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Előfizetési árak: 
Egy évre * forint. 

Félévre 2 forint. 

Negyedévre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti utca 31. szám, hova 

e lap szellemi részét illető kOsle 

mények és az előfizetési pénaek 

is küldendők. 

SZENTESI LAP. 
VEGYES T A R T A L M Ú H E T I KÖ2LÖ1TY. 

Hirdetésekre nézve 
a lsp hátsó oldala 40 helyre van 

beosztva, egy hely ára bélyegdij 

nélkül 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

„ N y í l t t é r i b e n 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bértnentetlen levelek csak ismert-

kezektől fogadtatnak el. 

Kéz i ra tok vissza nem adatnak. 

Z M i e g r j e l e r L m i n d e n s z o m b a t o n . 
Felelőt sxerkesstő ás kiadó tulajdonoa : 

S I M A F E R E N C . 
E ^ y e s s z á m á r a , © I c r a j c z á a . . 

Olcsó napszám a mezei 
munkánál. 

Olyan sokba, mint az alföldön, tehát 

nálunk, Magyarországon sehol nem kerül a 

mezei munka; mert Magyarországon sehol 

nincs oly drága cseléd és sehol nincs oly 

szerfelett nagy napszám, mint ezen az alföl-

dön van. Az ország más vidékén lakó em-

ber, ha meghallja, hogy itt egy öreg béres 

évi jövedelme megközelíti a 400 íltot és 

hogy egy gyerkőc kocsis teljes ellátás mel-

lett 10—15 frtot kap havi bérül: hát bámul 

és ezt hihetetlennek tartja, s azt pedig, hogy 

az aratási időszakban egész 3 frtig felemel-

kedik a napszám, éppen nem hiszi el; mert 

hiszen p. o. az ország felsővidékén, az em-

berek rendes időben 40 krt kapnak napszá-

mul, magok kenyerén és boldogok, ha rend-

kívüli időben ez a napszám 60 krra emel-

kedik fel. 

Ez az óriási napszám külömbség on-

nan van, hogy p. o. a felvidéken a lakos-

ságnak csak 25 ü|0 bir ingatlan vagyonnal 

és 75 \ napszámból él; nálunk pedig a la-

kosságnak legfőlebb 20 °/0 az, mely mint 

napszámos keresi két keze munkája után 1 

kenyerét, s igy nálunk sokkal kevesebb a, 

napszámos kéz, mint a mennyit itt a mezei 

munka igényelne. így a gazda nálunk éppen 

nincs azon helyzetben, hogy akár a cseléd-

nek, akár a napszámosnak valóban válogat-

hasson, hanem, a kevés munkáskéz miatt,, 

igénybe kell venni azt, aki van és olyan 

áron, amilyent az kiván. Ezen, az alföldi 

gazdára nézve nagyon is fatális helyzet ( 

két irányban van a mi mezei gazdasági vi-

szonyainkra kiszámithatlan hátránynyal, egyik 

az, hogy a drága cseléd és napszám miatt 

egy gazda sem tart és tarthat földjének mű-

velésénél elég munkáskezet s e miatt nem 

ritkán, későn: de mindenek felett hiányosan 

teljesíttetnek azon munkák, mel)eket a föld 

kellő értékesítése megkíván. S ennek ter-

mészetes következménye az, hogy ámbár 

földjeink az ország legjobb minőségű földjei 

közé sorozandók, éppen nem jövedelmeznek 

holdanként annyit, mint az aránylag sokkal 

rosszabb minőségű felvidéki földek. — S e 

mellett itt sokkal többe kerül egy hold föld 

mivelése, mint a felföldön, s igy itt a magas 

napszám és drága cseléd sokkal nagyobb 

részét veszi el a föld évi jövedelmének, mint 

amit a gazda ki ad ott, hol a munkás és 

munkaadó között meg van a kellő arány. 

Ez a helyzet itt annyira általános és is-

meretes, hogy éppen nem kell bővebb bízo-

nyitgatás arra, hogy az alföldi gazda helyze-

tét a kellő munkás kéz hiánya nagyon is 

nehézzé, sőt ha a mult évi olcsó és ugylát-

szík normálisnak készülő alacsony termény-

árakat vesszük, — válságossá teszi. Mert ha 

12 frtos buza ár mellett kibírta is a gazda a 

300—400 frtos öreg bérest és 2 frt 50 kr., 

sőt 3 forintos napszámokat, akkor ezt nem 

birja ki 6—7 frtos buza ár mellett. 

Pedig az utóbbi időben, dacára annak, 

hogy a termény ára folytonosan lejebb és 

lejebb szállt, a cselédbér és napszám ezzel 

nem hogy lefelé tartott volna arányt, hanem 

arányt tartott az emelkedésben. — Ez nem 

természetes állapot, ez romlására vezet az 

alföldi gazdának és ezen segíteni kell! De 

miképen ? Ugy, hogy hozni kell ide munkást 

onnan, hol sok a munkás és nem bírnak 

nekik foglalkozást adni, s inkább elmegy 

akárhova olcsón csakhogy kereshessen. 

Hogy az alföldi gazda helyzetén segí-

teni kell, ezt ma már nem csak az alföldi 

gazda érzi; de ennek szükségét belátja 

maga a kormány is. 

A kormány ugyanis Tóvölgyi Titust 

kiküldötte Csongrád, Csanád és Szathmár 

megyékbe, hogy itt a nagyobb városok, 

községek és birtokosokkal tanácskozzék a 

felett, hogy: a kellő munkáskéz hiányán mi-

ként gondolják a gazdák, hogy segíteni le-

hetne ? 

A kormány erre nézve azon vélemény-

ben van, hogy ezen ugy lehetne segíteni, 

ha a kormány közbejöttével a felvidékről 

olcsó munkások hozatnának le az alföldre, 

s nemcsak napszámosokul, hanem cseléde-

kül is felfogadtatnának. 

Nevezett kormány kidüldött a f. hó 

20-án tartott közigazgatási bizottság előtt 

előadta kiküldetésének célját. Volt városunk 

polgármesterénél is, ki, mint a csongrádme-

gyei gazdasági egyesületnek alelnöke, meg-

ígérte, hogy ezen, az alföldi és igy me-

gyénk mezőgazdasági viszonyaira nézve is 

nagyfontosságú kérdés feletti tanácskozás 

végett egybe fogja hívni a gazdasági egy-

let választmányát, mely legkülönösebben 

van hivatva ezen kérdésben véleményt nyil-

vánítani. 

A kérdés mindenesetre fontos és en-

nek sikeres keresztülvitele oly érdeme len-

ne a megyei gazdasági egyesületnek, mely-

ért minden gazda méltó hálát fog érezni az 

egylet iránt. 

Részünkről a mezei gazdasági viszo-

nyoktól eltekintve, még a magyarság szem-

pontjából ís egy nagy eszmét látunk a fel-

vidéki munkások importálásában ; mert azok 

itt az alföldön rövid idő alatt j ó magyar 

emberek lesznek, míg ott a felföldön, ha 

van is bennök a magyar nemzeti törekvés 

iránt némi érzés, azt napról-napra kiöli a 

szlávság. 

A cél tehát kettős és mindkét irányban 

üdvös, s amikor esetleg a felvidéki munká-

sokbehozatalának esetleges hátrányait bírál-

gatjuk, ne feledjük mezőgazdasági érdekeink 

mellett a magyar nemzet missióját sem, melyet 

éppen ezen tiszta magyar nép által lakott alföld 

van hivatva egész odaadással teljesítem*. 

A közigazgatási bizottságból. 
Megyénk közigazgatási bizottsága f. hó 20-án 

tartá meg havi ülését. A gyűlésen előfordult több 

fontos tárgy közül különösen a következőket tartjuk 

feljegyzésre méltóknak: 

A közigazgatási bizottság Csemegi szolgabíró 

által még 1881-ben a csongrádi közmunka kötele-

sekre kirótt G000 frt bírságösszeget elengedte; mert 

az alispán által e tárgyban megtartott vizsgálat azt 

tünteté ki, hogy Csemegi szolgabíró, amikor ezen 

birságö8szeget kirótta a csongrádi közmunka köte-

lesekre, ugyanakkor a közmunka kötelesek terhére 

napszámosokkal hajtatta végre a szakmányilag meg-

állapított közmunkát. Miért is az illetők, az esetre, 

ha a terhökre kiadott munka végrehajtása után, 

még birságoltatnának is, akkor kétszeresen büntet-

tetnének, mi egyáltalában ellenkezik a közmunka 

szabályrendelettel. Részünkről nem szólunk ezen kér-

dés érdeméhez; de különösnek tartjuk, hogy ily 

nagy összeget képező birság kérdésében négy év 

múlva intézkedik a közigazgatási bizottság. 

Csongrádnak 1883-ból eredő, még egy másik, 

2100 frtig terjedő közmunka birság Ugye is került 

elő ezen ülésben; de e fölött érdemileg majd akkor 

fog határozni a közigazgatási bizottság, ha a szol-

gabíró beterjeszti az 1883. évi közmunka számadá-

sokat. 

A legfontosabb tárgya volt azonban a közigaz-

gatási bizottság ezen ülésének a f. évi közmunka 

mikénti állására vonatkozó mérnöki előterjesztés, • 

ennek alapján az évi közmunkásak megállapítása. 

A f. évi közmunka költségvetés szerint az egész 

megye területén a bevétel, a hátralékokkal együtt, 

64.637 frt 22 krral lett előirányozva, a kiadás pedig 

54000 írtai. Mutatkozik e szerint 10000 frt bevételi 

felesleg. Természetesen az esetre, ha a hátralékok 

befolynának, amiben azonban éppen nincs semmi 

re .-oy; mert hiszen ezen hátralékok több éviek és 

részben már behijthatlanokis. 

Az adófelügyelöség havi kimutatása is meg-

nyugtathat édesmiudnyájónkat s igy még a pénzügy 

miniszter urat is. 

Befolyt ugyanis a folyó 1835. év március havában 

23756 frt 10 kr. A mult év március havában pedig 

csak 21551 frt; tehát ez évben, dacára annak, hogy 

most sokkal mostohábbak a pénzviszonyok, 2000 

trttal több folyt be, mint a mult évben. 

Milyen fajta lovat tartson és 

neveljen az alföldi gazda? 
v. 

— Befejező közlemény. — 

Általánosan elfogadott elv, vagyis jobban mondva 

tenyésztési szabály az, hogy „reudesen mindkét 

szülő egyenlő mérvben örökiti át magát az utódba" 

— s ha ez áll, akkor számokban is beszélhetünk. 

Vegyük fel az esetet, hogy a birtokunkban 

levő kanca tenyészértékét felbecsüljük, kezdve az 

alapzat, csontozat, lej, nyakon stb. az egyes testrésze-

ket egységekkel classifikáljuk; végül a számokat 

összegezve, kijönne például 40 egység. — Hasonló 

módon járjunk el egy magán ménnel is, mely nem 

constans fajú ugyan, de miután a mén kiválasztá-

sára rendszerint több gondot szoktunk fordítani és 

a legsikerültebb csikókat meghagyni csödörnek; 

mondjuk, hogy ezen mén tenyészértéke 60 egység-

gel lenne kifejezhető. 

l'árositsuk e két lovat s adjuk a negyvenhez a 

hatvanat: 40 x 60— 50, vagyis a csikó tenyészértéke 

és értéke 50 egységet érő leend, — tehát 10-el több, 

mint a kancáé, vagyis 10 egységet javított. 

Vegyünk most egy másik ment, mely az ál-

lami ménesben neveltetett; önálló fajtája, de külön-

ben hasonló külcsínu és jóságú, mint a magán mén; 

— miután azonban azon tulajdouság, hogy a mén 

constans fajtájú legyen, oly fontos kellék, hogy ezen 

előnyt mondjuk, például 20 értékegységgel irjuk 

javára, e szerint a kérdés tárgyát képező mén 

(¡0 x 20= 80. egységet érő tenyészállat lenne. Ha 

ezzel fedeztetjük kancánkat, akkor a csikó 40 x 80= 

00. értékegységü leend, tehát javítottunk 20 egysé-

get, mig az előbbi ménnel csak 10-et — S ez nem 

csekély dolog, ha lótenyésztésünket javítani akarjuk 

és hogy ez a jövedelemre is bir befolyással, a kö-

vetkező példából is kiviláglik: 

Korlátozzuk számát a magánméneknek. — Ló-

tenyész bizottságaink csak a legjobb, legsikerültebb 

alakra és fajtára legalkalmasabb ménekre adjanak 

tenyészengedélyt, — tekintettel lévén természetesen 

a nálunk divó tanyarendszerre, — s ezt is csak ott 

engedélyezzék, ahol a körülmények a távoli fekvés 

stb. azt megkívánják. 

Nem szándékom ezzel azt mondani, hogy egy-

átalában ne tartsunk magán méneket, sőt igenis tart-

sunk; de kössünk hozzájuk nagyobb igényeket, si-

került jó fajtájú méncsikóinkat pedig hagyjuk míg 

méneknek, neveljük fel apalónak, de indítsunk egy-

úttal némi mozgalmat és kérvényezzük az államtól, 

hogy legyen tekintettel jó lóauyagunk, előrehaladott 

tenyésztésünkre és vásároljon tőlünk méneket töme-

gesebben ; tegye át ezeket oly vidékekre, ahol a ló-

tenyésztés még nem érte el azt a fokot, mint náluuk, 

ahol a kanca tenyészértékét például nein 40, hanem 

csak 20 egységgel lehetne kifejezni; ott, az általunk 

nevelt 60 értékegységgcl kifejezhető jóságú csődör 

20 x 60= 40. még mindig kitűnő szolgálatot végez-

hetne; mert a 20 értékegy ségü kanca után 40 értékű 

csikót produkálhatna. Ott a haladás egyszerre 20 

egység leend, mig nálunk csak tizet mutatna már. 

— Nemzetgazdasági szempontból, közvagyonosodá-

sunkra való tekintetből is megérdemli lótenyészté-

sünk, hogy az állami ménesekben nevelt constans 

fajú, jó, derék méneket kapjunk és nagyobb szám-

mal. Miért is 

4. kérelmezzük a kormánynál a fedeztetcsi állo-

mások szaporítását, az ottani ménesekben nevelt 

mének tömegesebb átengedését, ezzel lótenyészté-

sünknek hatalmas lendületet adnánk. 

Igaz, hogy a nálunk divó tanyarendszer a ma-

gán mének tartását sok esetben indokolja és azok 

számának korlátozását megnehezíti, de viszont — 

az is igaz, hogy sok ily magán ménnel biró gazdát 

kevésbbé az általános tenyészintentió, mint inkább 

a pénzkérdés vezérli a csődör tartásra s azon tö-

rekszik, hogy mén lovát minél jobban kihasználja 

ét minél több pénzt vehessen be utána; ex termé-

szetes valami Szerepe és befolyása van még a 

szomszédság és atayafiságnak is, hogy a kanca ne 

a neki megfelelőbb ménnel a városba fedeztessék, 

hanem a szomszéd csinos csődörével. Ily viszo-

nyok között a lótenyésztés okszerű keresztülvitelé-

nek ellenőrzése majdnem lehetetlen. 

Ezen okból indokolt volna a fedeztetési állo-

másokat nem egy helyen Öszpontositani, hanem több, 

kisebb tanyai állomásokat létesíteni az arra alkal-

mas helyeken és lehetővé tenni a tenyésztőnek azt, 

hogy kancájával könnyen férhessen alkalmas és j ö 

ménhez. 

Ezzel is egy lépést tennénk előre. A kivitel 

nem nehéz, C3ak akarat kell hozzá. 

5. Ott, ahol a körülmények kivihetőnek enge-

dik, létesítsünk kisebbszerü tenyészkerületet; — 

ahol 30—40 darab jó fajtájú, lehet ileg egyöntetlt 

kanca van egymás közelében, alakítsunk társaságot 

és béreljünk közösen egy jó, egészen alkalmas apa-

lovat az államtól, melynek két előnye lenne: 

a) hogy illendő árért alkalmas jó csődörünk 

lenue közelben s kevés fáradság és utánjárással biz-

tosabban megtermékenyitethető lesz a kanca, 

b) ha az ily társaság lovai egy ménnel fedez-

tetik, bizonyos egyentetttséget nyer, úgyszólván csa-

ládot formál az ivadékban, melyek könnyen hirre 

vergődvén, keresett és értékes cikké válhatnak. 

Azért tehát mludig józanul és üzletszerüleg 

számítsunk, hogy lótenyésztésünket célszerűen és 

jövedelmezőleg rendezhessük be; legyünk körülte-

kintők és használjuk ki a természet adta előnyöket, 

tényezőket; — igyekezzünk öszhangzásba hozni a 

lótenyésztést a növénytermeléssel, — fordítsunk kellő 

gondot az anyag kiválasztására s ne sajnáljuk a 

fáradságot az alkalmas mén felkeresésére és ne 

csak passióból, hanem számításból tenyészszük a 

lovat, hiszen a nagy Széchényi hangoztatta jelszó 

képen: „Hazafiságból és hazafisággal nem lehet lo-

vat tenyészteni, hanem igenis pénzzel, számítással 

s a nyereség kilátásával!" 

STÁDEL JÁNOS. 

A szegedi színház leégett 

Hihetetlennek tűnt föl és mindnyájunkat 

megdöbbetett azon távirati hír, mely f. hó 

22-én délután 5 órakor városunk polgármes-

teréhez jött, hogy »a szegedi színház láng-

ban áll.« Es ezen, a szegedieket lesújtó és 

mindnyájónkat fájón érintő hír — való. 

Szegednek 580,000 frtba került díszes 

színháza, — a magyar alföldi civilisatió ezen 

egyik méltó büszkesége — ma már romok-

ban hever! 

Délelőtt még pezsgő élet uralkodott 

benne, a jegyeket kapkodták a »Nőemancí-

páció« előadására, melyben Pálmai Ilka, a 

pesti népszínház primadonnája, volt fellépen-

dő. Majdnem két óráig tartottak a próbák 

és épen délelőtt volt a tűzrendőri vizsgálat 

is, melynél minden zugát szemle alá vették 

a színháznak. A vizsgálat rendben talált min-

dent s igy érthetetlen, hogy három órakor 

már lángban állott a zsinór padlás, melynek 

égését a színházi festő vette észre. A vész-

jeleket megadták s a városi tűzoltók rögtön 

kivonultak, de működésüket egyelőre csak a 

szomszéd házak mentésére szoríthatták. A 
színház tetőzete negyedóra alatt lángban ál-

lott, fölforralva köröskörül a levegőt, ugy, 

hogy a sok ezernyi közönségnek hátrálnia 

kellett. Gyorsan, rohamosan terjedt a tűz, 

borzasztó vehemenciával emésztve fel minden 

éghetőt a zsinórpadláson, a színpadon, a néző 

téren, melyekből nem maradt semmi a puszta 

falakon kivül. A mellékhelyiségek is mind 

leégtek. A lángok martaléka lett a ruhatár 

is a szerelvényekkel együtt, melyeket Nagy 

Vince igazgató 35,000 frtig biztosított. Ma-

gát a sziházat pedig a város biztosította 400 

ezer frtig. A tényleges kár aligha kevesebb 

százezer frtnál. Száz-százezer frtig érdekelve 

vannak az első magyar, Fonciére, magyar-

francia és Adria biztosító társulatok. 

A tüz keletkezésének oka eddig isme-

retlen. A színtársulat kétségbeesett hely-

zetben van. Nagy Víncze igazgató társulatát 

feloszlatni szándékozik, azonban átengedi 

tagjainak a megmaradt szerelvényeket, hogy 

konzorcziummá alakulva, a nagyváradi szín-

körben tölthessék a nyarat. 

A színtársulat segélyezésére vasárnap 

hangversenyt rendez a dalegyesület az uj-

szegedi népkertben. A tűzesetnél emberélet 

nem esett áldozatul, csupán egy kéménysep-

rő s egy hordár sebesült meg jelentéktele-
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nlil. Varga László mészáros mestert a tűz-
vész láttára szélhűdés érte s rögtön meghalt. 
A városban nagy a levertség. A leomlott 
falak között éjjeli u órakor is égett a zsa-
rátnok. A vasfüggöny leomlása nagy meg-
döbbenést keltett; 8000 frtba került és 300 
kilogr. sulyu volt. Elégett a szabó-mühely s 
a zongora-terem is a zongorákkal együtt. A 
vizsgálat folyik. A tűznél négy szakasz kato-
naság« az összes rendőrség, 60 városi és ön-
kéntes tűzoltó és 4 tűzi fecskendő működött. 
A színtársulat tagjai javára gyűjtést indítottak. 

Világfolyása. 
Az orosz-angol viszály képezi még min-

dig a világpolitika főkérdéséL 
Lesz-e vagy nem háború az angol és 

oroszok között? e kérdés felett vitatkoz-
nak a lapok és tanakodnak magok az ezen 
kérdés sorsa fölött dönteni hivatott orosz és 
angol államférfiak is. — Az angolok, az angol 
lapok állítása szerint, biznak benne, hogy a 
háború kikerülhető lesz, s ugy látszik, sőt 
ugy is van, hogy Anglia mégis tesz min-
dent, hogy a béke biztosittassék; mert az 
oroszok Pendszeht elfoglalták, mely nekik 
kapuul szolgál Heráthoz, tehát azon pont-
hoz, hol az angol érdekekért fegyvert kell 
fogni, s ezt az angolok eddig nemcsak nyu-
godtan nézik, de magok is azt állítják, hogy 
Pendszehhez az oroszoknak jussok van. Az 
angolok, illetve Gladstonénak, Pendszeh el-
foglalásán való megnyugvásában az a komikus, 
hogy mikor az orosz fegyverek Pendszeh 
előtt állottak, a ministerelnök azzal biztatta 
az angolokat, hogy az oroszok nem fogják 
Pendszehbe bevinni fegyveröket, s mikor 
már — Pendszeht elfoglalta — Komorov 
orosz tábornok, akkor a ministerelnök azt 
bizonyítgatja, hogy ehhez jussok volt az 
oroszoknak. Ez a helyzet mindenesetre szé-
gyenletes Angolországra; de eltűri, csak-
hogy a béke biztosittassék. A vi ág azonban 
azon véleményben van, hogy aki az első 
lépést akadály nélkül megteszi, az nem áll 
meg, hanem megy előre; ezt fogja tenni az 
orosz is, habár ő is azzal biztatgatja Angliát, 
hogy szivében, lelkében óhajtja a békét; 
de hozzáteszi, hogy a békében csak ugy 
nyugszik meg, ha az Ázsiában munkábavett 
határrendezési kérdés Oroszország méltósá-
gának megfelelőleg intéztetik el. Csakhogy 
ezen orosz méltósági kérdésben az a bök-
kenő, hogy az nem érvényesülhet Anglia 
méltóságának csorbítása nélkül. Az a kér-
dés tehát, hogy Ang^a a tekintetben med-
dig nyújt concessiót Oroszország méltósá-
gának ? — Ezen fordul meg a háború sorsa, 
melyről ma még mindenesetre korán volna 

Más oldalról a budapesti országos kiál-
lítás felé irányul ma az egész ország figyelme. 
Legközelebb Rudolf trónörökös szemlélte 
meg a kiállítást. A trónörökös látogatását 
a következőleg irja le a »Correspondance 
de Pest:« 

A trónörököst, a ki osztály tábornoki 
egyenruhát viselt, főudvarmestere: Bombel-' 
les gróf kisérte; az országos kíállitás főbe-! 

járatánál pedig gróf Széchényi Pál keres-
kedelmi minister, az oiszágos kiállítás el-
nöke, gróf Zichy Jenő belső titkos tanácsos, j 
továbbá Schnierer ministeri tanácsos, Müller; 
főmérnök, Ráth főpolgármester, Gerlócy al-

polgármester és Jókai Mór fogadták a trón-
örököst, akik egyszersmind kalauzokul szol-
gáltak. Gróf Széchényi Pál kereskedelmi mi-
nister, Matlekovich államtitkár és Zichy Jenő 1 
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gróf felváltva szolgáltak felvilágosítással a 
kiállítás egyes részleteire vonatkozólag. A 
trónörökös, a kí ismételten kifejezte meg-
lepetését és elismerését a kiállítás szépsége 
és általa nem várt nagysága és kiterjedése 
fölött, oly élénk érdeklődést tanusitott az 
összes figyelemreméltó szakaszoknál még a 
részletek iránt is, hogy az egyes pavillonok 
kiállítási főnökeitől kért külömböző felvilá 
gositásL A körutat a kiállításon keresztül a 
nagy iparcsarnokkal kezdték meg, melynek 
ugy egész épitési módja, mint építészeti 
szépségei különösen megnyerték a trón 
örökös tetszését, a kinek belépténél a kecs-
keméti katholikus templomnak szánt orgona 
hangja szólalt meg, a mely orgona — Or-
szág Sándor készítménye — a maga nemé-
ben valóságos remekmű. A trónörökös nem 
késett e fölött és Jungfer Ernő műlakatos 
tárgyai fölött, — akit a trónörökös különö-
sen megszólitással tüntetett ki — teljes el-
ismerését nyilvánítani. A trónörökös meg-
tekintette Matlekovich államtitkár és Zichy 
Jenő gróf szobáit is, melyek szintén megnyer-
ték tetszését -

Ez alkalommal Rudolf trónörökös az 
uj főkapitányt: Török Jánost kiválóan barát-
ságos és hosszabb beszélgetéssel tünteté 
ki. A trónörökös megkérdezte tőle, hogy 
uj állásában, melyben oly sok és nehéz fel-
adat teljesítése vár reá, berendezkedett-e 
már? A sokoldalú munka, melylyel rendes 
időben meg kell birkóznia, a kíállitás alatt 
még nagyobb terheket fog reá róvni, mert 
a vagyonbiztonságra veszélyes elemek, ki-
ket a rendőrségnek mindig szemmel kell 
tartani, ilyen alkalmakkor a küldföldről jövő 
beözönlések által nagy mértékben szaporít 
tatnak. — A trónörökös a kiállítási rendőr-
ség szervezetéről kért még felvilágosítást, 
mely őt teljesen kielégítette. Ugyanitt meg 
emiitjük, hogy a rendőrség Jekelfalussy mi-
niszteri tanácsos és az országos rendőrség 
főnöke, továbbá a kiállítási rendőrség főnö-
kei: Splényi báró és Szlávy kerületi kapitá-
nyok, Komáromy rendőrségi főbiztos és Ba-
ranyay főfelügyő által volt képviselve. 

A trónörökös kérdezősködött még a 
főkapitánytól elődjének : Taisz Eleknek hogy-
léte iránt Az egyes pavillonok megtekin-
tése a következő rendben történt: 

Az erdészeti pavillon, mely a trónörö-
kös kiváló szakismereteinél fogva különösen 
felköltötte ő fensége érdeklődését s több 
időt vett igénybe, mialatt Kovács Ernő fő-
erdész kimerítően válaszolt a trónörökös 
részletes kérdéseire. A trónörökös megte-
kintette a saját kiállított tárgyait is. Albrecht 
főherceg pavillonjában különösen tetszet-
tek a nemesvad példányok. A király pavil-
lonban különösen tetszettek a trónörökös-
nek az Ybl lovag építész és Pucher építő-
mestertől származó össztervezet, Thék And-
rás művészeti falmunkái, Festy Róbert fest-
ményei és Zolnay Vilmos majolika munkái. 
A trónörökös itt, Hofmann C. F. kárpitos 
által adatott magának az egyes részletek 
felől felvilágosítást és ugy itt, mint később 
több más pavillonnál, megkérdezte, hogy 
minden kiállított tárgy valóban kizárólago-
san magyar gyártmány e. LIgy itt, minta többi 
pavillonoknál, azt a feleletet adták, hogy 
a legkifogástalanabb ellenőrzés e tekintet-
ben teljes biztosítékot nyújt. A művészeti 
pavillonban, a hol Vastagh vette át a ma-
gyarázó feladatát, a trónörökös megjegyzett 
néhány képet, melyek neki nem tetszettek, 
és a melyek fölvételéről még nem is hatá-

Kalocsayné nem sokáig küzdött magával, nem 

kérdezte és nem kereste, hogy kik verték le férjét, 

hanem végig futtatá lelkét azon eseményeken, me-

lyek között férjét a szerencsétlenség érte. — És un-

dorral fordult el ettől az embertől és azt mondta 

apjának, hogy hajtson és megparancsolta Gábor-

nak, a kocsisnak, hogy ö is menjen egyenesen Ti-

sza-Derűre. 

(•ábor az első pillanatban azt gondolta, hogy 

mégis embertelcnség egy élet és halál között levő 

embert egy puszta csárdában, idegen emberek kö-

zött, minden emberbaráti ápolás nélkül hagyni; de 

a másik pillanatban elgondolta, hogy ha azok az ör-

dög által küldött legények nem jönnek, akkor most 

6 is, ura is, és az a rossz nö is ott feküdnének 

mindnyájan a Tissza fenekén és midőn erre gon-

dolt, Gábor a kötőfék szárral végig vágott a lovon, 

melyen ült és vágtatott Tisza-Derű felé, a szabadon 

álló három parádés ló pedig utána és ezek után 

kajtott az öreg Hubay s már egy mértfaldre elhagyták 

a csárdát, mikor Kalocsayné lelke szabadulva az 

éj eseményeinek őrületes tömkellegéből, ijedten kiál-

tott föl, hogy : a nevelő ur elmaradt ! 

Darabos Sándor a csodahirű knt kánvájára 

támaszkodva állt és gondolkozott az éj borzalmas 

eseményei felett és kereste az okokat, hogy Kalocsay 

Pétert miért támadhatták meg. A nevelő ur rablási 

szándékot gondolt, s mig e felett és Ma Jánosné-

nak a viz alá merülése felett töprengett, addig Kalo-

csayné elhatározá, hogy férjét ott hagyja a csárdá-

ban, hogy többé nem szól ehez az emberhez. — És 

a hintó egyszer megindult, s midőn a nevelő ur 

töprengéséből felocsúdott, már akkor száz lépésre 

járt a hintó és nem hallotta senki az Ő kiáltásait, 

hogy : álljanak meg ! 

Hubay ur ő nagysága éppen nem sokat törő-

dött most azzal, hogy mi lett a nevelővel, hanem 

hajtott ugy, amint csak a négy ló menni birt. 

Darabos Sándor azután, hogy lemaradt a hin-

tóról, azt mondta magában, hogy, hát majd itt ma-

rad ő Kalocsay Péterrel a csárdában; de mielőtt a 

csárda felé vette volna útját, még a Tiszaszélére 

ment vissza, azon pontra, hol Kalocsayné beleejté 

vetélytársát a vizbe, s hol ezt elnyelte a viz. A ne-

velő megborzadt ez esemény felett és amint nézett 

messze, a hold által megvilágított víztükrén, ugy 

tűnt neki fel, mintha pár száz lépésnyire tőle, egy 

nőt látna úszni lefelé a Tiszán. Haladt a viz Tisza-

Görd felé ha Ma János ott állna kastélya alatt, 

hol a viz elfolyik, aligha meg nem látuá felesége 

hulláját; mert amit a nevelő ur látott, nem volt más, 

mint Máné hullája. 

Darabos Sándor is azt hitte és megrázkódva 

hagyta el a Tisza szélét, s midőn fölért a partra, 

fülét halk beszed üté meg, mely a csárda felől verő-

dött felé. 

A csárdától a nevelőt nem lehetett látni ; mert 

egészen elfedte a csodavizü kot mellett álló szomorú-

fűz lombja. 

A nevelő megállt és hallgatott 

roztak; itt ídőzése alatt azonban, ami hosz-
szabb ideig tartott dicséretével a követke-
zőket tüntette ki: 

A Jókai arcképét Temple-től, a Zala és 
Kiss György szobrászati munkáit, Horovic 
gyönyörű .családi boldogság« cimű festmé-
nyét, Stróbl reliefjeit és Festy Árpád nagy 
festményét. Mindenütt, a hol körmeneténél 
alkalma nyilt a trónörökösnek a bírálatra, 
ezt éppen oly nyíltan tette meg, mint a mily 
örömmel fejezte ki a jól megérdemelt elis 
merést melylyel a kiállítást kitüntettes, a 
melynek szindus és változatos összképe őt 
valóban meglepte. Következett az egészség-
ügyi pavillon, melyben Ivánka Imre vette át 
a vezető szerepét. A trónörökös maga is 
elismerte, hogy a magyar vörös-kereszt egy-
let szolgálatai által Európában az első ily-
nemű egyletek közé küzdötte ki magát, a 
mi Ivánka Imre különös érdeméül tekintendő. 
Ezek után a háziipar pavillonja következett, 
a hol a szobaberendezések, a taneszközök, 
szóval a kiállított tárgyak bősége tűnt fel ő j 
fenségének. A mezőgazdasági pavillonban ki-1 
váló megelégedését fejezte ki; úgyszintén 
a Hermann Ottó által rendezett halász kiál-
lítás is tetszésben részesült. 

A látogatás további részleteiből külö-
nösen a következőket kell még felemlíte-
nünk : 

A bor és szeszes italok pavillonjában, 
melyet Porzsolt Ernő építész készített, ő \ 
fenségét szintén a részletek érdekelték. A 
pozsonyi Palugyai cég kiállításánál O felsé-
gének különösen az ízléseteljes rendezés, 
tűnt fel, a miről elismerő módon nyilatko-1 
zott is. Az .Osztrák Magyar Államvasutak« | 
pavillonjában a gazdag változatosság lepte, 
meg; szemléje itt hosszabb ideig tartott, 
mialatt Schwing igazgató szolgált útmuta-
tással és bő magyarázattal. Ez alkalommal 
a kiállítási elnökség kiváló elismeréssel nyi-
latkozott az osztrák—magyar—államvasutról, 
mint a mely a kiállítási tárgyakat a legna-
gyobb gyorsasággal szállította rendeltetési 
helyére — s igy nagy részben járult a kiál-
lítási munkálatok idején való befejezéséhez. 
A magyar királyi államvasutak pavillonjában 
a trónörökös szintén több időt fordított a 
megszemlélésre, a hol őt különösen a men-
tőkocsi érdekelte. Ő fensége Tolnay Lajos 
igazgatósági elnöknek rendkívül barátságos 
módon fejezte ki elismerését és azt mondta, 
hogy ezen pavillon egyike a legszebbeknek 
a kiállításon. A keleti pavillonnál. melynek 
tornyáról a trónörökös az egész kiállítást 
megszemlélte, dicsérettel szólott a gyönyörű 
kilátásról és ezen pavillon sikerűit épitési 
modoráról, melyet Gregersen G. épített Bu-
kovics Gyula építész terve szerint. A szemle 
utolsó pontja a fővárosi pavillon volt 

A trónörökös a kiállítási elnök és Müllerfő-
mérnök előtt ugy nyilatkozott, hogy ha az 
eddigi mód szerint dolgoznak tovább, létre-
hozzák azt a csodát, hogy a magyar orszá-
gos kiállítás lesz az első Európában, mely 
a megnyitás napján kész alakban jelenik 
meg, továbbá, hogy az, a mit látott, legtel-
jesebb elismerést érdemel. 

Hogy mily rendkívüli nehézségekkel kel-
lett e kíállitás létrehozásánál küzdeni és 
hogy mily szokatlanul meg kellett magukat 
erőltetniök az elnökségnek, igazgatóságnak, 
a mérnöki karnak és hivatalnokoknal, leg-
jobban kitűnik abból, hogy a kiállítást ere-
detileg 3000 kiállító részére 650,000 forint-
nyi költségelőirányzattal tervezték, holott 
Magyarország iparának, mezőgazdaságának 

— Hát azt mondom kendnek bátya, hogy, ha 

elárul kend bennünket, akkor megöljük kendet. 

— Hát hiszen jól van, szólt egy mély férfi 

hang, én hallgathatok ; de hát a cigányok is láttak 

és tudnak mindent. 

— Azok nem láttak és nem tudnak semmit, 

érti-e kend ? 

— Hát jól van, akkor én sem láttam és én 

sem tudok semmit, csak annyit, amennyit kell. 

— Hát ugy legyen bátya, ha féli kend az is-

tent és még élni akar, s azután az asszony is a 

száján tarsa a tenyerét. 

— Nyugodtan lehettek öcsém, szólt az előbbi 

mély hang. 

— Hát most már azt mondja meg kend, hogy 

ki volt az, akit mink Szeles ő nagysága helyett le-

vertünk? 

— A tisza-dertii földes ur. 

— Nem halt még meg? 

— Nem, a feleségem borogatja a fején levő 

két nagy nyílást hidegvizes ruhával. 

— Hát az, a ki a Tiszába falt, ki volt ? 

— Mindenesetre a felesége. 

— Hát az a népség, mely most itt járt ? 

— Azt nem láttam; mert bennvoltam a szo-

bában, ágyra tettük azt az urat, kit tik ok nélkül 

balálra vertetek. 

— Hát én láttam mindent Csali Ferke és a 

többi elfutottak. Hát bátya ismétlem, hogy ha az 

élete kedves 

— Jól van, jól, felelt a mély hang, melyet már 

a nevel;* ur tudott, hogy a csárdásné és azt is tudta, 

hogy a másik hang egyiké azok közül, kik Kalo-

csayt leverték. 

és közművelődési tevékenységének előreha 
ladott kifejlődése tényleg háromszor akkora 
igényt támasztott és pedig oly kiállításra, 
mely 9000 kiállítónak ad helyet és melynek 
költségvetése 1,800,000 forintra mg, ugy, 
hogy az eredetig 25,000 négyszögméternyi 
kiterjedésűre tervezett kiállítást 64,000 négy-
szögméternyíre kellett kibővíteni. 

A kiállításból a trónörökös egyenesen 
Kozmata Ferenc m. kír. udvari fényképész-
hez hajtatott ott magyar tábornoki egyen-
ruhát öltött magára és hogy Budapesten 
magyar arcképe legyen kiállítva, többféle 
nagy mellkép alakra lefényképeztette magát. 

Meghívás. 
A szentesi 48-as népkör ez évi tisztújító ren-

des közgyűlését május hó 3-ik napján (vasárnap) 

d.u. 2 órakor fogja megtartani a körhelyiségben. A 

közgyűlésre a nevezett kör tagjait tisztelettel meghívja 

AZ ELNÖKSÉG. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A vasút épitési terv részletes kidolgozása 

iránt Landau Gusztáv kir. inspector ur megígérte a 
végrehajtó bizottságnak, hogy Budapestre leendő 
visszaérkeztekor azonnal fel fog hívni egy pár olyan 
tervelő mérnököt, kik ily részletes terv kidolgozá-
sával foglalkoznak, hogy a szentesi vasút részletes 
tervének elkészítésére vállalkozzanak. Nevezetjt ins 
pector ur a bizottság kérése folytán a kellő műszaki 
tanácsot is megadta a bizottságnak a részletes terv 
elkészítésének föltételeire nézve. — Ugyancsak ő 
folyó hó 22 én irt is már Sarkadi Nagy Mihály 
polgármesternek, hogy Perjatl Márton és Wágner 
Emil mérnökök, kik műszaki irodát tartanak Buda-
pesten és a legjobb hírnévnek ö rvend jek , hajlandók 
a részletes terv elkészítésére és pedig készek azt 
oly pontosan kidolgozni, hogy az az építés kivitelé-
hez is szolgálhasson s igy a vonal tervezése és ki-
tűzése folytán felmerülő s a vállalkozó által számí-
tásba veendő költség megtakarítható lesz és igy a 
vállalat olcsóbban lesz kiadható. Nevezett műszaki 
iroda 250 Irtot kiván a terv készitéséért kilómét« 
renként s igy a 21-6 kilométerre terjedő terv 5400 
frtba kerülne. — Mint értesültünk, Márkus Ágoston 
mérnök ur is adott be ajánlatot, mely szerint haj-
landó a tervet kilométerenként 240 fr'tért elvállalni. 
Perjatl és Wágn*r urak kötelezik magokat a tervet 
négy hét alatt elkészíteni A végrehajtó bizottság 
ezek folytán az ajánlatok tárgyában a mai napon 
ülést tart és a fejleményekhez képest haladéktalanul 
szerződést köt a terv elkészíttetése iránt. 

— A bikaborju kiállítás a mult heti országos 
vásár alkalmával semmi eredményt nem mutatott 
föl. Összesen 22 gazda mutatott be bika borjút; de 
ezek közül a bizottság egyet sem talált sem meg-
vételre, sein jutalomra méltónak. Czakó Imre és 
Kürti Bálint tulajdonosokat dicséretre méltónak ítélte 
a bízottság; mert az általok bemutatott borjuk ki-
tűnő ápolásra vallanak; de miután semmi bikajelleg-
gel nem bírtak: inegvásáro'hatók nem voltak. 

/ — A z iparostanoncok oktatására vouatkoz'Iag 
lapunk egyik közelebbi számában már közöltük, 
hogy a tanfelügyelő elrendelte, mely szerint a ta-
noncok ne 7 hónapon, mint ez a városunk képviselő 
testülete által megállapított tantervben van, hanem 
10 hénapon át oktattKssanak. Ezen taufeiügyelői 
rendelet tárgyában az ipartanodai bizottság f. hó 
22 én ülést tartott és elhatározá felterjesztéssel élni 
a közoktatásügyi minisztériumhoz, hogy amenyiben 
a szentesi ipariskolai tanUrv még a mult év őszén 
felterjesztetett jóváhagyás végett, s erre csak most 
a tantervben 7 hónapra szabott cyklus végén jött 
az értesítés, hogy a hét hónapi tanítás nem enge-
délyeztetik, s igy az ipariskolai igazgatóság eddig 
azou tudattal tanított, hogy a tanfolyam 7 hónap 
lesz és ehez képest osztatott be a tananyag, mely 
ma már, miután a 7 hónap végén vagyunk, kime 
rittetett s igy a növendékek ma már elő vannak 
készítve a vizsgára, annál fogva ezen évre engedé-
lyeztessék a 7 hónapi taufolyam, és jövőre a tanítás 
10 hónapi tanfolyamhoz képest lesz beosztva — 
Kimondta egyszersmind a bizottság, hogy még ezen 
kérvény sorsa el nem dől, addig a vizsga nem fog 
megtartatni. — Elhatározta még a bízottság, hogy 
a budapesti országos kiállításon az ipariskolai 
tanszer kiállítás tanulmányozása végett Szabó Lajos 
tauitót kiküldi. 

Ezek után nem hallott a nevelő semmit Még 

néhány percig várt, azután haladt egyenesen a 

csárda felé. 

A csárdában még égtek a gyertyák, éppen a 

csárdás lépett ki az ajtón, mikor a nevelő odaért. 

A csárdás kezében veder volt. 

— Adjon isteu! szólt a nevelő. 

— Ennél ugyan jobbat is adhatna, felelt mo-

gorván a csárdás, s azzal szóra sem méltatva a 

nevelőt, nagy léptekkel haladt a kut felé. 

A nevelő megállt s bevárta a csárdást, mig az 

a teli mert vederrel visszatért. 

— Hát mi a baj, csárdás gazda? kérdé a ne-

velő s ugy tett, mintha semmit sem tudna. 

— Van itt uram, elég, — szólt kissé szelídebb 

hangon Boglyas Márton, — egy félig agyonvert em-

ber fekszik odabenn. 

— Hát kik verték agyon? 

— Nem tudom, szólt a csárdás, — ismeretlen 

legények mulattak itt nálam s már részegek voltak, 

mikor a tisza-derűi földesúr feleségével ide a csár-

dához ért és a kut mellett megállt; a kocsis leugor-

va vedret kért és erre az én részeg legényeim kiro-

hantak és a tisza-derűi földesurat leverték ; a zaj és 

lármára a hintó elé fogott négy ló megbokrosodott 

és belevitték az ur nejét a Tiszába, ki minden bi-

zonynyal bele is fuladt. És ez még nem volt elég. A 

kocsis beugrott a vizbe, hogy a négy lovat kimentse, 

de valószínűleg az is odaveszett. 

— Hozza már kend azt a vizet! — hallatszott 

belülről a csárdásné hangja. 

A csárdás ezután a nevelővel együtt a csárdába 

lépett. 
(Folyt, köv.) 
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— Adományozás. A szentesi takarékpénztár 10 
frtot küldött as ipartanodat* bizottságnak avégből, 
hogy ezen összegből a legjobban tanuló tanoncok 
között dij osztassák ki. E nemei tettért az iparta-
nodai bizottság köszönetet szavazott. 

— A dal- és zeneegylet által, holnap vasárnap 
délután 4 órakor a megyeház termében rendezendő 
dal* éa zeneelAadás mtlsorozata: 1. „Magyar király 
hymnus", szövegét irt» Földvári látván, zenéjét 
szerzé Joó Károly, előadja a dal éa zeneegylet 2. 
„Korcsolya-tánc," a Próféta dalműből, zongorára 
szerzé Liszt Ferenc, előadja Márkns Agostonné urnő 
3. „Egyveleg," a Dinorah dalműből, fuvolán zon 
gora kísérettel, elAadja Szalai Gyárfás egyleti tag. 
4 „Távolban," négy férfi hangra szerzé Bene Gyula, 
énekli négy egyleti tag. 5. „Legenda," Wieniawsky 
HeuriktAI, hegedűre és zongorára, előadják Márkus 
Agostonné urno és P. Balogh Mihály egyleti tag. 
6. „Katona induló," Kálózditól, férfi kar, zenekisé 
réttel, előadja a dal- és seneegylet. Márkus Ágos 
tonné urnő a dal- és zeneegylet s a kitűzött jótékony 
cél iránti szívességből működik közre. Onkéutes 
adakozások köszönettel fogadtatuak s a befolyó jö 
vedelem egy haugverseny zongora beszerzésére fog 
fordíttatni. 

A tehén csordák, kihajtását e hó 27-ik 
napjára, vagyis hétfőre állapította meg a gazdászati 
szakosztály. Ugy tudjuk, hogy teheneket íratni, csak 
is a kihajtás napjáig lehet — figyelmeztetjük tehát 
azon lakosokat, a kik teheneiket a városi csordajá-
rásra kiakarják hajtatni lege'őre, hogy a 12 frt le-
geltetési dijjat, ma vagy holnap, múlhatatlanul befi-
zessék a városi küzpéuztárnál. 

Az állategészségügy érdekében szüksé-
ges útbaigazítások megadása végett Liptay István 
ministeri tanácsos. Jamnicky Jenő min. titkár, Klima 
Miklós állami főállatorvos és Mausz Péter kerületi 
állami állatorvos kíséretében f. hó 23-án városunkba 
érkezett. Az állategészségügyi törvények és 
rendeletek végrehajtásánál követett eljárás megvizs-
gálása tegnap történt a megyeház nagy termében. 
Ezen vizsgálat eredményét jövő számunkban közöljük. 

— A piaci helypénzszedósre vonatkozó azon 
határozatát képviselő les'ti Vilinknek, hogv jövAre 
necs.ik a vidékiek; de a helybeliek is fizessék a 
helypénzt, a minisztérium helybenhagyta. 

— A megyei árvaszéki ülnöki álláwra, mint 
eddig értesülünk, pályázni fog dr. Lakos Imre me 
gy* i elsA aljegyző és Szabó József szentesi ügwéd. 

A k ö r ö s - t l s z a - marosi érdekeltséget Hor 
váth Gyula kormánybiztos f. » v május 10 ére köz 
gyülénre hivja egybe — A gyűlés tárgva lesz az 
ideiglenes autonomia h"lyreál itása és ebből kifolyó 
lag az alapszabályok m >gáliapítása. — E tárgyra 
lapunk jövA számában visszatérünk. 

Öngyilkosság. Kanti Horváth Imre, a .Szen-
tes és Vidéke" lapkihorriója s több temetkezési tár-
sulat pénzszedöje, f. hó 23-án lakásán az eperfára i 
fölakasztotta magát. — Mint mondják, e borzasztó j 
lépésre zilált pénzügyi helyzete vitte. 

A holnapi napon kezdődő sorozásra újból' 
felhívjak a hadkötelesek figyelmét. 

— Tavaszi országos vásárunk a lehető leg-
silányabbak egyike volt ugy a behozatalt, mint a 
kivitelt illetőleg s általán hangzik a panasz, hogy j 
ebez hasonló silány vásár még nem volt Szentesen, i 
Bizony szomorú! 

Halálozás. Herényi Antal gazdálkodót és 
városi képviselőt kisérte f. hő 23-án tisztelőinek egész 
serege örök nyugalma helyére. Áldás legyen hamvain! 

Szt.- György napja alkalmából számos 
hivatal és egyesület cserélt lakást. Igy a m. kir. 
adóhivatal özv. Aradiné házába, az ott volt töltés-
építési hivatal pedig özv. Hankis Károlyné tiázába 
tétetett át; a polgári, iparos és gazdasági kör özv. 
Tóth Józsefné és az iparos ifjak egylete pedig Hor-
váth István kovács házába tették át helyiségeiket. 

— Györy Vilmos, a budapesti ev. egyház lel 
ké^ze, f. hó 15-ér Budapesten meghalt. A jelesen 
képzett s müveit lelkű pap, ki irodalmunkat szám« 
talan nagy becsű müve! gyarapította, 1838. évben 
Győrött született. Nyugodjék békével! 

— Tisza Paula. Tisza miniszterelnök egyetlen 
leányának esküvője Ridvánszky Béla báró zólyom 
megyei főispánnal f. h '> ÍM án rendkívüli fénynyel 
int ut végbe a budapesti kálvintéri ref. templomban. 

— A nök tízparancsolata EisA parancs: Sze 
renl férjedet jobban, mint bármely más halandót. 
Második paranc«: Ne esküdj neki hamisan szerelmet. 
Harmadik paraucs: Rajta légv, hogy sok ünnepnapja 
legyen s örüljön neked. Negyedik parancs: Szeresd 
őt jobban, mint atyádat és anyádat. Ötödik parancs: 
Ne gyötörd őt szeszélyeddel ájuldozásaiddal. Hato 
dik parancs: Ne csald meg őt. Hetedik parancs: Ne 
parazold pénzét hiábavalóságokra. Nyolcadik parancs: 
Ne pörölj vele s ne légy szineskedA. Kilencedik pa-
rancs: Csak egyet szeress és az az egy férjed le-
gyen. Tizedik parancs: Ne légv fényüzA, ne ülj az 
ablakba azért, hogy lássanak. E tízparancsolat min-
den nőnek az öltözék asztalkáján legyen és napok 
ként tizenkétszer olvassa el 

Ifj Köteles Mihály megújított bunpore A 
szegedi bűnfenyitA törvényszék tárgyalási terme felé 
irányult két hét lefolyása alatt mondhatni az egész 
ország figyelme. Köteles Mihály makói földmives, • 
már 9 év óta börtönben élő rab ügyét tárgyalta ott 
egy delegált törvényszék. — Az eset az, hogy: Kö 
teles Mihály feleségét 1876 ban a tanyán felakasztva 
találták. Akkor a nőt, mint öngyilkost temették el; 
néhány hónappal azonban későbben Kötelest befog 
ták, hogy Bódí Julist és társait felbérelte feleségé-
nek megölésére. Ezt Szilágyi vásárhelyi csendbiztos 
elAtt Köteles maga h beismerte. A szegedi törvény 
szék Kötelest, mint gyilkosságra felbujtót. 20 évi 
fegyházra ítélte. Ezt az ítéletet a királyi tábla éa 
kúria ia helybenhagyta. Kötele« érdekébe azonban 
apja uj tárgyalást kért; mert fia Szilágyi csendbíz 
tos által rajta elkövetett borzasztó kínzás folytán 
tett beismerő vallomást. Az ujabbi éa még pótlólag 
tartott tárgyalások után sem mentetett fe' Köteles. 
Nevezett az ¡Havai fegyházban raboskodott s itt 
folyton sirt és panaszkodott, hogy ő ártatlan. Az 
illavai fegyház ref. lelkésze a királyhoz folyamodott 
Kötele« Mihály érdekében és uj tárgyalást kért; 
mert az illavai fegyházi orvos felfedezte Kötelesen 
a kínzás nyomait, s igy nincs kizárva annak a le 
hetAsége, hogy kínzás utján esikartatott ki Köteles-
ből a beismerő vallomás. Az uj tárgyalás elrendel* 
tetett és tartott 14 napon át. Közel 80 tanút hall-
gatiak ki. « a tárgyaláson kétségbevonhatlanul be-
igazoltatott, hogy ' Kötele« kiuzás folytán tette a 
beismerd vallomást. A közvádlóul kirendelt királyi 
ügyész, ahelyt, hogy vádolta volna Kötelest, 2 és fél 
óráig tartó beszédben, amely ártatlansága mellett 
bisonyitott, — kérte a vádlott felmentését. As egész 
ország azt hitte, hogy a törvényszék felmenti Kö-
telest é« a delegált törvényszék nem oldotta föl as 
első marasztaló ítéletet. Szegény Kötelesnek tehát 
majd csak as égben less igazság adva. 

— Uj Pesten Pianic«ks József asstalos neje f. 
hó 19-án két fiu és egy leánygyermeket «sült. Ugy 
as anya, mint a három gyermek jól érzik magukat. 
— Ugyancsak a uiuit héten egyik csehorssági falu 
bsn egy középkorú asszony öt gyermeknek adott 
életet, kik közül három meghalt, kettő pedig az 
snyávsl együtt, jól érzi magát. 

— JÓ kereset. Egy szerény, jó bizonyítványok 
kai ellátott fiatal ember, ki magát helyi ügynőkkéj 
kiképezni akarja, ajánlatos feltételek mellett azonna 
alkalmazást talál. — Hol? megmondja e lap kiadó-
hivatala (4) 

— Rászedett pasa. A mult év végén egy belga 
vállalkosó fel keresete as egyiptomi mínissterelnököt 
éa előadta neki, hogy a Siniai hegyen petróleum 
forrásokat fedezett fel és hogy est az egyiptomi 
kormány érdekében ki akarja aknázni Nubar pasa 
el volt ragadtatva: „Petroleum források! Versenye-
zünk azzal a gyűlölt Muszkaországgal!" Az állító 
lagos felfedezőnek azonnal háromezer fontot utalvá 
nyoztatott az elsA gépek beszerzésére és szerződést 
kötött vele, melyben száz font havi fizetést biztosí-
tott neki. Hónapok multak el; a miniszterelnök már 
türelmetlenkedni kesdett és nagyon vágyódott egy 
hordó síniai petróleum látására, de a hordó helyett 
levél jött, melyben a szerencsés felfedezA további 
három ezer fon'ot kért, hozzátéve, hogy tagadó vá 
lasz esetére a már fizetett bárom ezer font visszafi 
zetése alul is felmentettnek fogja magát érezni. Nu 
bar pasa tisztába jött a siniai petróleummal és meg 
mentette az egyiptomi államkincstárnak a második 
három ezer fontot. 

— Telefon Budapest és Bécs között. Mult 
szombaton a Vécsei pécsi táviidi igasgató által fel 
talált mikrotelefonual távbeszélési kísérletet tettek s 
bár az indukció zavarások miatt nem volt ugyan 
kielégiő a próba, mindamellett gyakran nagyon jól 
értették meg a beszélők egymást, dacára a 300 ki ; 
loinéter távolságnak. 

— Sopronból írják az Egyetértésnek, hogy a 
Rába folyó kiöntött s 40 ölnyi távolságban elszaki 
totta a védő gátakat. Az árviz nagy károkat okozott. 
Szobor község viz alatt áll s vele a szomszédos 
falvak is nagyon megérezték a váratlan csapást. Az 
áradat betört a házakba s nagy pusztítást tett a 
vetésekben is. 

k i á l l í t á s i l i i r c k . 

Rohamosan közeleg a megnyitás határideje és 
amily mértékbeu közeledik e nagy jelentőségű nap, 
ugyanoly mértékben domborodnak ki egyre tisztát» 
ban és plasztikusabban a nagy kiállítási mű végleges 
formái. A kiállítás 33 csoportjának bereudezése e hó 
8-án már megkezdődött s azóta folytonosan haladt, 
^jt nappallá téve, szakadatlanul folyik a munka, — 
éjszakának idején a villamos lá npák fényénél. Ered 
ményök láthatóan nyilatkozik a kiállítási terület ál-
talános phy*iognoiniajáuak megváltoztában. 

Az iparcsarnokban, a kiállítás e gócpontjában, 
a szekrények és ládák zűrös chaosából immár rend 
szeres egéaz fejlődött ki. Az ezernyi tömeg, mely 
nem régiben még kúsza rendellenségben hevert. — 
most összesorakozott és oly nagyszerű képpé vált, 
melynél impozánsabbat még képzelni is alig lehet. 
A szép arányú állványok és szekrények csoportok 
szerint sorakozvák és ne ties Ízlésre valló alakjokkal, 
előkelő és minden rikítót gondosan kerülő diszitésük 
kel meglepő hatást gyakorolnak a szemlélőre. — A 
nyugati karzat butorfülkéit már nagyban rendezik; 
izlés és s/.iuböség, vakító fényűzéssel párosulva, jel 
zik a bennök felállított magvar butorkészitinéuyeket. 
A szövő és ruhaipar osztályai is álmódosultak már 
végzetes alakzatukba és gazdag tartalmukat előre is 
sejteti az a roppant anyaghalmaz, mely ez osztály 
ban a végelrendelkedésre vár A többi csoportban is 
jól előrehaladt már az installáció munkája és nem 
kételkedünk benne, hogy az iparcsarnok a kiállítás 
megnyíltáig teljesen elrendezett állapotba lesz he 
lyezve. A csarnok dekoratív «'iszitése is be vau már 
fejezve. — A hatalmas vasoszlopokon villamos órák 
függnek. A nyugati kapuzat ablakát gyönyörű üveg 
festménnyel pótolták, mely hazánknak két géniusz 
áital tartott címerét ábrázolja a szent István koronája 
e címer fölött lebeg és dicifény övedzi körül az 
egészet. 

A mezőgazdasági csarnokban ezernyi Üvegedény 
van már felállítva, melyekben hazánk mezőgazdasági 
terményei vannak nagy változatosságban bemutatva. 
Nagy érdeklődést keltenek e csoportban a Saughai-
ból érkezett küldemények, melyek 200 üvegedény 
ben Khina és Japán e^ész növényzetét felölelik. 

A háziipar csarnokban már berendezvék a fül 
kék, amelyek a köznép lakásuit mutatják be; — a 
különböző nemzetiségek lakásain kívül még életnagy-
ságú babákon az ország főbb vidékeinek festői nép 
viseletei is ki vannak e fülkékben állítva. 

Megemlítendő Miég az országos fürdőpanorama, 
a Tátravidék kolosszális látképeivel, amelyen kivitele 
oly mesteri hűségű, hogy csak hosszas szemlélés után 
veszi észre a néző, hogy nem a nagyszerű természet 
maga, hanem csupán művészi képmása az, amin te 
kintete oly kedvteléssel nyugodott. 

C S A R N O K . 

Az arany fiatalság albuma. 
— Fény- és árnyképek. — 

Irta: az arany fiatalság egy tagja. 
I I I . 

6abl pajtás. 

Minap a nemzeti muzeum kertjében sétálgatva, 
egy 3 - 4 éves kis fiúcskát láttam a muzeum mel-
lékkapujánál. Kicsiny arcát éktelen harag torzitá 
el; gyönge öklöcskéjével a kapusarokban álló idom 
talan nagy kőtömeget, az úgynevezett „kerékvetAt" 
irgalmatlanul pttfölé. 

Elmosolyodtam a látványon, amidAn megpillan-
tára ; de mosolygásomat csakhamar szánalom váltotta 
föl, mert közel érve, láttam, hogy a gyermek ke-
zecskéjét véresre hasogatta as érdes kő. 

Gondatlan dajkája nein sokat látszék törAdni 
a kis gyermekkel. Ott „Istentelenkedett" alig 10 15 
lépéanyire a kaputól, erősen bizalmaskodván pár 
fiatal, dandys öltözetű svibákksl. 

Kíváncsian léptem oda a gyermekhez, megtu-
dandó tAle, miért mUveli ez esztelen dolgot? 

— Nézze bácsi! — dadogta a kicsike, — ebbe 
a nagy kőbe beleütöttem a fejemet; elakarom inoen 
kergetni, de nem mozdul, a csúnya! Nesze, hun-
csut, ne . . ! 

Újból elkesdte ütlegelni a követ. 
— Gyere innen, kicsikém ! — szóltam hozzá 

— nem kergeted te azt el onnan; essk a kezed fá-
jni meg tőle! 

— Nem, nem! Elkergetem éo, vagy agyonütöm! 
Dajkája ekösben éssrevette, mit mOvel a kis 

esstelen s odafutva hossá, durván elrántotta a kapu 
sarokból, astáu meglátva, hogy k*ze feje vérzik, 
zsebkendőjével bekötözte. 

A kis fiu még akkor is oda odafordult a nagy 
kő felé a piciny lábaival toporzékolva, bekötött ke 
sét fenyegetőleg emelgeté. Majd, midőn a dajka 
nem engedte, hogy oda vísssatérjeo, keserves arcot 
vágva, elpityeredett. . . . 

Tovább inenet, elgondolkoztam az eset felett. 
Istenem! hogyan fér e piciny teremtményedbe 

ennyi düh?! Szegény kis fattyú! azt a kevés eszét 
is, ami volt, hogy elvette a nagy méreg: nem gon 
dolt semmivel, csakhogy saját mérgét, ha szenve 
dése árán is, kiönthesse. Ki látott már ilyet!? 

Én láttam! . . . Eszembe ötlött Gabi pajtás. 
Nini, hiszen ő is épen ilyen, ha nekidühösödik! 

És igazán, Gabi ép oly szánalomra méltó az 
A vak mérgeskedésében. 

Láttam őt egyszer, képébAl kikelve, fogcsikor 
gatva, ökleit görcsösen szorongatva, tombolni. 

Ilyenkor észvesztve ront ellenfelére s önkivü 
letében ilyes mondásokra fakad: 

— Üsd meg az Istennyilát! 
Vagy: 
— Takarodj' ki az ajtóból, mert mindjárt ki- | 

dobom a szobát rajtad! 
Szerfelett nagy pulyka méreg lakozik benne, | 

az igaz; s ezt felkölteni, nagy veszedelem; azért ne 
is próbálja senki ezt tenni. Ha valaki elég szeren-
csétlen, hogy At méregbe hozza, annak nekiront 
egyenesen fejjel s addig püföli, veri, mig bezúzza 
— ön fej ét. 

Pedig hát, ha ily módon mérgelődik, épen 
olyanforma, mint az a kis fiu, akit föntebb említettem. 

Hozza még csakugyan olyan kicsiny is, miut 
a kis ujjam. 

. . . De minek nyúlok mindjárt a sötét szín-
hez, mik jr sokkal több a világos. 

Gabi pajtás szerény, lányos kifejezésü arcával, 
igénytelen, de kedves megjelenésével szeretetre 
méltó egyén 

Hosszudad, tejfeles arcája, szőke haja, nefelejts 
kék, ábrándos szemei, hajlás nélküli orra, melyet a 
rajta levA kis szemölcs csak érdekesebbé tesz, piros 
ajkai azt hitetnék el velük, hogy egy szende kis le-
ányka áll elAttünk, ha ütközA, szAke bajusza és 
szakála ki nem ábrándítanának ebbeli tévedésüukből. 

Igénytelen termete kissé előrehajolt, minek fő 
ként az lehet az oka, hogy szemeit mindig, szetnér-
mesen, a földre süti. 

R'ndszeriut csendes, h.illgatag, mély kedély; 
csak néha zavarja meg az az említettem pulyka-mé-
reg. Hanem akkor aztán nagyon megzavarja! Akkor 
aztán goromba, durva, kíméletlen is tud lenni, még 
talán, h i A maga nem akarná is. 

Nagy természetének e féktelen tüze azonban 
évei számának gyarapodásával egyre lohad s való-
színűleg nemsokára teljesen ki fog aludni. 

Ettől eltekintve, a legszelídebb, legjobb fiu. 
Tántorithatlan hűségű jó barát, feddhetetlen, szigorú 
erkölcsű becsületes jellem. 

Pályája : földönfutó (amennyiben uépünk föl-
dönfutónak nevezi a mérnököt.) S e küzdésteljes 
pá'yáu kitartó szorgalmat, szerényen e!őretörekvA 
munkásságot fejt ki. 

A mellett zenész és d«!árdista s az utóbbi mi-
nőségben oly hatalmas bassussal rendelkezik, hogy 
többeket hallottam már ekként elszörnyűködni : 

— Uraiu Istenem ! honnan jön ebbAI a csepp 
kia emberből az a vastagon dörgA, mély hang ? ! 

Hogy honnan jön ? . . . hát éu azt hiszem : 
öblös torkából, s hogy torka miért oly öblös ? arra 
egyenesen felelni nem merek, mert — tudtommal (!) 
— Gabi nem szokott sokat inni, hanem azt állitha 
tora, hogy igen helyesen tudja alkalmazui ama bi 
zonyos „kabai asszony" nagy hírűvé vált jeles mon 
dását. Krt még a harisnya köleshez, hímzéshez, var 
ráshoz, sütéshez, főzéshez. Jó lesz azért leendő élete 
párjának elAre gondoskodni, nehogy a házi asszonyi 
teendőkben férje oktatására s felügyeletére szoruljon. 

Társaságokban uehézkes, darabos, de kereset 
lenül őszinte modorú. Tarsalgása kezdetben nehe 
zen indul, de lassan lassan belemelegszik a beszédbe. 
Amit mond, az magvas, tartalomdus szokott lenni, 
bár elAadása nem éppen kellemes s kissé akadozó is. 

Szóvirágokat ritkán használ, nem azért, mintha 
azok tenyésztéséhez nem értene, hanem mert célja 
mindig az, hogy minél könnyebben megértesse magát. 

Közügyek iránt dicséretreméltó érdeklődést ta-
núsít s nagy buzgalmat szokott kifejteni azok előbb-
revitelének érdekében. Teuni, adni, segíteni mindig 
és mindenütt kész, ahol és amikor célszerűnek tátja 
és feleslegesnek nem tartja. 

Olvadékony jószívűsége határt nem ismer. 
Mindent képes megadni, amire csak kérik s mindent 
megtesz, kivált ha nagyon szépen kérik. 

. . . . Kamaszkori éveiben történt : Lakótár 
sának bajuszpedrőre lett volna szüksége, azonban a 
lustálkodásnak teljesen neki adva magát, G a b i t 
kérte fel : 

— Ugyan, pajtás ! eredj el a patikába bajusz-
pedrőért ! Nesze itt van két garas ! 

— Da csak talán nem leszek inasod ? — 
mond iudignálódva Gabi. 

— Eredj el. édes ! eredj el, kérlek ! 
— Mit goudolsz ? hiszen kinevetnek a patiká 

ban, ha én bajuszpedrAt kérek. Miuek az nekem?! 
Menj magad. 

— De mikor látod, hogy én — nem megyek. 
— Hagyj nekem békét ! Bánom is én, ha nem 

mégysz is. 
— Édes, kedves, gyönyörű kis Gabikám, tu 

dom éu, hogy jó gyerek vagy te! El is mégysz te 
a patikába ugy-e aranyos kis kamarásom ! Osrae 
rem én a te jó szivedet, eredj lelkem, eredj. 

— Jól van na ! hol van az a két garas ? 
S nagy loholva beront a patikába, imigyen 

nyilatkozván : 
— Kérek két garas ára bajuszpedrőt ! 
Az a fránya patikus pedig mosolyogva kérdi tőle: 
— Kinek lesz az a bajuszpedrő, kérem ? 
— Hát nekem la ! — veti oda Gabi, büszkén, 

megsimogatva még akkor tökéletesen csupasz orra-
alját — Tán nem látja az ur, vagy mi ? 

— Tessék ! ! . . . 
Pár perc múlva visszakerült Gabi kényelme-

sen nyújtózkodó társához. 
— Itt a baj iszpedrAd ! 
— Köszönöm, galambom Gabikám 1 
Mikor azonban kibontotta a csomagot, bezzeg 

nem köszönte, hanem vágta a szállítója fejéhes. Hát 
akkor tűnt ki, hogy az voltaképpen — szAlőzsír. 

— Hejh c«ak nagy firma as a patyikus ! só-
hajtott fel Gabi. — Hanem nem is megyek én töb-
bet bajuszpedrőért hozzá ! 

. . . Azóta is mindig irtózik a „kurgyí" nak 
wmdm fajtáiától 1 

X V . É V F O L Y A M . 

Üzleti tudósítás. 
April 18-ik és következő napjain tartott szent 

György napi országos vásárnnk minden üzletneme a 
legszomorúbb képet nyújtotta s ugy az iparos, mint 
a földmives osztály a legnagyobb keserűséggel vau 
eltelve a vásár iránt 

Ló és szarvasmarhából, valamint juh és sertés-
ből nagy behozatal volt, de mintán a kereslet csak 
igen szük térre szorítkozott, alig adatott el néhány 
darab. Jármos ökör páija kelt 200—280 frtig, fias 
tehén ti—100 írtig., rúgott borjú párja 40—50 írt., 
sertés, 3 éves, párja 50 frt., másfél éves 40 frt, egy 
egy éven alóli párja 14—18 frt. Hízott sertés kilója 
29—32 kr. Szalonna mm. 39—40 frt. 

BUZA igeu kevés adatott el. 100 kilónként 
78—79 kilós 9.—9.10 frt 76—77 kilós 8.80—9 frt 
Árpa (köböllel) 5.40. Kukorisa 5.29. Zab 4.50. 

A közönség köréből. 
Bucsu szó! 

Midőn körülbelAI 6 éve itt tartózkodásom és 
működésem után e nemes város kötelékébAI kilépve, 
f. évi april. 24 tAI lakásomat és üzletemet ujolag 
szülőföldem: Szegedre tettem át, — távozásom al-
kalmából sokoldalú elfoglaltatásom miatt számos is-
merőseim, jóbarátaim mindegyikével e mai rövid itt 
időzésem alait nem találkozhatva, ugy összes bará 
taim és jó ismerőseimnek, mint az irántam és üzle 
te in iránt kiváló érdeklődést és pártfogást tanúsító 
városi nagy közönségnek — e helyen mondok szí-
ves és megtisztelő jó akaratuk és bizalmukért forró 
köszönetet, s egyszersmind azon kérelemmel távo-
zom, miszerint e< gem nsgyrabecsült jó indulatukban 
ezeutul is megtartani, e vidékre továbbra is kiter-
jedő üzletemet és üaleti működésemet pedig eddig 
is tapasztalt — becses pártfogásukban részesíteni 
jövőre is szíveskedjenek. 

Szentes, 1885. április 24. 
Kiváló tisztelettel: Gárgyán Márton, mű-kőfaragó. 

NYMLTTÉR. 
— Egy csodálatos orvosi műtét története.— 

Az amerikai nagykövet Kasson ur Bécsben, 
kormányának nemrégiben egy csodálatra méltó or 
vos sebészi műtét érdekes tudósítását küldte meg, 
inely ezelAtt nem rég BiMroth professor ur által IAa 
végrehajtva Bécsben; ez egv csodálatra méltó inódoo 
történt gyomorkivágásból állott, melynél a gyomor 
nak csaknem egyharmad részét kellé eltávolítani, s 
a mi még csodálatra méltóbb, a beteg ismét felgyó-
gyult, oly eset, melyen eddig még soha elő nem 
fordult. A betegség, inely miatt ezen műtétet a'kal-
mazni kellé, gyomorrák volt, mely az alábbi kór 
tünetektől kisértetik : 

Az étvágy felettébb rossz; a gyomorban va-
lami sajátságos, leírhatatlan, felettébb gyötrő érzéa 
uralkodik, melyet leginkább valami ineg nem hatá-
rozható zsibbadás» ik lehetne nevezni; a fogakra 
különöset! reggeleukiut bizonyos tapadós nyák ra 
kodik le, mely igen kellemetlen utóizt hagy maga 
után ; táplálékok élvezete nem látszik ezen sajátsá 
gos zsibbadt érzést eltávo'itani, sőt ellenkezőleg azt 
inkább még fokozzák; aszemek beesnek s raegsár 
gulnak, kezek és lábak hideg s tapadósakká válnak 
mintegy hideg verítékkel fedve. A beteg folytonos 
bágyadtságot érez s az álom nem ad neki uj erAt; 
nemsokára rá a beteg ideges, ingerült s rosszked-
vűvé válik; balsejtelmek gyötrik; ha fekvő hely 
zetbAI hirtelen fölemelkedik, elszédül, fülzuggást 
kap s meg kell fogódzuia valamibe, hogy össze ne 
rogyjon; belei eldugulnak, bAre legtöbbnyire száras 
és forró lesz, vére megsürüdik s alvadékossá válik 
s nem czirkulál rendesen. Későbben a beteg az ételt 
evés után csakhamar ismét kiháuyja,melynek olykor 
savanyus poshidt. néha pedig édeses ize van; gyak-
ran szenved seivdobogásban s azon hiszeiuben van, 
hogy szívbajban szenved ; végre azonban már semmi 
féle táplálék nem marad meg beune, miután a bél 
csatorna nyilása vagy már tökéletesen, vagy legalább 
nagy részt egész eí van dugulva. 

De bármily elriasztó legyeo is ezen betegség, 
uiind a mellett a fenti kór;ünetekben szenvedők 
még se csüggedjenek el, mert ezer közül kilenca-
száz kíienczvenkilencz esetben nem szeuzednek gyo 
raorrákban, hanem pusztán csak emésztetlenségben, 
oly betegségben, mely igen könnyen gyógyítható, 
ha helyesen gyógy kezeltetik A legbiztosabb s leg 
jobb szer ezeu betegség ellen a „Sháker kivonat" 
növényi készítmény, mely az alább felsorolt gyógy 
szertárak mindegyikében megszerezhető. Ezen ki-
vonat a bajt alapjábau támadja meg s azt gyöke 
resen kiirtja a testből. 

Oly egyéneknek, kik dugulásban szenvednek, 
a Soigel fele hashajt" labdacsokra is van szükségök 
a „Shftker-kivonat al" kapcsolatban. A Seigel fele 
hashajtó labdicsok meggyógyítják a dugulást, el 
Űzik a lázt és a meghűlést, megszabadítanak a fő-
fájástól s elfojtják az ep-jkiömlést. Ezek a legbiz 
tosabb, legkellemetesebb s egyszersmínt a legtöké-
letesebb labdacsok minden eddig készítettek közölt. 
A ki ezekkel csak egy kisérletet is tett, azok hasz 
nálatát bizonyára nein fogja abban hagyni. Enyhé-
deden s minden legkisebb fájdalom előidézése nél-
kül hat 

Ára egy palaczk „Sháker-féle kivonatnak", 1 
frt 25 kr., 1 doboz Seigel fele hashajtó labdacsoknak 
50 kr. Magyarorszagf főraktár: 

Budapesten: Török József gyógyszert ára király 
utcza 12 Szentesen: Podhradszky Ferenc és Várady 
Lajos gyógyszertára. 2—20 

Hirdetmény. 
A képviselőtestület által 18—885. kgy.sz. 

végzés értelmében, vályogverés és földhor-

dás végett a közönség használatába bocsáj-

tott területekről, u. m. a felsőpárt felől a 

körgáton kívüli — az alsópárt felől a ra-

kodókert melletti, — régi vályogverő göd-

rökből, — valamint a kongó ut melletti ho-

mokbányából, f. évi május hó i-től kezdve, 

a közönség által elhordott vályog, föld és 

homok után, a díjszedési j og ez év tarta-

mára, f. évi április hó 27-én délelőtt 10 óra-

kor a tanácsteremben tartandó nyilvános 

árverésen külön szakaszokban haszonbérbe 

fog adatni. 

Felhivatnak bérleni kivánók, hogy a 
jelzett helyen és időben, 20 frt. bánatpénz-

zel ellátva, jelenjenek meg, hol az árverési 

feltételek hivatalos órák alatt addig is meg-

tekinthetők. 

Szentes, 1885. április 24-én. 

N A G Y IMRE, tanácsnok-
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Üzlethelyiség változtatás! 
Van szerencsénk a n. é. közönséggel tudatni, hogy 

N Ő I SEABŐ É S D I V A T Á R U 
ÜZLETÜNKET 

szent Gyirgy naptól, azaz f. évi april 24-élől kezdve 

DÖMSÖDI FERENCZ I.T. 496. SZÁMÚ HÁZÁBA 
(Döme Albert pékmester melletti közbe, utcáróli bejárással) tesszük át s egyúttal 

kérjük a n. é. közönséget, hogy az eddig bennünk helyezett bizalmat továbbra 

is fenntartani kegyeskedjék. 
Maradtunk tisztelettel 

JAKÓ MMÁ1Y és m t . 

Továbbá tudatom a n. é. hölgy közönséggel, hogy 

M1HDEHHEMÜ SZÖYET MINTÁKKAL 
el vagyok látva és ruhákat átlag is elvállalok, úgymint: szövet ruhák 18 forinttól 

40 forintig, — terno ruha 25 frttól 50 frtig, — atlasz ruha 35 forinttól 80 frtig, 

— selyem ruha 40 forinttól 120 forintig, — pongyola ruha 14 forinttól 36 frtig, 

3C 
ELSŐ SZENTESI SÍRKŐ, ÉRC2- ÉS FAKOPORSÓ RAKTÁR! 

Szentesen, főutca, POLLÁK- f é l e ház , — a görög temp lom átel lenében. 

Alulírott tisztelettel hozom Szentes város és vidéke n. é. közönségének 

becses tudomására, hogy dúsan berendezett 

a legújabb divat után 
és pontos kiszolgáltatás mellett. 

^ ^ ^ ^ ^ 

FENTI. 

X " 

vörös márvány, fehér és szürke porosz gránit és fekete Syenit kövek a legol-
csóbb árban kaphatók. Nagy választékot tartok továbbá mindennemű 

É E C Z - É S F ^ L K O P O i e S Ó K B Ó L , 
temetkezésekhez szükséges atlasz, szatin és csipkeszemfödelek, párnák, halntti ruhák, lepe-

dők és a legdíszesebb koszorúkból, temetkezésekhez szükséges mindennemű cikkekből, 

melyek egyedül nálam kaphatók a legdíszesebb kiállításban és legolcsóbb áron. 

Azért felkérem az igen tisztelt családokat, kiknek szomorú kötelességből 

sirkövet kell felállítani vagy temetkezést rendezni, tekintsék meg dúsan berende-

zett raktáramat és meg fognak győződni, hogy Szentesen egyedül csak nálam 
lehet mindent fé láron beszerezni, s hogy általam minden díszesebb- és olcsóbban 

állíttatik elő, mint bármely más helybeli raktáros által, mert a czikkek részben 

általam készíttetnek s főtörekvésem, hogy a n. é. közönség igényeit ez által is 

minden tekintetben kielégítsem. 

ÍElvállalok mindenféle kőfaragó munkát, vaskerítések előállítását, utánvésések és aranyozásokat. 
Tudomására hozom végül a n. é. felsőpárti közönségnek, hogy Babós 

József ur házában (a Dósai-féle ház átellenében) egy csinosan berendezett 

sírkő, érez- és fa koporsó raktári 

nyitottam, melyet a szükséges hozzá való kellékekkel teljesen felszereltem s hol 

minden cikk a legolcsóbb áron kapható. Tisztelettel 

K R A U S Z M Á R K , műkő fa ragó . 

r * * — 

s z o l y í a i 
P O L E M A I 
O L E N Y A I 

saranyúv sok, valamint 

L I I H I - E K Z M K I I E T 
L'yófyforrás vize, — mindannyian kilünő üditő ita-
lok s járványos betegségek alkalmával is nagyhatá-

suak, — megrendelhetők 

9 I I K S 1 L K Ó K Á R O L Y 
munkácsi uradalmi ásványvizek bérlőjénél Kyirejry-
báián. s kaphatók országszerte minden nevezetesebb 
gyógyszertárakban, fü?7.erk< resked£s?khen és vendég-

lökbe t ÍM. 

Regale jog bérbeadás. 
Mindszent község tulajdonát képező ital-

mérési j og az 1885. évi ju l ius h ó i-ső nap-

j á t ó l az 1891. évi jun ius h ó 30-ik nap j á ig 

bérbeadatik. 

Bérbeadat ik az egész j og szabad hasz-

nálata az Összes épületekkel és földekkel — 

avagy külön a tömörkényi és külön a mind-

szenti oldal. 

Eset leg bérbeadatik a kimérendő ita-

lok után meghatározott dijak szedésének joga, 

akár az összes italnemüek után, akár külön-

külön a bor, sör és pálínkanemü italok után. 

N incs k i zá rva a rátarendszer szerinti 

bérbeadás sem s valamint erre, ugy adhatók 

zártajánlatok külön-külön a bor, sör és pá-

linka mérés szabad gyakorlásáért is. 

A vonatkozó feltételek megtekinthetők 

! Mindszent község közházánál, vagy a bérbe 

adással meghatalmazott bizottság elnöke : 

Wímmer Károly urnái. 

A zár ta ján la tok 1885. évi má j u s h ó 

10-ik nap j ának délelőtti 9 órá j á ig adandók 

be a bizottság előbb megnevezett elnökénél; 

a beérkezett ajánlatok nyilvános felbontása 

ugyanaznap délelőtt 9 órakor eszközöltetik 

a község közházánál, a hol szükség esetében 

a nyilvános árverés délelőtt 10 órakor meg 

is tartatik. 

Mindszent, 1885. april 16-án. 

A bizottság. 

A derekegyházi oldalon, 
közel a városhoz, 

hold jőminőségü fold 
eladó. A feltételek iránt értekezhetni Szánthó 

János úrral. 1— 3 

ne 
Alulírott tisztelettel értesítem a 

n. é. közönséget, hogy a piarctéren, 

Dr. HAR IS JÁNOS ur házában 

cnpesz ilz! 
fo nyitottam. Midőn erről a n. é. közön- (Jj 

¡j) séget értesítem, egyúttal kérem, hogy (¡¡j 

¡D nagyra becsült pártfogásukkal engem j j 

¡¡) megajándékozni szíveskedjenek. ( j 

ft Maradok kiváló tisztelettel (ffl 

Székely Sándor, 1 
| cipész. 
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Ö Z V . J U B E I s í Á K E D É I N É 9 
III. t. szám alatti házánál 

egy két szobából álló külön lakás, egy 

— NAGY MACTÁ* — 
és e g y b o l t h e l y i s é g 

B É R B E A D A N D Ó . 
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1 tavaszi immi 
Van szerencsém Szentes város és vidéke nagyra 

becsült közönségének szíves tudomására hozni, hogy a 

Neumann J. ur piarctéri házában levő 

KALAPRAKTÁRAMAT 
a tavaszi idényre $ 

a legújabb divatú és legjobb minőségű — férfi és ~ 
gyermek-

dúsan berendeztem s azon kellemes helyzetben vagyok, 

hogy a legkényesebb ízléseknek is megfelelhetek. 

Különösen ajánlom a n. é. közönség figyelmébe azt, 

hogy 

kalapjaim saját készítmények, 
s főtörekvésem odairányul, hogy a tőlem vásárolt ka-

lapok mindig a legjobbak és legolcsóbbak legyenek. 

Szentes város és vidéke n. é. közönségének becses 

pártfogását kérve, vagyok tisztelettel 

7-6 CSSS49 U M 8 U , 
kalapgyároi. A 

* GR/EPEL HUGO.NIARSHALL SONS&C.LIHNTED \ 
vezérügynöke Budapesten VI. bárányutca 16. szám (gyárutca sarkán) ^ | 

Ajánlja 

GŐZMOZDONYAIT és GÖZCSÉPLŐGEPEIT * 
őrlő malmait, valamint minden egyéb gazdasági gépeit és eszközeit, jelentékenyen ^ 

leszállított áraJ£ mellett- + 

A legújabb és kitűnően javitottt Marshal-féle gőzmozdonyok és cséplőgé- | 

pek a budapesti országos kiállítás nemzetközi gépcsarnokában, a III. csoportban 

vannak kiállítva. 2—3 ^ 

Gépműhely megnyitás! 
Tisztelettel hozom a n. é. közönség becses 

tudomására, hogy Horváth Istvánnak III. tízed 

37. szám alatti házánál 

ÉPÜLET ÉS 

SZENTESEN. 

E l a d L á u s 1 f o r i n t l i e t l l o f l - j z o t ó s m e l l e t t . 

Alapos oktatás ingyen és 5 évi jótállás. 
Mindennemű ó c s k a varrógépek fizetés gyanánt átvállaltatnak. 

Minden más varrógépek, melyek itt másoktól nSingeru név alatt „ 

árusittatnak, u t á n z o t t a k . 7 - 2 

MŰHELYT 
nyitottam, ajánlván magam Szentes és vidéke 

tisztelt lakosságának pártfogásáa mindennemű 

épiilel- és gazdasági gépeknél 
előfordulható 

H E i T O S M U N K Á É 
végzésére. 

A cséplőgép tulajdonosok figyelmét kü-

lönösen felhívom arra, hogy a gépekhez szük-

séges dobtengelyeket újonnan ís készítek és a 

régiek f o r rasz tását is elvállalom. — Elvállalom 

továbbá a vari ógrépels: és rostáls 
javítását is. 

Szentes, 1885. január 28. 

D Ó N Á T H F E R E N C , 

8—o okleveles gépész. 

8ZENTE8EW, 1880. NYOMATOTT A. K IADÓ SIMA FEBENCZ QTOB88AjrÓJAN, 




