akkori fiatalságra 
generikns hímet varrui. — Nagyon sokan voltak, kik 
igen komolyan vették ifjuságuk azon korszakát, mely 
a közéletbe lépés küszöbét képezte. — En — ha vol-

j tak amolyan „típusok," azokkal soha nem éreztem 
! hajlamot érintkezni; nagyon kevés időm volt, melyet 

társalgásra fordíthatók, az, hogy „mindig volt egy kis 
országgyűlésem," teljességgel nem áll, de azon kis tár-
saskör, melylyel érintkeztem, komoly jellegű volt és 
kedves visszaemlékezésekre jogosít, ámbár nem akarom 
azt negélyezni, ho .y egészen ment maradtam az ifjú 
kor azon gyarlóságától, melyet „vadzab elszórásnak" 
szokás nevezni. 

Az ügyvédi szigorlatot „kitűnő" (praeclarum) jel-
vény nyel 18i?2-ben tettem le (ha nem korábban), — 
szándékom volt királyi táblai ügyvéd lenni ; meg is 
kísérlettem egy kis ideig, de a „kezdet küzdelmei" nem 
igen kedveztek szándékomnak, tehát felhagytam vele, 
hazamenteni Zemplémbe, beléptem a közéletbe s az 
1625 ki követválasztásban tevékeny részt vettem. * 

Eddigi jegyzeteimmel a híresztelt balértesitések 
ellenében édes jó atyám emlékének tartoztam, — ínég 
van egy, amivel nemzetségemnek tartozom. 

Erre dr. Török István ur azon állítása ad alkal-
mat, hogy „a jogi pálya bevégzése után engem Zeu-

Ídéube b. Vay Miklós alispán oldala mellett találnak; 
logy ő vett engem pártfogásába, ő ismertetett meg 

Zenplén előkelőivel. 
Ezen egész előadásnak legkisebb alapja sincs. En 

soha sem voltam b. Vay Miklós alispán oldala mellett; 
mikor ő Zemplénben alispánné lett(1827-ben), én már 
akkor Zenpléninegye táblabírája voltam s nemzetségein 
társadalmi állása a megyében teljességgel nem olyan 
volt, hogy akár b. Vay, akárki más pártfogására volt 
volna szükségem, miszerint Zenplénmegye előkelőivel 
ismeretségbe jussak; benn voltam én azoknak körében 
gyermekkorom óta, köztük növekedtem fel, köztük 
forogtam, köztük éltem. 

A Kossuth-család egyike a legrégiebb tősgyöke-
res adomáuyos (Donatárius) magyar nemes családok 
nak az országban (IVik Béla király Kossuthnak, Gád 
fiának 1252-ben már nem is adományt, hanem uj ado-
mányt (nova Donatio) adott.) A hosszú századok foly-
tán ősi fészkéből (Kossut ról Turóczmegyében) a csa-
lád az országban szerteágazott 8 igen természetes, 
hogy sok mindenféle családdal, köztük sok előkelővel 
is, vérrokonsági viszonba jutott. Ilyenek voltak Zemp-
lénben a Szögyényi, Szerencsy, Bernáth, Revicky, Ká-
csándy, Vicinándy, Malónyay, Vass, Lehocky, Füzes-
séry, Szentléleky, Orosz, Byd°skuthy> Szeghy, Szánky 
stb. családok, bajos volt volna a szélrózsa akármely 
irányában egy fél napi utat tennem Zemplénmegyében, 
hogy egy egy „uram bátyám"-ot ne találtam volna. 
Ily tág atyafiságos sógorságos körben mozogtam én 
gyermekkorom óta Zemplénben. Saját nemzetségem 
állása felől pedig Zemplénmegye saját nevemre kiadott 
s Pestmegye 1837 iki szept. 7 dikén tartott közgyű-
lésen kihirdetett nemesi bizonyság levelében többek 
közt ekként szól : „levéltárunknak bizonysága szerint 
ezen nemzetség századoktól óta a főnemű családok 
közé szamitttatván z ennek tagja több megyebeli főlii-
vatalokat sokszor s most is viselvén és maga a folya-
modó is", stb 

Ennyit elégnek tartok annak bebizonyítására, mi-
ként a Kossuth család akármely tagjának is sem nem 
volt sem nem lehetett senki párfogására szüksége, mi-
szerint Zemplén előkelőivel megismerkedjék, s e meg 
ismerkedésével szilárd társadalmi talajra találjon. — 
Különben is báró Vay Miklós mint tiszteletbeli aljegyző 
lépett fel Zemplén megyében 1826"ban mikor én már 
ott meglehetősen tevékeny életet éltem; ugyanazon 

évben lett Szilassy főispáni helyettes által tiszteletbeli 
főjegyzővé kinevezve s 1827Jben lett az első alispánná 
megválasztva, a mikor én már jó mélyen benn Voltam 
a megyei közéletben, sőt alispánná megválasztatásakor 
félig meddig ellene működtem, mert én őt csak másod 
alispánnak, elsőnek a megye volt másod alispánját, 
Szögyényi Ferencet (a perszonális testvérbátyját) akar-
tam; ez ugyan nem ártott a jó viszonynak, melyben 
báró Vavval alispánsága alatt állani szerencséin volt, 
de pártfogását sem ö nekem soha nem ajánlotta, sem 
én soha igénybe nem vettem. 
Igy szólott s az emberiség közös istenének két külön-
böző templomban imádkozó két becsületes szolgáji 
egymás nyakába borult és inegcsókolák egymást testve 
riesen. Es én könybe borult szemekkel néztem a meg 
inditó jelenetet, — és miként az evangélium mithikus 
csillaga világított a bölcsek előtt „azon hely felé, Ind a 
gyermek vala," ugy világított előttem ama jelenet el-
mo8Ódhatlan emlékezete hosszú életemen át a vallás 
különbség nélküli emberszeretet ösvényén. 

Elvégezvén a gymnázialis tanfolyamot, atyám az 
eperjesi evang. kollégiumba vitt fel, ujolag uri módon 
gondoskodva ellátásomról. 

Először Stinner kapitánynál, Eperjes városa fő-
erdőfelügyélőjénél; utóbb Greguss Mihály tanáromnál 
(Greguss Gyula és Ágost atyjánál) voltam szállva, ki 
akkor lett egy németországi egyetemről Eperjesre a 
bölcseimi és természettani tanszékre ineghiva. O a kol-
légiumban lakott s akkor még nőtlen lévén, két feles 
szobával rendelkezhetett, melyeknek egyikét Szirwag 
Hugó, másikát én foglaltuk el, s mindhárman együtt 
dr Krieger-nél, Eperjes legkitűnőbb orvossánál étkez-
tüuk, ki a kollégium átellenében lakott. Greguss tanár 
emlékének végetlen sokkal tartozom. Atyám ugy egye-
zett vele, hogy a köztanórákon kivül magánoktatásban 
részesítsen; s ennek köszönhetem színét javát annak, 
a mit akkor tanultam. Magánlag sokkal tágabb körre 
terjesztetette ki tudomáuyos oktatásait, mint a közórá-
kon teheté; ö válogatta meg olvasókönyveimet, 8 a 
mint igy hárman együtt olvasgatánk, kérdéseimre adott 
feleleteivel világot gyújtott agyamban 8 élményeinek 
és tapasztalatainak érdekes elbeszéléseivel s. hozzánk 
kötött oktatásaival ö ismertette meg velem a gyakor-
lati életet. Együtt tettünk hosszú sétákat, kiránduláso-
kat Eperjesnek ugy történelmi, mint természetrajzi te-
kintetben nagyon érdekes vidékén; melyekről mint 
méh mézzel, viaszszal, ugy én — hála útmutatásainak, 
magyarázatainak, isma*etekkel megrakodva tértem haza. 
Szokásom volt efceket jegyzékbe venni, mit ő aztán 
ujabb magyarázatok kíséretében kijavított. Nemcsak 
tanítom, de nevelöm is volt. Még vívni is ő tanitott 
először; mint a német egyetemi „Bursehok" átalában, 
a vitőrt rendkívül ügyesen kezelte. Ezeken kivül foly-
tattam külön mesterektől a zene és francia nyelv tanu-
lást s tanleckéket is vettem. — Atyám igen nagyra 
becsülte Greguss tanárt s annyira megkedvelte, hogy 
egy húsvéti szünidőre meghívta házához Szirmayval 
együtt. Vigan töltöttük atyám vendégszerető házánáls 
szomszédos barátainál a két hetet. 

Eperjesen nagyon ifjú korom dacára szivesen 
látott vendég valék az előkelő in<gvei és városi há-
zaknál, tanló társaimmal pedig a legjobb barátságban 
éltem, közülök mint olyanokra, kikkel szorosabb ba-
ráti viszouyban éltem, különösen báró Prónay Albertre, 
két Szirmayra, három Jármyra, Andreánszkyra, Segea-
váryra, Baloghra, Szobonyára, Sartoryra emlékszem; 
ez utóbbi nagyon szerette a magyar költészetet; ni la 
olvasgattuk Virág, Berzsenyi, Kiss stb. verseit a Ka-
zincy munkáit* 

Edea atyám soha sem mulaaztotta el a nyilvános 
vizsgáknál jelen lenni; maga vitt liaza a szünidőkre; 
talán nem követet el szerénytelenséget, he megemlítem, 
hogy alkalmat adtam az iskolai hatóságoknak atyámat 
szerencsekívánatokkal elhalmozni. Azoknál a vizsgák-
néha nem éppen zokogásos jelenetek fordultak elő. 
de ez senkit sem érdekelhet; eumagamat sem érdekel; 
„Vanitatum vanitas." 

Bevégezvén Eperjesen tanulmányaimat, 181~vban 
jogot mentem tanulni Sáros-Patakra. 

Tanárom Kövy Sándor volt hírneves magyar jo -
gász; nem hiszem, hogy akkoriban az elmételi ma-
gyar jogot valaki jobban tudta volna, mint ő : kézi köny-
vöt latin nyelven ad a ki, de előadásait magyarul tar-
totta, már hogy magyarul! ilyen formán: „celebrál egy 
autenátus egy piguust" vagy: „a peremalis fassio néha 
valet, néha valet; Nobilissime Domine N N. (erre a 
kalapját) „mondja el, mikor valet és mikor nem valet." 
De ezzel a gyönyörű magyarsággal tölcsérei öntötte az 
ember fejébe a jogtudományt. Lehetetlen volt meg 
nem tanulni, Nekem, meg Dercsényinek mindjárt az 
első félévi vizsga alkalmával, mintán még abból is ki-
faggatott, a mit még nem tanitott, de mi könyvéből 
már megtanultuk, a vizsgán jelen volt felügyelő ható-
sághoz fordulva azt a bókot tette, hogy; „ez a két fia-
tal ember itt jobban tudva a törvényt, mint az egész 
királyi tábla, melyet holmi tudatlan prelátusokból, bá 
rókból, vicispányokból szednek össze a nélkül, hogy 
megexaminálnák, mind a kettő stante pede bízvást el-
mehethe Perszonálisnak," Darabos, nyers ember volt s 
ez a sajátsága egyszer egy kis összeütközést is idézett 
elő. — Történt, hogy egykor tárgyába bele mele-
gedve ,— a szabott órán tul jólsoká folytatta az elő-
adást. Mély csendben hallgatták mint, mindig, azon-
ban véletlenül esett e meg vagy szándékosan történt? 
egy valaki ép azon padokban, a hol én is ültein, meg-
surolgatta a padlót csizmatalpával, a mi ugy hangzott, 
mintha türelmetlenség jele volna. Kövy felénk fordult, 
végig jártatá rajtunk szikrázó szemeit, öklével a tan 
szék polcára ütött 8 mindig felénk nézve, elkiáltotta 
magát: „hitvány gazemberek" és rohant. — Es azt 
mondtam társaimnak: a U i elég hitvány, hogy zsebre 
tegye a gazember címet, áuj tessék, én nem teszem, 
ha ezt a sértést jóvá nem teszi, én előadásra többé 
nem jövök; elmegyek Kassára, leteszem ott a vizsgát. 
Szavaim helyesléssel találkoztak. Amolyan kis „secessio 
ad Montem Sacrum" lett belőle. Három nap a „világi 
növendékek" legnagyobb része nem mentünk a taní-
tásra; a tanórát a kollégium előtt a gyepen töltöttük 
tömegesen, egyikünk fönhangon olvasott Kövy tanköny-
véből. Aztán tanárunk értem küldött, „hát Domine frá-
ter! micsoda bolondságot czinálnak magok?" kérdezé. 
„Nem bolondság az, tekintetes uram! hanem a megsér-



t«tt becsületérzés méltó nehesztelése — feleiéin. Mi ta-
nulni jöttünk ide, nem ineggyalásztatni. Büszkék vol-
tunk reá, hogy a nagyhirü Kövy professzor Unitványai 
lehettünk, de becsületünkre is büszkék vagyunk: a 
tekintetes ur tudja, hogy én akár 24 óra hosszant is 
szívesen elhallgatom, igy mások is; ki adott alkannat 
arra a kellemetlenségre? nem tudom; lehet, hogy vé-
letlen volt jobb is volt volna annak tekinteni s észre 
sem venni, de mi sem betyárok sem, gyermekek nem 
vagyunk; pár hónap múlva a tógátusok dalkara elé-
nekli nekünk azt a bucsudalt, hogy „Menjedtek! Isten 
veletek!" s mi az iskolából kiléptünk az életbe, nem 
vihetjük magunkkal homlokunkon a gazember bélye-
get. Méltóztassék a dolog bölcsesége szerint elcsinálni, 
különben országos skandalum lesz belőle, ha azt tudja 
meg a világ, hogy Kövy professzort tanítványai el-
hagyták." — „Jól van no!" feleié, „jöjjenek fel hol-
nap, majd élcsináljuk." — Felmentünk. „Egy kis kel-
lemetlenség fordult elö a mult napokban — mondá Kövy 
— sajnálom — a dolog onnan eredt, hogy szándékos 
rosszakarót gyanítottam, de utána jártain s meggyőződ-
tem hogy nem az volt: hát felejtsük el( ne veszteges-
sük a drága időt, menjünk tovább! hanem (oldalt reám 
mutatva) „a dominus Kossuth országháboritó lesz.u 

Irodalom-
— Magyar színészek és színésznők életrajzai, Adat-Emiék-

é s S z T n m Ü t á r , , cini alat egy igen érdeke* és nagybecsű vállalat 
első füzete küldetett be hozzánk, melyet a Kassán megjelenő „Szi-

nészeti Közlöny" azerkeaztGje, Báthory Románcsik Mihály, kiváló, 
gonddal és gazdag, változatos tartalommal szerkesztett. Czélja: a 
magyar színművészet léuyegével foglalkozó, hézagpótló történeti mű-
vet írni, s as általa részben már összegyűjtött, részben még ezutáu 
gyűjteadő adatokkal, hozzá kíván járulni az egyetemes magyar 
színészet történetének megírásához. Az egész mtt 5 0 f ü z e t r e azaz 
5 t k ö t e t r e van megállapítva, minden egyes kötet 10 f ü z e t e t fog-
lal magában. Ás egyes füzetek tartalmát képezendik: a vidéki ma-
gyar sziuésset jelenben működő összes tagjainak és mindazoknak 
életrajzai, élményei, naplói, akik a színészettől visszavonultak vagy 
akik már elhunytak. Továbbá feltalálhatók lesznek egyes frízetek-
ben még egykorú följegyzések színészetünk múltjából, régi színla-
pok, okmányoK, s zerzú'dések, színházi törvények, jellemző adomák 
és több ezekkes hasonló adatok, végül az előadott színdarabok 
jegyzéke lesz mellékelve a szerzők esetleg forditók neveinek fel-
sorolásával. Minden fűzet kezdetben — a nyár folyamán — ha-
vonkéut egyszer jelenik meg, a téli évszakban pedig havonként 
kétszer, nagy 8-adrét alakú, három nyomtatott iven. Ha azonban 
az előfizetők száina és kelendőség időközben biztosítja a vállalat 
fennállását, azon esetben havunként háro o füzetet adunk ki és 
igy hamarább befejeződik a nagy munka mely egéss kis könyvtárt 
fog képezni. Minden egyes füzet önálló egészet képez és 10—15 
életrajzot fog tartalmazni. A jdiszesen kiállított első ffíeet a követ-
kező érdekes tartalommal jelen meg: Életrajzok: Blalia Lujza ki-
Ünő művésznőnkről; Barabás-Fejér Lilla régi színésznőről; Deé-
zsy Zsigmond elhunyt veterán színészről; Foltényi Vilmos, az örök-
ifjú kedélylyel megáldott sziuészről; Horváth Vincéné, a népszín-
ház korán elhunyt kedves tagjáról; Mátrai B. Béla a kolozsvári 
nemzeti sziuház volt művezetőjéről; Miklósy Gyula színigazgatóról 
Keuézy Csatár, visszavonult színészről és Ujj Ferencről. Továbbá 
feltalálhatók az első füzetben: Miklósi Gyula naplójából emlékek 

és élmények; — a kassai magyar szlnésztársaság törvényei 1838 9 
évről; egykorú följegyzések a magyar szinészéletből; — apróságok 
és adomák azok életéből, kiknek életrajzai az első füzetben meg-
jelentek : — régi színlap és végül színmű tár, Előfizetési ár: Tia 
fücetre (az első kötetre) 3 frt. — Öt füzetre 1 frt 50 kr. — Egy 
tiizetre S0 kr. mely összegek a „Szinészeti Közlöny" kiadóhivata-
lába (Kassa, kovács utca 15. sz. a.) küldendők. Fgy füzetnek bolti 
ára 40 kr. Kapható Budapesten Aigner Lajosnál s minden hazai 
köuyvárusnál. Ajánljuk ez érdekes művet ugy a színészek, mint aa 
irodalombarátok szives fiigyeimébe. 

— J u t a l o m - k ö n y v . . H a z a s z e r e t e t k ö n y v e - cz. ifjuság-

gyermek-olvasmányt adott ki D o l i n a y G y u l a az iskolai vizsgá-

latokra, s kiválóan ajánlható mert olcsó 1 db. 29 kr, di-

szes és gazdag tartalmú. Tartalmát honszeretetre lelkesítő 

érdekes közlemények képezik. írtak bele; Váradi Antal. Dr. Mol* 

Antal, Komócsy József, Mikszáth Kálmán, Porcsoli Kálmán, P. Szat-

máry Károly. Radó Antal, Hevesy József, Prenizky Gyula, 8zép-

faludi ö . Ferenc, Dolinay Gyula, Fölbrény István. Relle Iván, Imi 

rédy László, és még igen sokan jeles iróink közzül. A kötetke al-

legorikus szines borítékba van foglalva, és 15 történelmi kép dí-

szíti 6 tömött ívre terjed, nagyobb gyermekeknek kitűnő, becses 

ajándék Kisebb gyermekak számára a utóbbi árakon kapható a 

„ G y ö n g y s o r o k * cz. képeskönyv. Mindkettő levelező lapon szer-

zőnél: Budapest Zöldfa u. 32. sz. utánvétel rendelhető meg, s azou 

nal küldetik. E célszerű és jutányos jutalomkönyveket, ajánljuk 

az iskolahatóságok figyelmébe. 

H I R D E T E S E K . 
Pályázati hirdetmény. 

Csongrádmegye Tisszáninneni járáshoz tar-
tozó s újonnan alakitott Algyő községben szer-
vezett jegyzői állásra, mely utólagos bavi rész-
letekben fizetendő évi 400 frt fizetéssel, szabad 
lakással 4 hold szántó és 8 hold kaszáló told 
haszonélvezetével, végre magán felek érdeké-
hen tett munkálatokért a községi szabályren-
deletben megállapított munka dijjal 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 Algyő-
község közházánál kitüzetik. 

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

Kelt Dorozsmán, 1583. május 24-én. 

Szalay Miklós 
szolgabíró. 

Fontos gyapjú termelök és gyapja 
kereskedőknek. 

A tizenütiklik forgalmi év kezdetével bátorko-
dunk a t. c. )uhtenyé*ctök és yyapjitkerexkedöknek 
intézetünket tisztelettel ajánlaai. Elvállalunk /utii 
nyos feltételek mellett mindennemű gyapjút yyár-
szerií mosásra és bizományi elatbisra. Kiváuatra elö~ 
legaket adunk m*rsékvlt kamatláb mellett. A gyap 
jut ^yárhelyiségünkben ugy zsírosan mint gyári-
lag mosottan rakt rozzuk és biztositjnk} 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 elkülönítve tör-
téuik. 

Aa 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 K o v á c h Lász ló , elnök. 

XJ e sz ; á l l i t o t t á r ! 

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

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 éa gyérmek, lábbelik ju-
tányos ár mellett ragy válasz-

tékban kaphatók. 
Megrendelésekre pedig gyorsan 

és pontosan mérsékelt ár mellett min-
dennemű lábbelit keszitek. 

Magamat a tisztelt közönség be-
cses pártfogásába ajánlva, 

tisztelettel 
Varfju Hénlámln. 

cipészmester. * 

Budapesten, IX-ik kerület, Üllői ut 35-ik szám alatt. 
ajánl iák országszerte leg jobbnak ismert 

tüzanyagot megtakarító 
szén-, fa- és szalmafütésre 

berendezett 

gozmozdonyaikat 
fellilmulhatlan és bármely időjá-
rás viszontagságainak legjobban 

ellentálló 
vasgerendás cséplőgépeiket . v 

'V - szabadalmazott magán etetJ szerkezettel j M f t í L 
- ' ; — vagy a nélkül - ^ ^ J ^ X V S X ^ - i u u S S Z 

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

Ransomes, Head és Jefferies 
főügynőke 

G R O S S R A N N J. 
BUDAPESTEN. 

m Ransomes, Head és Jefferies 
főügynőke 

G R O S S R A N N J. 
BUDAPESTEN. 

Ém 
GR0SSMANN ÉS RAUSCHENBACH 

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁKA 
BUDAPERTEN. 

Szíves megkeresésért vagy gyártelepünk meglátogatására tisztelettel fölkéretik. 

Él , t> i _ 

fel 

R O S T Ö i , P R G C T O H ÉS T Á B S A 
Budapest, Nádor-utcza 39. é3 41. szám, 

a j á n l j á l * a 1 e K e 1 h Ö ( U j j a k k a l k i t ü n t e t e t t 

gőzmGzdonyaikat 

| fa- és szénfvitéere, 

SZABAD, SZALMArÜTŐ 

rr r t "I I 

i b m p p a 

Xje szál l í tot t áx. 

dobmenlo 

gozmozdonyaikat üszegtisztitó előkészülékkeí. 

Hoffherr-féle egyszerű és tisztitő cséplőkészleteket 
járganyhajtásra. 

A r j e q y z é k e k b é r m e n t v e k ü l d e t n e k . 




