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c Up sz'l emi részel illető közte 

menyek és sz előfizetési pénzek 

is küldendők. 

VEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap hátáé oldala 40 helyre van 

beosztva, egy hely ára bélyegdij 

nélkül 00 kr. Bélyegdij u>iu<J<x* 

beiktatástól külön 30 kr. 

,.Nyilttér"-ben 
u . i d e n e^ye* sor közlése X̂J kr 

Bérmentetlen levelek cíak ismert 
kezektől togadiatuak el. 

K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

¡LvÉegrjeleri minden szombaton. Felelőt szerkesztő én kiadó tulajdonos : 

S I M A I ^ E I ^ E a s r C . 
Hüg^es s z á m ára S lcra.jczá,x. 

A szentes-csongrádi vasuL 
A szentes—kunszentmártoni vasút en-

gedélyezésének tárgyalásakor, — mint erről 

már lapunkban röviden megemlékeztünk — 

a vas útügyi végrehajtó bizottság Szentes 

részére előjogot kért Szentestől Csongrádig 

egy szárnyvonal kiépítésére. — Ezen vasút 

építésének előjoga Szentes részére meg ís 

adatott, s a szentes—kunszentmártoni vasút 

épitésí engedély-okmánynak ez egyik jelen-

tékeny pontját képezi. 

Az, hogy C s o n g r á d városa vasutat 

n> erjen, nemcsak Csongrád város népének ; de 

Csongrádmegye közönségének s vele Szen-

tesnek is mindig komoly óhajtását képezte; 

ele amidőn a szentes félegyházi vasút építé-

sének engedélyezése államvasút politikai 

szempontból megtagadtatott a kormány ál-

tal, Csongrád városa is és mindenki tisztá-

ban lehetett azzal, hogy Csongrád városa, 

mondhatni örökre el van ütve attól, hogy 

Félegyháza felé vasutat nyerhessen; mert 

az osztrák-magyar-állam vaspálya társulat — 

annak kilátása mellett, hogy ő a szentes-

kunszentmártoni vasút kiépítése után, Szen-

tes felől a tiszántúli szállítmányokra többé 

nem számolhat, — Csongrádig semmi esetben 

sem lesz hajlandó a vasutat kiépíteni; mert 

Csongrádnak forgalmából remélhető évi jö-

vetlelem nagyon is messze áll azon befek-

tetési tőke kamatától, mibe ezen vasút ki-

építése kerülne. 

Csongrád városa pedig épen nincs azon 

helyzetben, hogy ezen vasút építésével járó 

áldozatot saját pénztára terhére meghoz-

hassa. Az államtól sem lehet várni ezen 

vonal létesítése érdekében nagyobb állami 

segélyt; mert ezen vonal létesítése — a 

kormány által elfoglalt álláspontnál fogva 

— ellenkezik az államkincstár érdekével, 

miután ez a szállítmányokat, az állammal 

versenyző osztrák-magyar-állainvaspálya tár-

sulat vonalára tereli és igy az állam elle-

nére ennek jövedelmét fokozza. 

Mindent egybe vetve, tehát lehetetlen-

nek mondható egy csongrád-félegyházi va-

sútnak létesítése. Ezt aki komolyan számol 

a lehetőségekkel, kétségtelennek tartja. S 

igy Csongrád ma már egyedül Szentes felé 

keresheti és találhatja fel a vasúti összeköt-

tetést. — Ezen, a mai helyzetből származó 

viszony következménye az, hogy a szentesi 

vasutiigyi végrehajtó bizottság egy ily irá-

nyú vasút létesítése érdekében, a szentes-

kunszentmártoni vasút építésének engedé-

lyezése iránt megindított tárgyalások alkal-

mával, lépéseket tett a kormánynál, hol 

ezen eszme nagy rokonszenvvel fogadtatott, 

s meg is lett igérve, hogy ha ezen eszme 

valósítása munkába vétetik, az esetre a kor-

mány nagy és erős támogatást fog nyújtani. 

Igen sokan vannak, kik egy szentes— 

csongrádi vasúti összeköttetést teljesen le-

hetetlennek tartanak, mert ezzel a vasúttal 

egy tiszai hid építése jár, mely magában 

véve többször meghaladja az egész vasút 

építési költségét. S igy ezen költséget elő-

teremteni lehetetlenség. Mi ezen véleményt 

nem osztjuk; mert a kormány — mint tud-

juk, oly mértékben érdeklődik ezen 

szárnyvonal kiépítése iránt, hogy irányadó 

körökben tett nyilatkozat szerint, a kormány 

hajlandó lesz a kérdéses hid építésével járó 

költséget támogatásul nyújtani. Föltéve most 

már, hogy a kormány kész ezt megtenni, 

akkor pusztán egy 12 kilométeres vasút épí-

téséről van szó, tehát 200 ezer forintnak 

fedezéséről. — Ezt természetesen károm fak-

tornak kellene meghozni áldozatul: első sor-

ban Csongrád városának, azután Csongrád-

megyének és végre Szentesnek. Legalább j 

azt hisszük, hogy Szentes, ha egyébbel nem, I 

ingyen területtel járulna hozzá ezen szárny-1 

vonal létesítéséhez. S igy négy faktornak,' 

az állam, Csongrád város, Csongrádmegye 

és Szentesnek hozzájárulása nagyon is le 

hetővé fogja tenni ezen vasútnak kiépítését. 

De vannak sokan, kik azt mondják, 

hogy egy ilyen vasút nem elégítené kí 

Csongrád város érdekét, mert Félegyházá-1 

val szemben Szentes felé 12 kilométerrel 

hosszabb az utja Csongrádnak Pestig. Ez igaz, 

de nem áll-e az H. M.-Vásárhelyre, melynek 

Szentes felé közel 30 kilométerrel rövidebb 

utja volna Pestig, mint a mostani vasúti 

összeköttetése mellett van és ennek dacára 

ha nem teljes mértékben is, de nem kíelé-

gite jelenlegi összeköttetése H-M -Vásárhelyt, 

pedig itt nem 12 kilométer távolsági külöin-

bözetről, hanem 30-ról és nem Csongrád-

ról, hanem Magyarországnak lélekszámra és 

határra harmadik nagy városáról van szó. 

A szentesi összeköttetés tehát kielégíti 

Csongrád érdekét és most már Csongrád 

városon a sor, hogy ezen összeköttetés ér-

dekében minden irányban egy életre való 

és eredményre vezető tevékenységet fejt-

sen ki. 

Tehát előre! 

A vasúti engedélyokmány tár-
gyalási jkonyvének e^y pontja. 

A vasútépítési engedély tárgyalásánál 
egyik legvitásabb pont volt a 100 ezer frt. 
hozzájárulási kérdés. A ministeriumnál föl-
vett tárgyalási jegyzőkönyvnek erre vonat-
kozó pontja a következőleg szól: 

A tárgyalás során az engedélyt kérő 
város képviselői kijelentették, hogy a város 
az építési költség fedezésére 300,000 frt 
kölcsönt vesz fel, az építési költség további 
fedezésére pedig a város 100,000 frt állami 
segélyre számit; ezen állami segély enge-
délyezésére vonatkozó igény indokait a vá-
ros képviselői következőkben fejtették kí: 

Szentes városa a vasúti összeköttetést 
tudvalevőleg a szab. osztrák-magyar állam-
vasút társulat utján igyekezett magának biz-
tosítani, mely társulattal előzetes szerződésre 
lépve, az utóbbi kötelezte magát a város 
által egyszer s mindenkorra fizetendő 160,000 
frtnyi hozzájárulás ellenében Félegyházától 
Csongrádon és a Tiszán át Szentesig a va-
sutat kiépíteni, — a Tiszán át építendő va-
súti hidat a közúti forgalomra is berendezni, 
e hidon a vámszedési jogot a városnak át-
engedni s ezenkívül a város útjainak kiépí-
tésére és fenntartására szükséges kavicsanya-
got önköltségi áron a város részére szállí-
tani. A város tehát a legrövidebb s érde-
kednek minden tekintetben megfelelő vasúti 
összeköttetéshez aránylag csekély áldozattal 
jutott volna, mig most, miután a kormány 
vasutpolitikai tekintetekből az eredetileg ter-
vezett vasúti összeköttetés engedélyezését 
megtagadta, — a város sokkal nagyobb ter 
het kénytelen magára vállalni, hogy vasúti 
összeköttetéshez juthasson. 

Méltányosnak tartják ennélfogva a vá-
ros képviselői, hogy az állami segély en-
gedélyezésénél necsak a postaígazgatás egy-
oldalú érdekei, hanem a városra háramló 
nagyobb áldozat, valamint az is tekintetbe 
vétessék, hogy a most tervezett vasút a 
forgalmat egyenesen a m. kir. államvasutakra 
fogja terhelni s igy teljesen megfelel azon 
forgalom politikai követelményeknek, melyek 
szem előtt tartásával a félegyháza-szentesi 
összeköttetés eugedélyezése megtagadtatott. 

Tekintettel arra, hogy az 1880. XXX I . 
t. c. értelmében jelen esetben csak a posta-
igazgatás hozzájárulása jöhet szóba, — el-
nök felhívására a postaigazgatás képviselője 
a tervezett vasút kiépítése folytán — a posta-
járatási költségeknél várható megtakarítás 
számbavételével — a postaigazgatás részé-
ről a vasút építés költségeihez évenként 1000 ft 
járulékot, vagy tőkésítve 20,000 frtot, — s 

esetleg amenyíben különös kedvezményben 
szándékoltatnék a vasút részesittetni, legfel-
jebb 30,000 frtnyi hozzájárulást ajánlott fel; 
mivel szemben az engedélyezési bizottság 
többi tagjai a város képviselői által felho-
zott indokokat elég nyomatékosaknak vélték 
arra, hogy jelen esetben is azon kivételes 
eljárás alkalmaztassák, mely szerint az épen 
most engedélyezés alatt álló két helyi érde-
kű vasútnál a postaigazgatás hozzájárulása 
kilométerenként átlag 2700 frttal állapíttatott 
meg, ezen számítási alapon tehát 60,000 
frtnyi állami segélyt hoztak javaslatba, azon 
kikötéssel, hogy amennyiben a tervezett va-
sút a puszta-tenyő-kunszentmártonival egyesit-
tetni fogna, ezen segélyösszeg fejében ugyan-
oly névértékű összeg erejéig törzsrészvé-
nyek lesznek az államkincstárnak átadandók. 

A bizottság egyébként azon nézetének 
adott kifejezést, hogy ezen segélyösszeg el-
fogadása esetében a város alig jutna hátrá-
nyosabb helyzetbe, mint a szentes félegyházi 
vasút kiépítése esetére; mert alaposan fel-
tehető, hogy a vasút tiszta jövedelme a fel-
veendő kölcsön kamatozásának és törleszté-
sének túlnyomó részét már az első években 
is fedezni fogja. 

A város képviselői a felajánlott segélyt 
elégtelennek jelezvén, a fentebb kifejtett in-
dokok alapján újból is kérték a IOO,L.OO 
frtnyi segély engedélyezézét, kijelentvén, 
hogy ennek megtagadása esetében a vasút 
kiépítése bizonyára meghtusulna, minthogy 
a város képviselő testületét tovább menő 
terhek elvállalására aligha lehetne reá bírni 
A felajánlott hozzájárulást illetőleg megje-
gyezték egyébként a város képviselői, hogy 
amennyiben a puszta-tenyő-kunszentmártoni 
vasúthoz a postaigazgatás 80,000frttal járult, 
— a kunszentmárton-szentesi vasút költsé-
geihez felajánlott 60,000 frtnyi hozzájárulás 
annál aránytalanabbnak tekintendő, mint-
hogy — habár részükről is elismerik, hopy 
a postaigazgatás hozzájárulására nézve első 
sorban csak a megtakarított postakiadások 
lehetnek irányadók, mégis méltányló figye-
lembe vételt érdemel az, hogy mig az 1884. 
évben a kunszentmártoni és tiszaföldvári 
posták fenntartása 6183 frt 61 kr. bevétel 
mellett 3175 frt kiadást okozott, addig a 
szentesi posta 1564 frt kiadás mellett 16,018 
frt 45 krt. jövedelmezett a kincstárnak, mi-
ért is nézetök szerint ezen jövedelmezőség 
alapján, mely a vasút kiépítése által bizo-
nyára csak fokoztatni fog, — a postaigaz-
gatástól nagyobb hozzájárulás igényelhető. 

Minthogy a felajánlott 60,000 frtnyi 
hozzájárulással a város képviselői meg nem 
elégedtek, a kormány képviselői viszont ma-
guk részéről magasabb segélyt kilátásba 
nem helyezhették, abban történt megállapo-
dás, hogy a segély mérvének megállapítása 
felsőbb elhatározás alá fog terjesztetni. 

A cseppből tenger. 
Lapunk egyik közelebbi számában az „Orszá-

gos lelencházat" létesítő egyesületbe leendő belé-

pés érdekében irtnnk cikket. — Ezen eszmével ina 

az egész ország közvéleménye élénken foglalkozik, 

s átalános mozgalom indult meg egy „Országos le-

lencház" létesítése érdekében. — Városunk több befo-

lyásos polgárához is érkezett felhívás, hogy Szentes, 

mely az ország egyik nagyobb városa, s melynek 

hazafias, lelkes közönsége nein szokott elzárkózni 

semmi olyan országos törekvéstől, mely a magyar 

nemzet erejét s tekintélyét van hivatva emelni és 

egyetemes jólétét fokozni, nem fogja támogatását 

megtagadni attól sem, hogy az ország legszeren-

csétlenebb gyermekeinek felnevelése, megtartása ér-

dekében egy országos intézmény, egy lelencház lé-

tesíttessék. 

Mi is ezen véleményben vagyunk. Mi is hisz-

szük, hogy Szentesen, ha mással nem, azzal elébb 

segítjük ezen eszmét, hogy számosan belépünk az 

„Országos lelencházat" létesít«'» egyesületbe. 

Az egyesületi tagsági dij évenként csak 10, 

azaz tíz k r ; tehát oly csekély összeg, melyet min-

denki közöttünk, még a legszegényebb is, meghoa-

hat áldozatul. 

Az egyesületnek célja a következő: 

A befolyó tagsági dijak és egyébb adományok-

ból teremteni egy oly alapot, melyből egy „Orszá-

gos lelencház" létesíthető és fenntartható lesz. 

Ezen országos lelencházba felvétetnek 4 évet 

még meg nem haladott gyermekek, tekintet nélkül 

azoknak vallása, nemükre vagy szülőiknek politi-

kai és társadalmi állására. A gyermekek 14 éve« 

koruk befeje.ítéig a lelenc házban ápolás és neve-

lésben részesülnek. Figyelem fordittatik vallási ér-

zetükre és vallásuk szabad gyakorlatára. 

Midőn a 14 évet betöltötték: a fin gyermekek 

jövőjéről az egyesület aként gondoskodik, hogy őket 

az egvesHlet költségén vagy tisztességes iparosok-

hoz adja, vagy amennyiben a fiúnál szellemi fejlett-

ség, vagy oly hajlam fokát s az iskolai tanulmányok 

iránt oly előszeretetet fedezne fel, mely a kiképez-

tetés alapos reményével kecsegtetne, ez esetben az 

egyesület saját költségén, s belátása szerint szük-

séges ideig fog a kellő iskoláztatásról gondoskodni. 

A 14 évet betöltött leány gyermekeknek tisz-

tességes elhelyezéséről szintén az egyesület gondosko-

dik saját költségén. 

Ezekből áll az egyesület célja. — Ha tekin-

tetbe vesszük, hogy évenként hazánkból 5—(100 

gyermeket nevelnek a bécsi lelencházban, kiket 

azután mondhatni örökre elveszít Magyarország, ak-

kor az ország létszámának szaporítása érdekében 

alig van egy egy áldásosabb intézmény, mint egy 

lelencház. 

Felkérjük azért lapunk szives olvasóit, hogy 

az „Országos lelencházba" egyleti tagul belépni szí-

veskedjenek. — Az évi tagsági dij csak 10 kr. 

Lr\pkihordóinknál mindenki elöjegyeztetheti nevét 

ezen egyesületbe leendő belépésre; ugyan ők fel-

vannak hatalmazva a 10 kr. évi tagsági díj felvételére 

és annak az Országos lelencházat létesítő egyesü-

lete által kiadott bárcájával való szabályszerű nyugta 

zására. 

Oondoljnk meg, hogy ha Magyarországnak kö-

zel G millió adófizető polgára mind belépne ezen 

egyesületbe és ueiu többet, csak 10 krt fizetne, már 

az első esztendőben (>00 ezer frt alap állana az in-

tézet felállítása érdekében rendelkezésre. Igy lesz a 

cseppből tenger. Tehát járuljunk mi is egy cseppel, 

hogy egy nagy, országos intézmény létesítésének ré-

szeseivé lehessünk. 

Legyünk 1 

Az országos kiállításból. 

A magyar gépipar versenyképessége. 
A magyar mezőgazdaság nagy lépésekkel való 

haladásának, mely a külföldi szakemberek előtt ia 

elismerésre talált, különösen a magyar gépipar fej 

lődése adott hatalmas lendületet. A mi magát a 

mezőgazdasági gépipart illeti, eltekintve az állami 

gépgyáraktól, melyeknek termékei a nagy k^reske 

delmi forgalmon kivül esuek, ezen a téren föltétle 

nül a Sehiek-féle gépgyártárs^ság foglalja el Ma 

gyarországon az első helyet. r 
A magyar gépipar ismertetésénél épen ezért 

mindenekelőtt azt a rohamos haladást kell jelezni, 

mely kü'önösen a magyar mezőgazdasági gépek 

gyártásánál észlelhető Ezen valóban amerikai ha-

ladáshoz a legtalálóbb jellemvonást ama hazai vál • 

lalat szakértői leírása szolgáltatja, mely a mezőgaz-

dasági gépek gyártásában kétségkívül első helyen 

áll. Sőt joggal mondhatni, hogy a Sehliek féle gyár 

kitűnő mérnökkarával a kisebb vidéki vállalatoknak 

minta-intézetül és úgyszólván magán-egyetemül szol 

gált, a mi p^dig a szakmérnökök és a mezőgazda-

sági gépeket készítő fémiparosok kiképzésénél ki-

tűnő szolgálatot tett. 

Abban a versenyharcban, irja a „Ourrcpon-

danee de Pesthtf — melyet Magyarország az orosa 

és tengerentúli mezőgazdasági termények behozata-

lával folytat, nélkülözhetetlen követelménynyé vált, 

hogy a belterjes földmiveléssel alkalmas gépek se 

gitségül vétele mellett olesobbá tétessék a különfóla 

mezőgazdasági termények áregysége. — Ebben az 

irányban a Seh!iek-féle gyár az egész országbau 

megindult refonutevékenységnek nagy szolgálatokat 

tett és sikeresen működött közre annak az előité 

leinek a leküzdésénél, mely bizonyos körökbea 

még mindig uralkodik, melynél fogva gépészeti tó 

reé csak akkor ismerik ej az eszköz jóságát, ha 

a külföldi gyár bélyegét viseli tuagán. E tekintet 

ben nagyon sok jobbra változott. Ama műszaki ér-

demaristokratiának köszönhető es, mely egyes ipar 

ágakban még annyira fogja vinni, hogy magyar 

technikások éa szakmérnökök nemcsak egyenjogú 

verseny képeséért fognak maguknak kivívni, hanem, 

— mint már a magyar maiomépítési iparnál történt, 

— bizonyos tereken jól megérd¿melt irányadó ál 

láat fognak oyerni. 

A megelőző években — irja a „Correapoa 

dance de Peath" — a külföldi mezőgazdasági gé-
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pek magas ára mellett Magyarország az összes eu-
rópai államok közül a legnagyobb járulékot szol 
gáltatta azokhoz a milliókhoz, melyeket angol gép-
gyárosok ezen a kiviteli cikken nyertek. Főképen 
a Schliek-féle gyár érdeme az, — melynek két év 
óta a mezőgazdasági gépek számára külön osztálya 
van berendezve, — hogy külöi ösen a tartalék-al-
fcairésaek ára körülbelől 30\ kai olcsóbbodott, to 
vábbá az is, hogy a mezőgazdasági gépek a haaai 
verseny folytán egyáltslábsn annyira jutányosab-
bakká lettek a magyar gazdák számára, hogy nem 
vándorolnak már többé ki a milliók külföldre. — 
Különösen jellemzi a Schlick féle gyárt gyártmá 
oysinak tökéletes eredetisége, m->rt ezek nem kül-
földi minták után vannak másolva, hanem a mező. 
gazdaság össses tapasztalatéinak jeles alkalmazása 
mellett önállóan vannak szerkesztve és a gyakorlati 
célnak megfelelőleg alka'mazva, a magyar mező 
gazdaság különös kötelményeihez. 

A~ igazság kedvéért fel kell sorolnunk a kö-
vetkező fényeket, melyek amellett szólanak, hogy a 
fentebbieket a legmérvadóbb oldalról is elismerik, I 
h 11»el; tényeknek ékesszólása minden továhbi ma I 
gyarázatot fölöslegessé tesz. A legmagasabb elisme j 
rés rejlik ő felsége nyilstkozatában, melyet a kiál 
litási gépcsarnokban való látogatása alkalmával a 
Schlick féle gyár műszaki vezetője előtt tett, miután 
előbb részletesen megmagyaráztatta magának a gőz 
cséplő berendezését és szerkezetét: „Rendkívül ör-
vendek, hogy ezeket a gépeket immár Magyaror 
szágon is ily kitűnő minőségben állítják e'ő és hogy 
már nem kell őket többé külföldről hozatnunk." 

További elismerést foglal magábau a vürten 
bergi királyi gépvizsgáló bizottság bizonyítványa, a, 
mely bizottság a világhírű hohenheimi mezőgazda 
sági akadémiával a legszorosabb összeköttetésben áll, I 
oly szakértői foruui ez, mellnek európai tekintélyét' 
nem csak Magyarországon, hanem minden mező- ; 

gazdasági körben elismerik, Ez az elismerés főké 
pen a méltán híressé lett Schlick féle kettős éshiir 
mas ekéknek jutott osztályrészül. A magyar ipar 
I üezke lehet reá, hogy a mezőgazdasági gépek kül-
földi versen) harcában egy magyar gyár, a Schlick-1 

féle gépgyár, 25 hires angol és német gyár elől ra 
gadta el a győzelmet; továl l á arra is, hogy az ot 
taiii itélobizottság elionx rte, n iképen ez a gyárt 
mány miiden eddig ismert eketzeik*zet között a 
legtökéletesebb. A l>árom évvel ezelőtt Ag*rdb*n 
tartott ekeverseny éta a Seh'ck-féle gyár Schick 
Krumpkch fele szabadalmazott egy, két és három 
va u ekéivel uralja e téren a helyzetet és szembe 
száll minden külföldi versei nyel, ugy, hogy e gyár 
az utóbbi ide ben több, mint lO'O darab ilyen ekét 
adott el. A gyárban előállított kisebb mezőgazdasági 
gépeken kívül, milyenek a daráló malmok, kézi és 
járgány berendezésre, gabnatisztitó rosták üszög 
tisztító készülékkel, kukorica morzsolók kézi és szél 
inalom berendezéssel, szee*kavágó gépek, répává 
gók és répszuzók. A Schlick féle gyár különféléi 
nagyságú gőzcséplőgépeket is ál'it elő kisebb mező-
gazdák részere ugy, mint nagybirtokosoknak. — A 
Schlick féle gyár készítményeinek jutányossága foly 
tán e mezőgazdasági segitőg» pek örvendetes módou 
terjednek el. 

A mezőgazdasági csarnoknak az a része, 
melyben a Schlick íéle gyár kiállitáea van, a 
legvilágosabb képet n}uj'ja arról a haladásról, mely 
e téren oly nagy mérvben tapasztalható és az ide 
ellátegató mezőgazdát megpy« zi arról, lto*y meny 
cyivel biztosabb alkalmat r.\ njt neki ez a magyar 
gyár, mint a semmiféle komoly biztositékot nem 
«zo'gá tató ügynökök által képviselt kü'föld — »hoz, 
hogy alkalmas gépek segítségével gazdasága jöve-
delmét emelje. 

Jellemző e kiállításra nézve, hogy itt nem 
diszkészitmén)ékről van szó, hanem a kiállított tár 
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gyak épen olyanok, mint azok a gépek, melyeket 
a társsság gyárában látunk. Szembe ötlik e fűgget 
len, gyako;latí eredetiség, mihelyt a Schliek-féle 
gyár kiállításához közeledünk. A gőzcséplő gépek-
nek hatalmas zúgása, a szédítő gyorsasággal ke-
ringő doboknak erős, mély hangja és a 21 cm. át 
mérőjü körszivattyu hatalmas vizsugarának zuhogó 
esése nemcsak szemmel láthatólag, hanem füllel hal 
hatólag is bizonyítják, hogy Magyarországnak ea a 
maga nemében első hazai gyára nem elégedett meg 
azzal, hogy — mint mások, — fényesre csiszolt holt 
vas és fanemüeket állítson ki. 

A Slblick-féle kiállításnál, mely a gépcsarnok 
mind a három ágára kiterjed és a mely ter tekin 
tetében a legnagyobb a gépcsarnokban, tapasztal 
ható, hogy itt bizonyos amerikai szellem uralkodik, 
és hogy mindenütt el van érve a cél, mely abban 
áll, hogy gyakorlatilag használható, lehetőleg egy-
szerű, minden fölösleges szövevény nélkül »zerkesz ^ 
tett olcsó és tsrtós mezőgazdasági gópek állíttassa 
nak elő. 

kolai igazgató nr-al tudassák s ott mielőbb jelent-
kezzenek. 

Amennyiben a kiállítás f. évi jullus 26-ára van 
kitűzve, felhívom a tanoncokat, hogy kiállitási szán-
dékukat f. hó 30-áig okvetlenül jelentsék be fent-
nevezett igazgató urnái, hogy a kiállitási bizottság 
a kellő elöintézkedésckct eleve megtehesse. A kiál-
litási tárgyakat julius hő 20-ikág okvetlenül be kell 
szállítani a kiállitási helyiségbe, melynek hollétéről 
az érdekeltek annak idejében értesíttetni fognak. 

A kitüntetett munkák készítői jutalomdíjban és 
oklevélben fognak részcsittctni s kitüntetésök az is-
kolai bizonyítványban is ki lesz i n a . 

Szentes, 1885. junius 3. 

BALÁZSOY ITS NORBERT, 
kiállitási biz. elnök. 

Rudolf trónörökös a keleti pavillonban. 
A trónörökös a bgutóhhi látogatása alkalma 

val a kiállításon különös érdeklődést tanúsított a ke 
letí pavillon iránt. A trónörökös Ítélete, a ki keletet 
btu'azta, és alaposan ismeri a keleti viszonyokat, 
különösen azért érdekes, mert Magyarország ipura, 
ha gyártmányai számára fogyasztó t« rü'etetakar sze-
rezni, nagy részben keletre van utalva. O fensége, 
a ki minden alkalommal éles megfigyelő tehetséget, 
és gyakorlati felfogást n utat a közgazdasági ered-
mények iránt, miut a melyek az egyes kiállitási pa-
villonok végczélját képezik, ezeket a kérdéseket il 
íetőleg is alapos értesítést adatott magának rés ugy 
nyilatkozott, hogy a keleti pavillon, melyet Bukovics 
jeles építészünk terve szeriut Gregersen S. vállal-
kozó építtetett — már mint épület is eredeti — és 
az összes látogatók figyelmét lekötő metermü mely 
nagy szolgálatokat fog tenni annak az eszmének a 
megvalósításánál, hogy Magyarország és a kelet kö-
zött élénkebb kereskedelmi összeköttetés hozassék 
létre A keleti pavillon izlésteljes és jellemző építési 
módja a kiállított tárgyak könnyen áttekinthető és 
febtoileg ösnzhangzó csoportosítását tette lehetővé. A 
kiállítást látogató közönség ép»n ezért a keleti pa 
víllont, valamint a szintén Bukovics épitérz által 
tervezett erdészeti pavillont, nemkülönben a magyar 
építészet Nestora: Ybl Miklós lovag által épített ki 
rálypavillont, mint a kiállítás ékeesé,;eit tekinti. A 
keleti pavillon az eredeti építészetnek a maga ne 
mében oly tökéletes mept»rmüve, hogy csak sajnál 
kozuunk lehet a fölött, hogy ez a pavillon nem ugy 
van szerkesztve, hogy Budapest «zámára állandóan 
megtartassék. 

Felhívás 
a helybeli iparosokhoz és tanonczaikhoz ! 

A ninlgu m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter ur magas rendelete, valamint az alsó iparis-
kolák számára kiadott utasítás értelmében mindazon 
városokban, melyekben ipariskolák vannak, ezek 
évi zárvizsgája a tanoncok muukáiból rendezendő 
kiállítással összekötve fog megtartatni, hogy ez al-
kalommal az iparos tanoncok nemcsak elméleti is-
mereteiknek, hanem szakmájukban való jártasságuk-
nak is tanújelét adják. Ebből kifolyólag alólirott fel-
hívja első sorban az iparosokat, hogy tanoczaikat 
az ipartanndai bizottság által a min. rendelet alap-
ján elrendelt s a kiállitási bizottság által rendezen-
dő kiállításban való tömeges részvételre buzdítani s 
az ahoz szükséges anyagot rendelkezésökre bocsáj-
ta i i szíveskedjenek; másodszor pedig az iparos ta-
noncokat is, hogy szándékukat, mely szerint a ki-
állításban részt venui óhajtanak, Zoő János iparis-

Iskolai értesítések. 
- Zárvizsgak. A helybeli gymnas. tanfolyam j 

mai egybekapcsolt polgári fin iskolában a folyó 
188«5 ik évet berekesztő szigorlatok a következő' 
remiben foguak megtartatni: Junius I n é n dél előtti 
msgyar nyelv VI . ofztálv. Latin ny. I. o Számtan I 
I I . o D. u Német nv. IV. n. Földrajz I I I . o. La-
tin ny V o Ének I I . o. Jun. 16. d e. Magyar ny. 
IV. o. Latin ny VI. o. Számtan V. o I ) u Német 
ny. I. o. T- rmészetrajz II o. Történet I I I . o. Fnek 
V. —VI o. Jun. 17. d. e. Magyar ny. V. o. Tör 
tén» t IV o. Földrajz I. o 1) u. Német ny. II o. 
Számtan I I I . o. Természetrajz VI . o Latin ny. IV. o 
Jun. 18. d. e. Görög ny. V I o. Magyar ny. I I I . o 
Mértsn IV . o. D. u. Természetrajz I. o. Természet 
rajz V. o. Mértan I I . o. Jun. 19. d e. Vegy és ás-
ványtan IV . o. Mértani rajz I I o. Latin ny. I I I . o. 
I) . u Görög ny. V. o. Mértan VI . n. Mértan és rajz 

I. o Jun 22. d Mértani rajz I I I . o. Német ny 
VI . o. Földrajz I I o D u. Sz/n.tan I. o Mértani 
rajz IV. o. Német ny V. o. Fnek I I I . o. Jun. 23 
d. e Szán,tan VI . o. L*tii, nv. I I . o. 1). u. Törté I 
net V. o. Természettan IV. Mértan I I I Jun. 24. d. 

e. M; gyar ny. 1. o. Történet VI . o. Számtan IV. o. I 
I). u. Természetrajz I I I . o. M gyár ny. I I o. Mér-
tan V. o. Ének IV. o. Jun. 25. d. e. Francia nvt 

I I . VI . o. tfnek I. o. D u Földrajz IV. o. Néme. 
nvelv I I I . o. — Az ünnepélyes zárviz^ga junius hó 
29 én fog megtartatni, melyre a mélyen tisztelt kö 
zönséget ezennel mepliivja az i g a z g : ; t ó s á g . 

— Ertesités Alólirott az ipartanodai bizottság 
t. elnökségének megbízásából értesiií a helybc'i ke 
reskedőket és iparosokat, hogy az alsó ipariskolába 
járó tanulók ez évi zárvi»?gá;a f hó 14-én (vasár 
nap) délelőtt a kureántuli polgári fiiskola helyisé-
gében fog megtartatni, melyre az érdekelt szülők, 
kereskedők, iparosok, valamint tanügv barátok tisz 
telettel meghívatnak A vizsga N órakor kezdődik. 

Szentes, 1885. jun. 4 én Z o ó J á n o s , 
alsó ipariak, igazgató. 

S z í n h á z b ó l 

A lefolyt héten igazi műélvezetben részegült a 
színház 'átogató közönség 

Mult szombaton, vagyis május 30 án, Jókai 
„Arany ember" cimű klassikus szép művét ad-
ták színészeink ugy egészben, mint részeiben teljes 
hatással 

J ó k a i „Arany embere" olvasva is nagy 
lelki élvezetet nyújtana; a ezt az élvezetet amily 
mérvben rontaná a ro«sz játék, éppen oly, 8Őt fo 
kozott mértékben emeli az oly összevágó, sikerű'» 
előadáp, mint amilyent Sághy kitűnő azintársulata 
szombxiou bemutatott. 

Lapunk szűk tere kic*>íahoz, hogy akár a da-
rabot részletesen ismertessük, akár a darab elősdá 
sában szerepeit színészek játéka felett beható kriti 
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kát mondjunk A darabra elég annyit mondanunk, 
hogy ezt a magyar nemzet igazi büszkesége, Jókat 
Mór irta. Az előadás sikeréért pedig a szereplők 
majdnem kivétel nélkül versenyeztek egymással. A 
főszerepet, az „Arany ember" t, Fábián, a társulat 
titkára játszotta. Többször megtapsolta a közönség; 
mert annyi bensőséggel és — eltekintve a kissé fátyo-
lozott hangból — oly drámai erővel játszott, hogy 
a szerelő és szenvedő Arany ember öröm és bána-
tával egyformán osztozni kellett. Nagy hatással ját-
szott mellette Szalkainé Timea szerepében, ki a szó 
szoros értelemben véve, egy jeles drámai tehetség. 
Arcjátéka, hangja és minden mozdulata természetes, 
igaz kinyomatát képezi az általa játszott jellemnek, 
s mellette, mint jeies naiv tűnt ki Gyurman Alice, 
Noémi szerepében, ki mint fiatal leány, elragadóan 
naiv volt, s mint nő, ki már szeret és a szerelem 
nevében szerelmet esd, méltán inditotta tapsra a 
közönséget. Orosz Kata is egyik jelesebb tajgja a 
társulatnak, s méltán feltűnt, hogy hosszú, nehéz 
szerepében éppen nem támaszkodott a súgóra. Sá-
ghyné kezdetben hideg volt; de miíiőn a szerelmi 
vetélytárs iránti bosszuérzetnek kellett kifejezést 
adni, játéka drámai színvonalra emelkedett. Aradi 
pedig már nekünk régi jó ismerősünk ; az ő mes-
teri alakító tehetségén sokszor gyönyörködtünk már, 
s Brazovics Athanázban CJak annak adta bizonyaá-
gát, hogy H jó színész, ha öregszik is, csak jó szí-
nész marad. 

Vasárnap, máj. 31-én, „Árendás zsidó," Kltirné 
igazán sikerült népszínműve került szinre. , Kö-
zönségük bizonyosan azt hitte, hogy az „Árendás 
Zsidó" egy rossz fércmü és e miatt maradt el s 
színháztól ; mert bizony ennek az előadásán édes ke-
vesen voltak. — De akik ott voltak, mulattak ugy, 
hogy jobban soha a szentesi színkörben. Eltekintve 
a darabnak concepciónális hibáitól, tele van ez az 
életből vett ügyes, eredeti alakok és erőtől duzzadó 
szólásformákkal. Színészeink, dacára a fogyatékos 
közönségnek, ktdvvel és nagy sikerrel játszattak. 
— Aradi) olyan „Árendás zsidó" volt, hogy ¿»yönyö-
rűség volt nézni ; K u t h y n é pedig olyan fölséges 
szolgáló, aki — hogy ha semmit nem csinálna egye-
bet, mint mindég sepregetné a ház elejét, akkor is 
megérdemelué a jó bért. Rózsa Rózsik« kedves, 
szép jelenség, kellemes, tiszta liantrgal és elegáns 
megjelenéssel. Kedves voltez este is. Lánei jeles ko-
mikusnak bizonyult. Ez este három különféle sze-
repben mutatá be magát, s alakításai sikerültek, 
játéka minden szerepben egyformán jó ízű. — Erre 
az előadásra azt mondjuk, hogy repetáim kell. 
— Ezt se az nem bánja meg, » ki már látta, s az 
még kevésbbé, aki —ta lán előítéletből — elmaradt. 

Színre kerültek még a hét folytán: ktrid^n 
„Marjolanie" operette, szerdán „Pn tektió" vígjáték 
es csütörtökön „Az arany ember" másodszor, -
valamennyi darab csekély kf^zönség előtt. Ez elő-
adásokról áltálában a legjobbat mondhatjuk. —-
Mára „A gerolsteini nagyhercegnő" víg dalmű elő-
adása van kitűzve, melynek megtekintésére kü'önö-
sen felhívjuk olvasóink figyelmét. 

Frankenburg reliquirfi 

Az ,Ország-Világ," e kitűnő képes hetilap, el-

tekintve a szokott gazdag tartalmától, legutóbbi szá-

mában rendkívüli érdekes reliquiát is közöl a nem-

rég elhnnyt Frankenburg Adolf irodalmi hagyatéká-

t ó l . E reliqnia egy eddig teljesen ismeretlen vers-

cyklns, mely csak ngy sziporkázik Frankenbnrg sa-

játos hnmoráVd. — .Ábécés versek felnőttek szá-

m á r a " címe a versnek. Miuden betűre van egy vers 

• szólnak a következőleg: 

A . 

Keményen tekint rád az apa, ha szeret: 

Szintén ugy cselekszik a szerencsc veled. 

A. 
Az álbarát addig hfl, mig szerencsés vagy: 

Ha a tél közelget, mint a fecske, elhagy. 

B. 

Láthatsz mindenfelől elég bo londságot : 

Mint a nap bejáija az egész világot. 

Cs. 

Csomót köt a főben szegény ember gondja: 

A jótékony álom azt ismét feloldja. 

Cz. 

Hiú cziczomával van a lány ékítve: 

Nem egyéb ez, mint a szűziesség lépe. 

D . 

Igaz dal iának csak az nevezhető, 

Kinél párosul az okosság és erő. 

E. 

Jobban ápolgatja késéi vénségedet 

A hin reménynél a hfl emlékezet . 

É. 
Ha az érdem koldns öltönyben sétálgat: 

Ezért a szerencse méltán elpirulhat. 

F . 

Hol a félelem őrt állani nem szokott, 

A törvény sokáig ott nem uralkodott. 

G. 
Minden öröm, melyben a gazdag részesül, 

A szegény embernek könyeibe keröl. 

Cy. 

A gyanú nagy kópé, mert oly ruMzuak tartja 

Felebarátját is, amilye« 6 maga. 

H . 

A ki kedvét leli hízelgők szavában, 

Megérdemli, hogyha ezek zsebében van. 

L 

Gyakran a legszentebb cselekvény is botrány: 

Például az ima a gazember ajkán. 

J . 
A ki j ó té teményt szeret elfogadni, 

Érte szabadságát szokta odaadni. 

K. 

Gyakran a köszöntés nem a személyeknek, 

Hauem a ruhának szól, a mit viselnek. 

L . 

Legyeu gazdag csak a lelki ismereted. 

Ne bnsulj, ha mindjárt üres is a zsebed. 

Ly . 

Legnagyobb mesterség: betömni egy lyukat, 

S helyette nem ásni tüstént egy nagyobbat. 

M. 

Ki a mulatságot tűzte ki céljául, 

Mindinkább messzebbre távozik magátnl. 

N. 

A tegnapi nap, mely nagy pompában fénylett, 

A mainak porban csúszó szolgája lett. 

Ny . 

A nyava lyák postán szoktak megérkezni. 

És legtöbb esetben — mankókon elmenni. 

O. 

Az orvos hibáit a nap fényre hozza, 

Míg a föld azokat szépen betakaija. 

Ö. 
Hóként elolvad az ö röm, s hová a nap 

Sugarai sittnek, nem egyéb, mint iszap. 

P. 

Az igazság izzó aczélhoz hasonlít, 

Melyet a porölynek ütése meggörbít. 

R . 

Valamint a vasat megeszi a rozsda, 

Ugy az irigység is testedet megrontja. 

S. 

Ha a sora csapásit bátor szívvel tűröd. 

Idővel a sorsot magát is legyőzöd. 

Sz . 

Míglen szere lmed nem juthat diadalra, 

Ugy tetszik' az idő, mintha mánkéin járna, 

T . Történetet tartják legjobb tanítónak: 

Csakhogy igen kevés tanítványi vannak. 

T y . 
A tyúkszemek közt legerősben fájnak 

Azok, a melyek csak nyomnak, de nem látaak. 

U . 

Sok van, ki otthon a nagy urat játszsza, 

Házán kivül pedig a legnagyobb szolga. 

Ü. 
Hogyha a szerelem űzőbe kezd venni, 

Iparkodj az észnél menhelyet keresni. 

V . 

Lassú viz, ugy mondják, partot szokott mosni: 

A róka is hallgat, ha bárányt megy lopni. 

Z. 

Zab lya nélkül nem jár a szemtelenség ottan, 

Hol az igazságnak a száján lakat van. 

Zs. 

Zsúpfödelek alatt nagyobb bátorság van, 

Mint a legfényesebb márványpalotákban. 

A NEVELŐ UR. 
BESZÉLY (23) 

SIMA FERENCZTŐL . 

(Folytatás.) 

A „(íverebe" csárda egy j ó órajárás volt Ti-

sza Derűhöz. Kalocsayné — habár apja megtagadta 

is, hogy Kalocsay hullájának hazaszállítása iránt 

intézkedik: az özvegy mégis azt hitte, hogy apja 

azért ment el és összetört lélekkel várta vissza férje 

holt testével az apját. 

Az öreg nr vissza is jött nagyon rövid idő 

alatt, de nem hozta magával sem a nevelőt, sem 

veje holttestét 

A cselédek is izgatottan várták vissza az öreg 

nrat; mert már tudta a háznál miudenki, hogy mi 

történt az éjjel. 

Kalocsay szép két leánya ott ült sírva anyja 

szobájában, várták ezek is apjok holttestét. 

Csak Zsiga, a család legfiatalabb tagja vette 

nyugodtan a lesújtó birt, ö még nagyon is gyermek 

volt, • nem bírta fölfogni, hogy mit tesz a gyermek-

nek apját elveszíteni. Apja halálának híre nem oko-

zott neki oly nagy fájdalmat, mint a nevelő hiányá-

nak érzete. Darabos Sándort most már az egész ház 

szerette, de legkülönösebben Zsiga bá lványozta sha 

ö Is Ieste a nagyapa visszatérését, ez éppen nem 

volt másért, hanem mert azt mondták neki, hogy a 

uevelőt is a nagyapa hozza haza. 

Katoesayne szobája ablakából látta apjának 

visszatérését. — Látta, hogy egyedül jött 8 komoran 

szállt le a kocsiról és anélkül, hogy leányának jött 

volna birt adni, ment szobájába és elstasitá maga 

Helyi és vegyes hirek. 
— Kossuth arcképe Szentesen. Kossuth Lajos 

nagy hazánkfia eddig még egyetlen festő vagy szob-
rásznak sem tette meg, hogy lefestés vagy mintázás 
végett letilt volna — s így már-már lehetetlennek 
látszott, hogy a magyar nemzet ez egyik legnagyobb 
alakjáról akár festmény, akár szobrászat után hü 
kép maradjon bátra. Á legközelebb múltban azon-
ban huzamosabb ideig tartózkodott kin Turinban 
Parlaghy Vilma inagvar festő művésznő, ki képes 
volt a nagy hazafit rábirui, hogy öt életnagyságban 
lefesthesse. Parlaghy Vilma ezen festménye az olasz 

mellől Zsigát, ki a nevelő utáni tudakozódásból fu-

tott hozzá. 

Kalocsayné jó jelnek tekinté, hogy apja egye-

dül üresen jött. Bizonyosan túlzott volt a hír. Kalo-

csay nem halt meg. A nevelöt bizonyosan ott hagy-

ta az öreg nr a beteg mellett, gondolá a szegény 

nő, kí, ha előtte lett volna férje, oly szívesen mond-

ta volna neki, hogy feledek, megbocsájtok mindent! 

Kláriska, a nagyobbik leány, kifutott a szobá-

ból, midőn a nagyapa megérkezett és elébb a ko-

csistól tudakozódott, de miután ez a csárda mellett 

le sem szált a kocsiról, nem beszélt senkivel, s az 

öreg nagyságos úrtól sem mert kérdezni semmit, 

nem tudott a kisasszonynak semmi felvilágosítást 

adni. Hiába ostromolták a cselédek is: Péter nem 

tudott sem jót, sem rosszat mondani. 

Kláriska ezután ment a fehér házba, hol az 

öreg ur lakott, honnan sírva jött Zsiga, hogy a 

nagyapa n, .n mondja meg, hogy hova lett a nevelő ur. 

A nagyapa már ott ült karos székében, mikor 

Kláriska könnyes szemmel a szobába lépett. 

Kláriska szép, kedves és szelid leány volt, 

kedvence a nagyapának. — Az öreg felkelt széké-

ből ér* megfogta a síró leány kezét. 

— Már ti is tudjátok? kérdé komoran az 

öreg ember. 

— Igen, nagyapa, telelt zokogva a leány: 

hát apám csakugyan meghalt ? 

— Adjatok hálát Istennek, hogy ngy van ! fe-

lelt Hubay nr, s bár erősnek mutatá magát, mégis 

kicsordult szemeiből a köny, midőn unokája zokogó 

jaj-szavát hallotta. 

Pár perc múlva az öreg nr szobájában gyűlt 

össze az egész család. 

Hubay ur elmondta roskadozó leányának, hogy 

férje meghalt. 

Kalocsayné, midőn gyermekei kétségbeejtő jaj-

gatásait hallá, igyekezett megedzeni lelkét. — Most 

már tudta, hogy gyermekeit ö van hivatva vígasztalai. 

Az öreg Hubay azonban, mielőtt leánya aziránt 

kérdezte volua, hogy mily intézkedést tett Kalocsay 

holttetemének hazaszállítására — a gyermekeket fel-

szólította, hogy menjenek be a nevelő ur szobá-

jába ; mert ö egyedül akar anyjokkal maradni, ki-

vel komoly beszéde van. 

A gyermekek távoztak. 

A* öreg nr most elmotvdá 'eányának, hogy a 

nevelő le van tartóztatva, azon gyanúból, hogy ő 

részese a támadásnak, melynek áWozata lett Ka-

locsay. 



19. SZAM. SZENTESI T. AT?, 
festő műrészek véleménye szerint kitűnően sikerült • 
a mVvéaiió azt akarta, hogy Kossuth ezen első 
olajfestményt! ariképe az országos kiállítás művé-
szeti csarnokában legyen közszemlére téve. A kiál-
lítási bizottság azonban nem fogadta el a képet. — 
Ezt több napilap politikai okokra viszi vissza. Most 
ez az arckén Budapesten, a Sugárnton van kiállítva, 
bol belépti aij mellett lehet megtekinteni. Stark Nán-
dor derék könyvkereskedőnk a napokban levelet irt 
Parlagby V i h * Kisasszonynak és kérte, bogy bizo-
nyos tiszteletdíjért néhány napra engedje át a ké-
j»et hogy azt Szentesen közszemlére tehesse. A mtl-
vésznö Stark nr ezen megkeresésére azt irja, hogy 
„szándékom Kossuth arckénét az ország nagyobb vá-
rosaiban is közszemlére tenni, hogy lássa a magyar 
közönség történelmünk ezen kimagasló alakjának 
érdekes, szellemdns vonásait, és előre is biziositom 
önt, hogy örömömre fog válni azt annak idejében 
Szentesen is bemutatni." — Stark ur ezen levél vé-
tele után ismételten irt a művésznőitek. hogy a vi-
déki városok között először is Szentesre küldje a 
festményt s igy kilátásunk van rá, hogy rövid idő 
mnlva Szentesen is látható lesz ezen már eddig is 
nagy sensatiót keltett festmény. 

— A h t l y b e l i ref . egyház javára Kiss Mihályné 
asszony á-tal tett 500 frt. k^gyt-s adományról em-
lékeztünk meg régebbi alkalommal lapunkbau. Vo-
natkozással e hírre, kótnlecségszei ű'eg fölemlíthetjiik, 
hogy fz 500 frlnyi adományozást az emiitett Ufmes 
Mktt iiA szülővárosa, egy Tolnamegyebeli község 
ref. egyháza javára tette, honnan mégis kapta az 
eg\ háztanács hálás köszönőlevelét. — Ellenben a 
liekbeli ref. eg) liáz iránt még majd a jövendőre 
tartja fenn nemes adakozási elhatározását. 

— Csongradmegyei naptár. Stark Nándor buzgó 
könyvkereskedőnk a jövő évre „Csongrádmegyei 
naptár" címmel egy uj naptárt fog kisdni. A u»p 
tárt, mely 8 — lOévre terjed, Petrnvic* Soma evang. 
lelkész ur fogja szerkeszteni s több jeles iró fog az 
irodalmi rész Összeállításához liozzájáiu!ni. Megyei 
szempontból kttlöii»«eo emelni fogja e naptár érté-
két az. hogy a megve minden községből lesz egy 
egy helyi érdekű tárgy benne, s egyátalábaii ugy 
le->/ a n.ptár összeállítva, liogv az irodalmi szem* 
pontból is számot fog tenni Készünkről örömmel 
üdvözöljük t ¿t az eszmét s meg vagyunk róla gy<" 
7őri\v, hogy ez a vállalat u*v erkölcsileg mint 
» n y i s ki fogja magát fizetni.— A kiadó meg 
I i/á ahól értehíijül a helybeli kereskedő urakat, 
hocv a naptárba »serény díjért s/iives'-n vesz fel 
bármely üzietet érdeklő hirdetményt. E eélból »ni 
is ajánljuk e vállalatot kereskedőink és iparosnink 
figyelmébe. 

— Az artéz i kut furával f. hó 5 éu d. u. 3 
órakor 1*15 m 72 C-n haladtak. A furó most nagy 
szemesés, merő liomokba jár Frdekes jelensége N 
földréteg változatának és . l a k ú j á n a k , hogy 215 
méter mélységből nagyobb kagyló és e<iga példá-
nyokat h<>rd föl a tisztító ké»zü!ék, mint a minőket 
lMi méter mélységből juttatott napvilágra. A g.'o'o 
giavul foglalkozó hnló*oktiaU érdekes tapas/.talati 
tér nyílnék e kut tiltásánál észlelt 'alajváltozatok 
megf i gye l ése k ö r ü l . 

— Színhazunkban ma este Oftenbach kedves 
zenéjii vig dalmiive : „A gerolsteini nagyhercegnő" 
kerül színre. E darab a budapesti népszínháznak 
egyik legvonzóbb darabja, azért felhívjak rá a fi-
gyelmet. 

A kurca zsilip épitése e hét folyamán be-
fejeztetik s a viz leeresztéséhez már a jövő hét ele-
jén hozzá fognak. 

Kataszter A szentesi határban keresztül 
vitt kataszteri osztályozás ellen tett felszólamlások 
alapján a járási kataszteri bizottság 11.-M.-Vásárhe-
lyen f. hó 3-án tartott ülésében letárgyalta a járási 
küldöttség jelentését-A jelentés szerint volt Szente-

— De hiszen ez nem igaz, szólt meglepetve 

az özvegy. 

— Férjed halála előtti percekben az orvosnak 

és a mellette volt csárdás és csárdásnénak azt 

mondta, sőt, amint Sali szolgabíró nyilatkozatából 

kivettem : még te is gyann alatt állsz. 

Kalocsayné fájdalomtól feldűli arcát a felhábo-

rodás pírja futotta el e szóra. 

— Én? férjem gyilkosa ? 

— Igen, szólt tompán az apa és ezt férjed 

maga mondta halála előtt. 

Kalocsayné halványan rogyott egy székre. 

— Lehetetlen. 

— Nem, szólt keserű hangon az öreg ur : ő 

e!ég hitvány volt életében, hogy ez is kiteljen tőle. 

— < >h apáin, szólt könyekben törve ki Kalo-

csayné : bármilyen volt is, bármennyit vétett is el-

lenem, ne bántsd öt halála után. Minden szó, mely 

elleue intéztetik, tőr az én szivemnek. 

Az öreg ur vállat vont és sajnálattal nézett 

testben és lélekben megtört leányára. 

— S ha valóban meghalt ö : mi intézkedést 

tettel holt testének hazaszállítása iránt ? 

— Semmit, felett ridegen az apa : ő már ki-

szakította magát közűlüuk, mikor azon útra tért, 

hol az isten keze sújtotta. 

De apám, mondá felemelkedve, önérzetes 

hangon a nő : ő férjem, s én akarom, hogy innen, 

családjának illő gyásza mellett temettessék el. 

— Teheted; de erre tőlem ne várjatok se-

gélyt, még itthon sem leszek, mikor temetik ; mert a 

pestistől még akkor is félek, mikor már kiadta mérgét. 

Kalocsayné azonnal intézkedett, hogy férje 

holttestét Tisza-Derűre szállítsák. — Ez azonban 

csak másnap történhetett meg; mert a szolgabíró 

rendeletére először Csorbára szállították a holttes-

tet, hol azt felboncolták és orvosrendörileg in egál -

lapittatott, hogy Kalocsay Péter a fején ejtett három 

seb következtében múlt ki. 

A temetés nagy fénynyel ment végbe ; de se Hu-

bay ur, se a nevelő nem volt jelen; mert az első 

elment onnan hazulról, az utóbbi pedig vizsgálati 

fogságban ült. 

A temetés után való nap a járási csendbiztos 

4 csendlegénynyel Tisza-Derűre ment és ott beje-

lentette magát Kalocsaynénál, hogy ő, bírói rende-

letre, további intézkedésig a nagyságos asszonyt 

őrizet alá veszi s tudtára adta, hogy Kalocsayné-

nak nem szabad a kastélyból sehova menni. 

(Folytatása köv.) 

sen 1533 felszólalás. — Ezen felszólalásra 1270 
esetben a becslöbiztnssal egyetértő volt a küldött-
ség véleménye, 190 esetnél pedig eltérő volt. — 
Az egyetértő és eltérő vélemény összegekbe kife-
jezve, abból állt, hogy a becslőbiztos 4332 frt 31 
krt, a küldöttség pedig 5418 frt 42 kr apasztást java-
solt és ezen kívül a bccslöbiztos 2*0 frt 92 kr emelést 
A járási bizottság miuden tételnél a küldöttség vé-
leményét fogadta el a becslöbiztosával szemben, s 
igy javasol 5418 frt apasztást s egyszersmind clejté 
a becslő biztos által szándékolt 208 frt emelést is. 
Ezen tárgyalásban kifejlett vitában a bccslöbiztos 
álláspontját al szemben Draskócy Lajos elnök, Sima 
Ferenc, Szeder János és ifj. Bartlia János vettek 
élénk részt 

— Összehasonl í tás Lapunk közelebbi számai-
ban irtuk már, hogy a szentes-kunszentmártoni vasút 
építési költségét a •¡•IstHrhiW 8 M M 0 frtr. 1 \ 12220 
frtra emelte. — Ezen emelés az egyes költségvetési 
tételeknél a következőleg oszlik meg : 

Eredeti terven. Műsz.tan. terv. 
Kim. Összeg Klmr. Összeg 

Részi, terv készítése — . — 3000 
Állami felügyelet. . — . — 1200 
Építés vezetés. . . — .— 11000 -

Összesen H39 1*200 1000 2 1700 

Kisajátítás . . . . 1.300 30324 1G00 34*00 

Alépitm.: földmnnka 1.914 
4033MI 

1200) 
1935 42000 

műtárgyak 
ntépitmény 

123 2<»X0 5*0 12000 műtárgyak 
ntépitmény 242 52Ü0 420 9100 

pótmunkák 210 4566 pótmunkák 210 4566 
Felépítmény . . . 
Kavicsolás . . . . 

9.502 206200 HM3 1**000 Felépítmény . . . 
Kavicsolás . . . . 1.928 41*47 22*2 4! »500 

Magas építmény . . 1.571 34100 2764 599*0 

Felszerelés, bútorzat 230 5000 400 *t»*0 

Távirdai berendezés 15« 3424 270 6860 

Kerítés r>3 13*0 40 *70 

Időközi kamatok 420 9130 

Összesen 18.180 304520 23800 442220 

— Ritka eset történt május hó 28 án, száz mult 
csütörtökön Nagy Balogh Imre polgártársunk dónáti 
tanyáján. Nevez* tt napon délután 3 4 óra között 
ugyanis terhes felhók csoportosultak a tanva foUtt 
s az ég gyors egymásutánban dörögni kezdett. I l i 
logh roszat sejtve, felesége és leányával, valamint a 
ta .yáu künn levő négy munkásával a szobába vo 
nult s belülről nézte az iil't Valamennyien csöndes 
beszélgetésben voltak, midőn egvszerre vakító tűz-
fény járta át a szobát, mire iniud a heten eszmélet-
lenül terültek el a földön Mintegy két óráig fe 
küdh- ttek így, miilön a gazda elsftu«*k tért magá-
hoz. Borzsbztó látvány tárult szemei elé. I l i j ta ki-
vül még hatan feküdtek mozdulatlanul a földöu 
Rögtön felesége és leányához rohant, kiknek szive 
tájékára téve kezél, meggyőződött, hogy éluek, — 
fe rázta őket s beszélt hozzájuk. Mily nagy volt 
azonban meglepetése, midőn f>-lesége és leánya 
szintén beszélt.-k, dei egy árva szót sem hallottak 
egymás b -széliéből s c>ak szájuk járása magva 
rázta meg, hogy valóban beszélniök kell. A g.izds 
a többiekhez is intézett szavakat, azonban ezek moz-
dulatlanul maradtak s esak lélekzet vételük bízó 
nyitá, hogy még élnek. — A gazda ezu'án a külö 
nös tünemény oka után nézett s csakhmar meg 
győződött, hogy az vilin msujtás volt, mely a falon 
függ* óra liáta o.ögött hatolt a s/obábi, szétzúzva 
az órát is, melynek láncszemeit még máig sem si 
került megtalálni. Hasonló sors érte az ép kosár 
ban levő kenyérnek való tésztát is, melyet a 
szobában szerte szórva, szintén h.iS'.onveh 'tetlenné 
tett. Küiöuös, hogy egyéb kárt nem okozott. A 
villámmsuitás következtében eizmóletet vesztettek 
közül az ut'ils i esik éjfél utá l tért annyira magá-
hoz, hogy beszélni tudott. 

— EskÜVÖ. Fenyvesi János helybeli iparos örök 
befogadóit kedves leányát: Esztikét f. hó 10 én 
vezeti oltárhoz Tomay András Orosházáról. Békés 
házi életet az uj párnak ! 

ElkÖllÖZés miatt több rendbeli szoba bútor | 
eladó. Bővebb értesítést ad e lap kiadóhivatala. 

— U j CÓg Mint lapunk mai számának hirde | 
tési rovatában olvasható, a főtéren „Nyiri és Szépe" i 
cég alatt fenállott üzlet citnet változtatott s azt to-
vábbra Nyíri Gerzson, a cég egyik volt tagja fojtja | 
vezetni. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

— TŰZ volt mult vasárnap éjjel 11 órakor, | 
inely alkalommal Vince Péter, lámpagyujtogató I I I . 
tizedbeli háza — melléképülettel együtt — lett a 
lángok martaléka A táz gondatlanságból eredt. 

— Szerencse a szerencsétlenségben. A szom-
széd Szegvár községben egy nő kútra vizért men 
vén, karján vitte ku gvermekét, s azt merítés köz 
ben sem tévén le, a midőn a vizet merítette volna, 
a gyermeket elejtette s a kútba esett. A megrémült 
anyának azonban nagy volt öröme, mert a gyorsan 
jött segítség gvermekét a kútból kihúzta s bár a 
mentés pillanatában halottnak vélték, mégis sikerült 
életre hozni. 

— Leégett község. F. hó 27-ikén Alsó Né«n<>di 
pestmegyei községben tüz ütött ki, mely csaknem 
az egész falut elhamvasztotta. AIKÓ Nómedi Sorok-
sártól másfél mértföldnyire van s a megve egyik 
legrendesebb helysége — volt Fáidalom. csak volt! 
mert most az egykori iólét helyét üszkök és romok 
jelölik. A tüz délután 3 órakor ütött ki egy nád-
födeles házban A lángok gyorsan felemésztették az 
egész tetőzetet és a szél szerteszét hordta a tüze» 
zssrátnokot. Pár perc múlva lobbot vetett a szóm-
széd ház, majd a szemben levő és rövid negyedóra 
alatt az egész utcasor égett. A faluban jobbára csak 
az asszonvnépség volt otthon : a férfiak részint a 
mezőn dolgoztak, részint fuvsrban jártak 8 nem 
volt, a ki mentsen. Erős szél fujt é8 a nagy száraz-
ság miatt a háztetők oly gyorsan fogtak tüzet, mint, 
a gyufaszál. Alig volt annyi idejök a házakban le-' 
vöknek, hogy az utcára kimenekülhessenek. A nők 
sikoltozva és jajveszékelve vitték ki gyermekeiket 
az égő hfizak közül biztos helyre. A fővárosi tüz 
őrséget a városház tornyán levő őr értesitette, s 
néhány kocsi meg is indult Soroksár felé, de a vá 
ros határán visszafordultak, mert a tüz színhelyé 
vei nem voltak tisztában. Egy negyedóra múlva 
a helységben már 300 ház égett és több ház egé 
szen összedűlt. Egyikben két gyermek, kiknek szü-
lei távol voltak, benrekedt és a leomló gerendák 
agyonütötték őket Egy öreg asszony és egy rava-
talon fekvő halott elégtek. A község szép temploma 
szintén meggyuladt és porig égett. Időközben a 
szomszéd községekből számosan érkeztek az égő 
faluba, s a pap házát a tanítóéval együtt az óesaiak 
mentették meg. Haraszti, ócsa. Soroksár elküldték 
fecskendőiket s az utóbbi tűzoltóit is. A tűz késő es-
tig dühöngött s a lakosok nagy réssé künn a me 
zőn, szabad ég alatt töltötte az éjszakát Ods veszett 
minden botorak, felszerelésük, takarmányuk, szár 
nyas állataik és élelmiszerük. A kárt 100,000 frtnál 
többre becsülik. 

HarmJncnét családtagot temetett. Ritk* em 
ber Nagyváradon O ah Togyer foldiuives. Mint a 
„Szabadság" irja, az illető hetvenegy éves és 32 
temetést rendezett a hattyú ntc* 35 számú saját há 
iából. Az elteuetettek között hat halott törvényes 
neje volt, 26 halott pedig erektől a feleségektől 
való törvényes gytrmek. Oláh Tógyérnek ma egyet 
len élő gyermeke sínesen, azonb.io még számíthat 
örvendetes eseményre, mert mint erőteljes ember, 
most is liáztüznézőbe jár. 

— Röv id mézeshetek. Annál a házasságnál, 
inely f. hó 21 tken Frankfurtban kerti t tárgyalásra, 
a'igh % volt sok rövidebb. A lakodalom után har 
madik uapra az asszony kikapott Nyoleadik napon 
oly házi vkaudalu uot csináltak, hogy az egész ute» 
összefutott, ti'.»dik napon a rendőrségnek kellett 
közbelépnie. Tizennegyedik napon a férj fölakasz-
totta magát. Az asszony lemetszette. A férj, ahelyett, 
hogy élete megmentéseért köszönetet mondott volna, 
gorombáskodott s öt uappal később Amerikába 
szökött. 

— Adarané azszony vá l la i . Adatn asszony, ki 
mult évben hazánkat és városunkat is meglátogatta 
és Magyarországot igen szereti, azok közé a nők 
közé tartozik, kiknek külseje sohasem árulja el — 
korukat Egy alkalommal nsgy ebédet adott Adamné 
asszony, a melyre Gallifíet tábornok is hivatalos 
volt. A tábornok azonbau elkésett az ebédről s késő 
este jött el. Adamné néhány vendégével a kandalló 
hoz támaszkodva beszélgetett. Fekete bársony ruha 
volt rajta, mélyen kivágott derékkal, melyből ra 
pyogva emelkedtek ki alabastrom fehérségű vállai. 
A tábornok egyenesen feléje tartott, meghajtotta 
magát ée bámulva mondá: „Óh azok a gyönyörű 
vállak !tf — s ezzel előre hajolt és igazi katonás 
merészséggel megcsókolta a szép asszony jobb vállát. 
Adam asszony mélyen elpirult és legyezőjével köny-
nyen arczul legyintette a tábornokot. Galliffet erre 
ismét meghajtotta magát, a legnagyobb udvariasság 
gal és halk hangon azt mondotta: „Mióta a bünte 
test ismerem, meg merem koczkáztatni másodszor 
isu — s erre megcsókolta Adamné asszony másik 
vállát is. 

— Jellemző. Áron: „M >ndd csak Dávid, mért 
sírtál tegnap a templomban?" — Dávid: „Nagyon 
a szívemre vettem, mikor a rabbi azt énekelte, hogy 
„Porból vagyunk, porrá leszünk." Áron: „Bolond 
vagy te, Dávid! Ha aranyból volnánk és porrá l^n-
néuk, akkor sirhatnál a roppant veszteségen 1 > • 
porból való vagy és porrá lész s igy se nem ve 
szitesz, se nem nyersz. " 

E g y agglegény arany lakodalma B-'c<ben 
rendezte e/.t az érdekes ünnepet egy magyarember, 
K Béla 1835 ben vőlegény volt, de a halál elragadta 
menyasszonyát. A fiatal ember ekkor fogadást tett, 
hogy sohatteiu uősül meg, s ezt a fogadását mint 
»érfi, mint öreg ember, hűségesen meg is tartotta. 
A nyugodalmas otthon helyett némi kárpótlást nyúj-
tott ueki az a barátikör, mehet több hasonszerü 
agglegények alakítottak. 1HG0 ban, menyssszonya 
b ála napjának 25 ík fordulóján, K B la nsgy la 
komát tartott barátaival: ez volt az ő ezüstlakodalma. 
K/. alkalommal a társaság 14 tagja megfogadta, hogy 
25 év múlva nmét összejönnek barát.ukn«k az arany 
lakodalmára. K Béla azután nem sokára nyugalomba 
lépett és B csbe költözött. Nemrég, fogadásukhoz 
híven, meg is jelent a 81 éves agglegénynél Öt öreg 
czimbora: uiái csak ők voltak életben a tizennégy 
kö/ül. Az arniiylak< dalmat meg is ülték széles jó-
kedvvel s nem mondottak le arról a remény ről sem, 
hogy a gvémán'lakodalmoti ismét taiáloznak. 

Ritka történet. Mintegy 31 évvel ez«4."tt 
leányának hűlt helyét találta egy magasabb rangú 
berlini hivatalnok. A szülök kip.ihatolták, hogy 
gyermekük egy ugyaualkor Ifünt kereskedő segéd 
del utazott el Hamburg felé. Utánuk utaztak tehát 
a szökevényeknek és Hamburgbau el is érték őket; 
itt azután abban egyeztek meg, hogy a szerelmes 
gavallér röktön Amerikába utazzék, a leányt pedig 
szülői viszik vissza haza. Úgyis történt. IIoss^u 
évek teltek ti azóta. A leánynak ki hajadon maradt, 
előbb anyja, utóbb, mintegy két évvel apja is meg-
halt, mire aztáu ő rokonaihoz vonult. Életének szo 
moru egyhangúságát nem régiben levél zavsrta meg, 
mely Amerikából keltezve arról értesité, hogy egy 
kori szeretője, mint gazdag kereskedő él Chicagóban 
8 ounét a távolból uyujtja kezét kedvesének, hogy 
jöjjön s ossza meg vele sz élet örömeit. E levelet 
válasz, a választ uj levél követte s a most 49 évi>s 
— de azért nem kevésbé boldog — menyasszony, 
már az uton van, melyen a haragos szülők ezelőtt 
31 évvel, a most 54 éves vőlegéuyt, miut szerelmes 
ifjút távozni kényszeritették. 

— A z eltűnt apa. Szegeden a mult héten egy 
titokzatos és regényes eset nyert megoldást. Még a 
hatvanas években eltűnt Budipestről egy magasabb 
rangú hivatalnok s többé nyomára sem akadhattak. 
Eltűnésének oka rejtély maradt. Azóta 18 hosszú 
év mult el. A fóltalálhatlant a törvény holttá nyíl 
váuitotta s bihariuegyei terjedelmes birtokait két fia 
közt felosztották. A két tiu árván (anyjuk még az 
apa eltüuése előtt elhalt) növekedett fel és végezték 
tanulmányaikat. A pályaválasztásnál mindkettő vssuti 
hivata'nok lett: az idősebb Budapesten, az ifjabb | 
Szegeden. Mily nsgy volt azonban az ifjabbbik meg 
lepetése, midőn pár nap előtt a Budapesten lakó, 
bátyjától levelet kap, melyben az arról tudósítja, j 
hogy ismerős emberek azt beszélik, hogy az eltűnt 
nps él és állítólag Szegeden van. A fiúi érzelem 
legnagyobb izgatottságával »ietett az öcs Szekula 
József rendörbiztoshoz, s elmondván ueki az esetet, 
felkérte szíves segédkezésre. A r^időrbiztos kettő { 

zötí erővel fogott a kutatáshoz. Es a biztos fárad 
hatlan buzgalma másnap délután már készen vo't a 
nyomozással, ráakadt a 18 év óta eltűnt, holttá 
nyilvánított apára. Szivet rázó jelenetben találkozott, 
az apa és fiu. Az apa csak ennyit mondott: „Nej 
szakgassátok föl a régi sebeket! Vagyont hagytam 
reátok, ne n nélkülöztetek soha s minden lépésteket 
tudtam." — A fiu megígérte, hogy a Ifi évért soha 
sem fog neki szemrehányást tenni és értesítette 
bátyját, hogy siessen Szegedre a holtnak vélt apa 
ölelésére. A most már ősz apa eltűnését az uj csa- j 
Iád, a melyet azóta alapitott, magyarázza meg. Má- j 
sodik nejével a világtól elvonultan akart élni. Cél 
'át elérte. 18 évig nem háborgatta senki. 

— Négyes iker. Párisban egy Eugenie Rsfiehard 
nevű asszony, egy házmester felesége, négy teljesen 
egészséges, kifejlett gyermeket szült. 

— V é r f a g y a s z t ó jelenetnek voltak tanuí, irja a 
„Sz. H . " május 2f) án a Szegedről Szolnokra induió 
vonat egyik I I I . osztályú kocsijának utasai. Algyő 
és H.-M.-Vásárhely közt haladt a vonat, midőn 
Ibér Ferenc szolnoki távirótisst négy éves Gizella 
nevű leánya, ki a kocsiajtó réskilincsét babrálgatta, 
a hirtelen fölnyíló ajtón egyszerre kibukott. Iberné, 
a ki együtt utazott férjével s két másik gyrmekével, 
a szörnyű látványra .kétségbeesetten kiáltott föl s 
utána akart ugrani gyermekének, a jelenvoltak azon-
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ban ftl'tartóztattá1'. „Akkor álli»ta«ák meg a ronsto*»* 
kiáltott föl a szerencsétlen aszs/oay. KiváusHüüt 
ssonban nem lekett teljesíteni, mert a vonaton a jelző 
zsinór «.em volt végig eresztve. Tizenöt kínos pere 
mult f i ezután, míg végre H M Vásárhelyen le 
szállva, a gyermek keresésére indulhattak. M *r 
sovszky Antal állouiásnagy azonnal hajtókocsit ren 
delt s azon az állomás orvosa: Iric Ignác dr. az atya 
kíséretében visszaindult a végzetessé vált útra. Más-
fél óra mu'va térlek esak vissza, s ki írhatná le az 
anya örömét, midőn gyermekét viszontlátta épen és 
minden komolyabb baj nélkül, miudössze csak a 
homloka szenvedett csekély zuzódást. A szerencsét 
lenségi ek, mely könnyen végetessé válthatott volaa, 
az volt az oka, hogy az illető kocsi, mint ósdi 
szerkezetű, külső zárral nem volt ellátva. 

Vasúti moiietrend. 
K u n s z e n t m a r t o n — S z o l n o k . 

Kunszentmártonról indul délelőtt . 8 ó. 20 p. 
Homokról 0 ó. 04 p. 
Tisza-Földvárról 9 4 25 p. 
Martfűről 9 ó. 42 p. 
Kengyelről 10 ó. 10 p. 
Puszta-Tenyőről 10 ó. 30 p . 
Szajolról 10 ó. 48 p. 
Szolnokra érkezik 11 ó. 11 p. 

S z o I n o k K u n s z e n t m a r t o n . 
Szolnokról indul délután . . . 4 ó. 54 p. 
Szajolról 5 ő. 19 p. 
Puszta-Tenyőről . . . . . . 5 ó. 3(1 p. 
Kengyelről 5 ó. 55 p. 
Martfűről 6 ó. 23 p . 
Tisza-Földvárról 0 ó. 49 p . 
Homokról 7 ó. 01 p. 

Kunszentmártonba érkezik este . 7 ó. 35 p. 

Nyilttár. 
Egy aggasztó betegség, melyben számtalan 

osztály szenved. 
Kios bet.-gsAg jel. ntAktelaa gy<»niorb ijjsl k- 7.iKMik. h* 

azonban *•lliAnyagoltAiik, kiterjed ar. ejjta« teatre, inegt.iin:otjt 
a veséket, a má;\*, n me!lniiri<ryeit, ssrtval ur. ejjói* ner^v i 
rendwert, elaiinyirs, hogy a* ált«l* me^l pett valóban »««uiory 
v.'g*etn«>k van kit-'-ve, mígnem v ^ r e a iinlál metfineuti kínjaitól. 
Kzeti b~te|{sé|» ¡g»'» gyakran beteg«ég«kk>.l léves/.tete 
ft«SM>, de ha az olvW> n i alább következő k/rdásekot l«it«a 
m«eáhor, xkkor k'pe* leend inegit.'lk-toi, ha vajon ssenvedik 
5 ilyen bn jb .nv igy sem - Érsek» én étkeién után gyotnor-
ii vo mást, fáj lal i>at v*|fy l^gy.ési n-h^xaéget? Xe.n lep e meg 
bizonyos tompa, nyomás tó érces, álmoaoájlól kísérte? S m-« 
sárgásak szemeim? N*m-* gyiil inlik reg^i'lre az i iyeri és 
fogakon M'lril ragadós nyák, ro<sx ssijis kíséretében ? A riy«lv 

I bevonva? Nincs e a jobb oldal felfuvódva, mintha a máj m>-.j 
| volna dag»dva? Ni >cs e dugulás jeleu? Neme szédülő * el, ha 

fekvő he'yzetbül hirlslen fölegyenesedem? A hugy kiválasztás 
«•sekély ¿s s<'t»'t sziníí e? s rttvid áüáa atán nom e hagy flle-
d.'ket msgs után? N'-m-e poshid inét» se ét»l a gvo'norhan 

I mindjárt as evés ntán « nem-e keletkezik puffadás és felbof igés T 
; Ninven e gyakori szívdobogásom? — Kzen kiilonbAző kórtii 
! uetek jóllehet nem lépnek lumd egy.seriu fel, du a beteg egy-
, ináRti'án szenved a/okl-an, azo i uiérvbtn. amint a b ire»«it<i 
; betegség előbbre halad II t a t.aj rn ír régi, akkor rfivid szára* 
; köhf.gés lép fel, melyet később kikA(.é*ek követnek A kér 
| nagyfokú előrehaladásával a ieibor piszkos b-trna szint o t s 
| a késeket s lábakat hideg tapadós i/.e «dság boriij . A m.ij és 

| \esék ama kéros ál'«pofának előbbre haladtával csúzos fájdal-
mak állanak be, me| ekii>'l a rend s gyógykezelés má- teljes-;«» 
sikertelen K»en baj emés>tetlenaégből vagy emésstési gyeage-

| fégből s/árms»ik, melyet egy kis adag alkalma-« gv^gysser 
j bevételevei elhánihatunk, ha azt mindjárt a kor t. liépt^nek 
, kezdetén í lkaluia/.znk Kunéi fogva f- lettél»!» fonto-i, h >^y a baj 
' mindjárt legeNő f llépésekor helyesen kezeltessék, miuiáu ekkor 

még egy kis adag gyógyszer is elegendő a baj orvodására: sot 
még ha mát a b.ij befesckelte volna Is magát, a valódi helye« 
gyógyszerrel mé* akkor is uiiudaddig fel nem kellene hagyni 
inig a haj legkisebb nyoma is el nem tüut, inig az étvágy is 
mét vi<sxa nem tért s az emésztési szervezet ismét tök -letese.i 
helyre nincs állítva —- Kzen betegség ellen a legbiztosabb s 
leghathatósabb »xer elvitázhattaual a wSbiker-kivonat", növény* 
kés/itméiiy, mely ae alább felsorolt gyógyszertárak inimfegyi 
kében megszerezhető Ezen kivonat a bajt alapjába.i támadj* 
meg s azt gyökerestől kiirtja a Üstből. 

Oly egyéneknek, kik dugnlásban szenvednek a -Se i ge l-
féle hashajtó labdacsokra" van sxüksé^ök, a „>háker-
kivonattal- kapc«olatbau A Seig^el-fólo hashajtó labda 
CSOk megeyégy itjúk a dugulást, elii/.ik a lázi és a megbflióst 
megszabadituak a főfájást<*d s elfojtják ax epekiömlé't, Kzek a 
legbiztosabb, legk-llemetes t»b s egyszersmind a legtökéletesebb 
labdacsok minden e-ldi? kés/ite'tek kft/.ött. A ki ezekkel esak 
egy kísérletet is tett, a/ok használ «tát b izouára ne:n fogj* 
abban hagyni. Knyli «leden s minden legkisebb fájda om 
idé.ése nélkül hat. 

Ara egy pa lnck „Sháker-féle kivonatnak"4, 1 frt 25 kr. 

1 dobos „Selgel-féle hashajtó labdacsoknak' 50 kr 
Magyarországi főraktár: ló—20 

Budapest, T ő r ö k J ó z s e f gyógyszertára, király ntcza 12 •< 

Szentesen Podhradszky F. és Várady L. gyóg>szertárában. 

507—85. ép. h!v. 

Arlejtési hirdetmény. 
Csongrádinegye közigazgatási bizottsá-

gának 1885 apírilis hó 20-án 425—85. szám 

alatt hozott határozata folytán a szentes-fé-

legyházi I só rendű törvényhatósági uton 

5812 frt. 24 kr. költséggel kijavítandó ,böldi 

révi4 ártéri híd helyreállításának biztosítása 

céljából 1885 évi junius hó 15-én délelőtt 10 

órakor a m. kír. építészeti hivatalnál zártaján-

lati verseny tárgyalás fog tartatni. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy 

fentirt összegnek inegfelelőleg io°/ü-tóli bá-

natpénzzel felszerelt zártajánlataíkat a ver-

seny tárgyalást megelőzőleg a fent megne-

vezett hivatalhoz annyival inkább adják be» 

mert a később érkezettek vagy hiányosan 

felszerelt ajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Báuatpénzül óvadék képes értékpapírok, 

a letét napját megelőző tőzsdei árfolyam 

szerint, elfogadtatnak. 

Az ajánlatok cimzendők: .Ajánlat a 

szentes-félegyházi uton helyreállítandó ,böldi 

révi4 ártéri fahid helyreállításának biztosítása 

tárgyában.4 

A terv, költségvetés, építési feltételek 

a csongrádmegyei m. kir. államépitészeti 

hivatalnál Szegeden (Posta ház Il ik emele-

tén) a szokott hivatalos órákban megte-

kinthetők. 

Az ajánlatokban az árengedés, esetleg 

emelés, száztólikban számokkal és betűkkel 

kiírandó és világosan kiteendő az építési 

feltételek teljes ösmerete és elfogadása. 

Szegeden, 1885. évi május hó 25-én. 

<Qs0agrid7m.rn.kiT. államépitészeti hivatala-

\ 
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f% Érez- és fakoporsó raktár Szentesen, főutca, Sajtós-féle ház! 
r Van •lereu- jéii) a n. é. közöoaég tudomására hozni, niiazerint G é t z l X g r n á . C Z 

/ "ux S a j t ó B - f é l e tLá.zát"bQ.XL eg-y d í s z e s e n " b e r e n d e z e t t 

g érc- ós fakoporsó raktár t 

8my it ottani, ahol is meglepő Olcsó áron Kaphatók : igen díszesére- és fakoporsók, atlasz, csipke, 

perkál és szatin szemfödelek, párnák, lepedők, matracok, halotti ruhák és sirkoszoruk stb. 
g) Elvállalok továbbá temetkezési rendezést és halotti szobák díszítését is. 

5 Főtfirekvéaem mindenkor az leend. hogy t vevőimet meggyőzzem arról, miszerint nálam 

8 minden d . Í S Z © S e " b " b e 3 3 . és O i C S Ó t b a n álliltatík elő, mint helyben " b é x t L O l , miért 

ia tisztelettel kérem a n. é. közönség pártfogását. 

m A felsőpárti n. é. közönségnek tájéko*á»ul megemlítem, hogy a feUőpárton (Dósai-féle 

$ házban) levő érc- és feOrcpOXSÓ r a k t á r a m továbbra is ott marad, ahol minden 

£ . eikk szintén a legolcsóbb áron kapható. - A n. é. közönség pártfogását kérve, vagyok tisztelettel 

I 3 - 3 l e á t c z Z © l g r x n o r L d . „ érc- és fakoprsó raktárot. 

>0000000000 
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására juttatni, hogy az eddig J % y f i ' Í 
és Szépe cég alatt vezetett üzletet saját 
számlámra — minden kövételéssel együtt — 
átvettem s ezentúl ugyanazon helyiségben 

N Y Í R I g e r z s o n 
bejegyzett cégem alatt vezetem. 

^ Üzletemben a legújabb s legjobb férfi és 
nöi szövetek, posztók, selyem, vászon, karton, 
nyári mosó szövetek, csipke, szalag s minden-
nemű pipere cikkek dus választékban vannak, 
melyeket a legjutanyosabb áron pontos kiszol-
gáltatás mellett ajánlok a n. é. közönség be-
cses figyelmébe. 

Azon kérésem mellett, hogy az eddig 
j r irántam tanúsított becses pártfogásukban ezen-
J s tul is részesíteni kegyeskednek, — maradok a 

legmélyebb tisztelettel 
Szentes, 1885. junius 4. 

g N Y I I I I G E R Z S O N 
O O O O O O O O O O O O O O O 
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K O T Z Ó P Á L üiiö.-ut is. sz. x 
Tessék megtekinteni gépraktáromat ! 2 

Budapest, 
Tessék megtekinteni gépraktáromat ! 

Nem csaló külsejü fényezett ki-
^ á l l i t á s i gépek, hanem eladásra 
Wszán t gépek vannak felállítva. 

I C Különös figyelemre méltók ! 

2 R. GARRETT & SOHN 
<!?Compound gőzmozgonyait 40% 

tt»«lftaoTM t»k»r:!»»*»!. 

X & € é 4 S68& 
X kitűnő gőzmozgonyai, 
é*liSn>rn hoaaáWrhet«. kiváló «zilárd. tartánvok 

m'lkűl, hujlitou fedelű tÖ7.«*ekrfiiyn}el. 

Leszállított árak. 

_ gyakorlatban legjobbnak elismert ^ 
gépek kivá laszthatók, m*jprehetok «• 

azonnal átvoketok 

s. e a ^ R ^ í f v r & J 
vi lágh í rű oséplöl, 

az ab 4-sser fordítható acél dobalnekkel. T8bbet 
é* jobban dolgozni egy gyártmáuy sem képes. ̂ ^ 

JÁRGÁNYCSÉPLŐI X 
tisztító szerkezet és anélkül, kap-J# 
csoiatlian Kotzó-féle szabadaliu.^ 

n-AJK-A- i s r a- 5 
J Á R G Á N Y O K K A L 5 

stb. *tb. 

x 
Kedvező fizetési feltételek.«* 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SZOLYVAI 
P O L E N A I 
O L E N Y A I 

savam úv zek, valamint 

L 1 H I - K IC r H í : K E T 
gyógyforrás vize, — mindannyian kitünA flditó ita-

lok s járványos betegségek alkalmával is nagyhala 

suak, -- megrendelhetők 

9 I A 1 1 S 4 L K Ó k í l t O L Y 
munkácsi uradalmi ásványvizek bérlejénél Kyiregj-
tiá/án. s kaphatók ors*ájr57.e» te minden nevezetesebb 
gyogyszertaiukban. íüsxerk« re > kettesekben és vendég-

V a n szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy a Szentes város és 
vidéke részére kiterjedő s eddig G Á R G Y Á N M Á R T O N czég alatt saját házamban létezett 

bevásárlási áron alul átvettem s azt egy többszörösen kitüntetett s a f ő v á r o s b a n első rendű V 
üzletekben üzletvezetői minőségben működött szakember vezetése mellett újonnan dtisan (î jj 
berendeztem. /i^ 

R A K T Á R O N T A R T O K mindennemű kisebb és nagyobb S Í R E M L É K E K E T , — P 
gránit , fekete syenit , fehér , szürke és porosz gránit, valamint v ö r ö s m á r v á n y b ó l ; kül-
és belföldi gyártmányú díszes É R C Z - és s a t í n g , b á r s o n y , t e r n o és a t l a s s z a l bevont , [S, 
F A K O P O R S Ó K A T ; továbbá temetkezési cikkeket, mint: atlasz, szating, csipke, sima és vjp 
fodros szemfödeleket , párnát , lepedőt és halotti ruhát, sapkát és matraezokat , ugy |jj| 
nagy választékban diszes S I R K O S Z O R U K A T . (<g> 

Elvállalok temetkezési rendezést, halotti szobák díszítését, ugyszínte mindennemű A 

ko f a r ag á s i munkáka t , ¡g 
mint: szent szobrokat, uti kereszteket, utánvéséseket és aranyozást, nemkülönben vaskeríté- -jk 
sek előállítását. IJJ 

Tudomásra hozom egyszersmind a n. é. közönségnek, hogy temetkezési vállalatom-
hoz — a temetések díszének emelése céljából — egy könnyű és igen HK 

0 DÍSZES GYÁSZKOCSIT 
n é g y lóra v a l ó g y á s z t a k a r ó v a l — szereztem be, melyet használat végett igen csekély (Jjj 
díj mellett bocsájtok rendelkezésre. J k 

Előnyös bevásárlási forrásaim és nagy terjedelmű összeköttetéseimnél fogva azon I jJJ 
kellemes helyzetben vagyok, hogy czikkeimet igen olcsóért adhatom, — pontos kiszolgálás Hfo 
és csinos munka által pedig a n. é. közönség becses pártfogását megnyerni igyekezendem. vAjJ 

Üzletemet a n. é. közönség becses figyelmébe ajánlva, maradtam 
tisztelettel ^ 

Főutcza, evang. templom átellenében. CZUKKERMANN IGNÁCZ. Q 

Harkányi 

GYÓGYFÜRDŐ. HAHEAN7I GYÓGYFÜRDŐ f 
Márkányi 

G Y Ó G Y F Ü R D Ő . 

M A G Y A R O R S Z Á G — K A R A N Y A V Á R M E G Y É B E N . 

-̂¡jLxdLöidLéxiy má,j-u.s ±-től szeptember 3±-igr. 
Habár ezen fürdő hírneve oly Imsszu évek lefolyása óta számtalan kiváló gyógy ered-

ményei által meg is lett alapítva, mégis a fünlőigazgatóság sok rfvi tapasztalat alapján kijelent-

heti, hogy eaen csodaszert! gyógyforrásnál ezerek és ezerek a legmakacsabb és legnehezebb be-

tegségekben is egészségüket és épségüket visszanyerték, a miért is a legnagyobb elismerést érdemli. 

E fürdő a maga nemében egyediili; minden más, akár belfttldi, akár ktt!frt!dí hason 

gyógyforrást gyógyhatás tekintetében felülmúl; a init különben az évrM évre szaporodó vendé 

gek száma is bizonyít. 

Kzen 50* R természetes meleg ártézí kénforrás kitűnő gyógyítási hatással bir csúzos, 

köszvény, görvély, idült bőrkiütegekre, aranyér, nőbántalmakra, fogamzási hiányok, seb-

zések, daganatok és higanyos gyógyszerek által okozott mérgezésekre, továbbá máj., lép-, ál-

talán mirigy-daganatokra, nehéz hallás, idült szembajok és ivarszervi bántalmak ellen. 

Az utazásra ajánlható a Budapest pécsi vasút, vagy Dóü vasút buda^est kaoizsa-baresi 

vonala, állomás: Pécs, alföldi vasút Eszéken át Villányig, Mohács pée^i vasút, állomás: Villány. 

Posta és távírda állomás. 

Bővebb tudósítást a legnagyobb készséggel Dr. H E L L E R JÓZSEF rendes fürdő 

orvos nyújt. 

Harkány, 1885. 1 _ |2 

Harkányi 

G Y Ó G Y F Ü R D Ő . 
A fürdő igazgatóság. 

Ajánlati hirdetmény. 

Harkányi 

G Y Ó G Y F Ü R D Ő . 

Fodor Jenő közadós csődtömegéhez tartozó, Hódmezővásárhelyen, a főutcán levő 
bolthelyiségben elhelyezett kézmű-, divat-, (rőfös) áruk, — melyeknek beszerzési ér-
léke 17,303 írt 53 kr. becsértékbe pedig 8.384 frt 87 kr. — a csődválasztmány hatá 
rozata folytán ajánlati verseny utján fognak értékesitt«-tni. Miért is felhivatnak mindazok, 
kik a jelzett árukat megvenni óhajtják, erre vonatkozó zártajánlataikat, az ajánlott ösz 
szegnek megfelelő i o ° „ óvadék összeggel együtt, f. évi junius hó 7-ik napjának dél 
utáni 6 órájáig, alólirott csődtömeggondnokhoz nyújtsák be, mely ajánlatok felett a vá-
lasztmány f , hó lO-ifl határozni fog, ugy, hogy a következő 3 nap alatt ajánlattevők 
tömeggondnoknál az eredményt megtudhatják, illetőleg bánatpénzeiket átvehetik. 

A raktár, tömeggondnok közbenjöttével, a kitűzött időig bármikor megtekinthető. 
S i a a g - e r S á n d o r , 

Ügyvéd, tóüteggonünok. 

H i r d e t m é n y . 
A Csongrád megye tör-

vényhatóságánál megürese-
dett s évi 800 frt fizetéssel 
és 200 frt lakbérrel össze-
kötött első 

a l j e g y z ő i 
állomásnak, és ha ennek be-
töltése folytán a jegyzői kar-
ban személyváltozás állana 
be, esetleg a 750 frt évi 
fizetéssel és 150 frt lakbér-
rel javadalmazott másod al-
jegyzői állomásnak, a folyó 
évi julius hó i-só napján tartan-
dó közgyűlésen való betöl-
tésére pályázat hirdettetik; 
felhivatnak tehát mindazok, 
kik ez állomásokat elnyerni 
óhajtják, hogy a köztisztvi-
selők minősítéséről szóló 1883 
évi I. t cz. szerinti képesi 
tettségüket igazoló okmá-
nyokkal felszerelt folyamod-
ványaikat folyó évi junias 20. 
napjáig bezárólag, Zombori Ró-
nay Lajos főispán ur ő mél-
tóságához Kis Zomborba be-
küldeni igyekezzenek. 

Szentesen, 1885. május 27. 

S t a m m e r S á n d o r , 
Cftongráduiegye alispánja. 

X E X j E O ^ T T É S . 

Meghivás a Hamburg állam által bizt. nagy pénzsorsolás 
nyerem én y-kockáza fá b un 

^ Í Z Z t 9 millió 880,450 márkát 
A nyeremények ezen előnyös pénzlotto-játékban, mely terv-

szerint csak 100,000 sorsjegyet "tartalmaz, a következők: 
A legnagyobb nyeremény 500,000 márka. 

Dij 300,000 111. 253 nyerem. a 2000 m. 
1 nyerem. á 200,000 ni. 512 nyerem. 1000 m. 
2 nyerem. „ 100,000 m. 81 x nyerem. :>00 m. 
1 nyerem, n 1)0,000 m. 25 nyerem. ii 900 m. 
1 nyerem. n K0,000 m. 61 nyerem. n 200 m. 
2 nyerem. m 70f0()0 m. l>4 nyerem. „ 150 m. 
1 nyerem. n r»o,ooo m. 31720 nyerem. 145 m. 
2 nyerem. n f)0,000 m. 3950 nyerem. „ 124 m. 
1 nyerem. , 30,000 m. ÍK) nyerem. 100 m. 
5 nyerem. m 20,000 m. 3950 nyerem. „ 94 m. 
3 nyerem. » 15,000 m. 3950 nyerem. „ r,7 m. 

26 nyerem. „ 10,000 m. 2950 nyerem. 40 m. 
66 nyerem. m 5,000 m. 1950 nverem. „ 20 m. 

ior> nyerem. m 3,000 m. összesen 50,500 nyeremény 

I 

mehek n/háry l ő multa 7 hután ül alt b i z t o s a n Kihutatnak. 

AB rlső n y e r e m é n y h n z á s hivatalosan állapíttatott m«>g ís erre 

eredwti *or*j»»fry c«ak 3 frt 60 kr o é. 

fél eredeti »oraj. g j caak 1 frt 80 kr> o. é-
eP7 negyed eredeti sornj caak ÍM) kr o. é. 

én általam a p/ne elol.gr« h«'imeiitfs htkfildí«e mellett ezen az állani által bis-

toni'ott ered ti aorxjegyek (nem betiltott ígérvények) a 1. gtá\olahb vidékre is 

aaétkfl detnek 

A rératvevők iiiindi-^yíHe eredeti aor»jeeyén kívül egy a* állam pecaétjével 

ellátott eredeti -ervet i* kap í n gyn » a huzá* mán mii d<n föln.tMitás nélltQI 

megl.üldetik a hivataloa hu«á-i I • jut rum. 

A nyeremény pénzek kifizetését ¿a szétküldését 

aa érdekeltek irátiyáh •ii áronnal atigoru titoktartás mellett kfitvotlen magam 

t* lj«MÍtem. - Mind» n m-greudfiéa I g-zyncerahheti postautalvány vagy ajánlott 

levélben eazkötölhető — >*ive«ke Ijenek tehát hiaa lomu al fordulni a köteli hu-

aá< miatt 

f. évi junius hó 10-éig 

id. Heckscher Sámuel Ö 
bank- éa •altáöa|«t-hilajd<Hiorhoa HAMHl'RlíBAN 4 6 ) 

aZBUTKSKN, I88& NYOMATOTT A KIADÓ MIMA FERENCZ OYOBS8AJIÓJAN, 




