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a lap hátsó (4-ik) oldala 40 lielyre van 

beosztva, egy hely ára bélyegd iÍ 

90 kr Héiyegdij minden beiktatásnál 

külön 30 kr. 

N Y I L T T É R B E M 

minden egye» sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert keaek* 

tűi fogadtatnak eL 
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Kérdések kérdése. 

A körös-tisza-marosi érdekeltség valahára 
eljutott tehát a pénzügyi kibontakozás kér-
déséhez. E nagy vidékre nézve ez képezi a 
„kérdések kérdését" mert enuek szerencsés 
megoldásától függ, e vidék anyagi fejlődése, 
létképessége ; jövő boldogsága. 

Több mint. két éve annak, mióta az ér-
dekeltség egyik másik csoportja, és váro-
sunk is ismételve felirt uemcsak a kormány-
hoz; de a törvényhozó testülethez is, hogy 
számszerűleg állapítsa m»g a hozzájárulás 
azon mérvét, m-dylyel az ¿ram a foganato-
sított nagy szabású gátépitkezéssk költségei-
ben résztvenui hajlandó; mely hozzájárulás 
egyébbiránt az 1881. évi 52. t. cz-bui már 
kilátásba is helyeztetett 

A feliratok eddig nem vezettek kivánt 
eredményre; a kormány feltűnőin tartózkodó 
magatartást tanu-itott; s már már enyésaő-
ben volt minden reményünk, ho*y a vidé-
künké* tönkretétellel fenyegető óriási terhek 
viselésére az állam segitó karját megnyer-
hessük 

Irányadó helyeken azon nézet kezdett 
túlsúlyra emelkedni, hogy HÍ állani a nyo-
masztó pénzügyi viszonyok közepette sem 
hivatva sem jogosítva nincs a haza többi 
adó fizető polgárainak rovására egy vidéket 
különös auyagi segélyzésben, nagyrlelkíl aján-
dékozásban részesíteni. Viselje hát mindenki 
megadással a maga terhét; s ha tetszetős 
volt annak idejében a Tisza vidék közönsé-
gének a Tisza szabályozás, ám tűrje most au-
nak hátrányos következményeit is; mert hi-
szen az ország többi vidéke nem tehet arról, 
hogy az elhibázott szabályozási müveletek 
miatt vidéküuk ily sanyarú helyzetbe sodor-
tatott. 

Ilyeu volt a hangulat fent; és bizo-
nyára sem a kormány, sem a törvényhozás, 
nem lett volna rábírható, hogy beunünket mil-
liókra menő segélyezésben részesittsen. 

Szerencsére azonban hathatós szószólónk 
volt kormán) biztosunk személyében ; kinek 
hosszas küzdelmek után, fáradhat lau kitar-
tással sikerült a döntő köröket a tényállás-
ról felvilágosítani, és meggyőzni arról, ho^y 
az állam nem kivételes nagylelkűséget, ha-
nem az ésszerű közgazdasági politika köve-
telményeiből és már létező törvén/ szelle 
raéből önkényt folyó kötelességet teljesít 
akkor, ha arnidőu kezet nyujtott arra, hogy 
ez a vidék a vizvész pusztításaival szemben 
biztositassék, ugyanakkor megadja nekünk 
azt a seg.tséget, amely nélkül ez a vidék az 
építkezések terhe alatt összeroskad és tönkre 
megy. 

A kormány biztos által ez irányban más-
fél évig szakadavlauul folytatott harcot ha-
talmas érvek támogatták. Nem is em-
lítve azt az általánosan elfogadott nézetet 
hogy nemzetiségi szempontból e^y magyar 
kormány se lehet közönyös ezen Őstiszta ma-
gyarságú vidék sorsa iránt, ott van a közgaz-
dasági szempout, mely rá utalja a kormányra 
és törvényhozásra azon kötelességet, hogy az al 
földet, az ország magtárát ne hagyja elpusztul-
ni se az árvíz, se a pénzügyi tönk által; mert ha 
itt tulterheltetik a nép fizetésképessége, akkor 
meg lesz támadva maga az adóalap is s pár év-
tized alatt egy vagyonos nép helyét nyo-
morbau sinlődők százezrei foglalják el, már 
pedig az minden államnak érdeke, hogy pol-
gárai anyagi jólétben éljenek, m-.rt csak az 
anyagi jólét adja meg és biztosítja a köz-
gazdasági és szellemi fejlődés fültételeit. 

De mindezen fontos érveket horderőbtn 
messze túlszárnyalja az a körülmény, hogy az 
ország döutő tényezőire e kérdésben rá lehet ol-
vasni saját állításukat Abban ugyanis minden 
politikai párt egyetért és azt vetélkedve han-
goztatja, hogy Magyarországon az egyenes 
adókat általában, de különösen a föld terheit 
tovább csigázni nem lehet. 

Nem létezik oly kormány, mely elég 
merész volna oly törvényjavaslattal előállani, 
amely a föld terheiuek emelését célozná. -
Fölzudulna ily eszme ellen az egész ország 
s azt a kormáuyt, mely ez eszmének szószó-
lójává lenne, menthetetlenül elsöpörné a köz-
vélemény vihara. 

Már most, ha mindenki belátja, hogy a 

fold terheit az állam tovább nem szaporít- I egész őszintén — legmerészebb álmainkat is 
hatja, akkor be kell látni azt is, hogy ezen túlszárnyalta Mert hiszen mikor legtöbb it j 
elv alkalmazásából ez a vidék se képezhet j kértünk; akkor se mered ik többit kívánni,1 

kivételt. Ha peiig a 10 millióra ru^ó gát- nint hogy az állam a költségek egyharmi-
épitési költségek az érdekeltség közterhek dát válUlja el. S íme most a k^tharmai-
alatt amúgy is roskodozó vállain hagyatnak, rész elvállalására nyilt alapot kilátásuuk ! 
akkor e vidéken a földbirtok valóban elvi- Ét az a rész, a mely a mi terhíiukre 
selhetlenül agyon terheltetik. Kell tehát i marad mSg c<ak ezután fog elköltetni. Té-
mádról gondoskodni, hogy e vidék afrikul- hát attól az összegtől most rnéj kamatot se 
turai fejlődésében erőszakosan meg n* aka- fizetünk To/ábbá abban a reánk váró 4 
dályoztassék; anyagilag tönkre ne tétessék millióban oly terheiuk ís beuu foglaltatnak, 

A kormánybiztos keresett és talált melyek az ártérbirtokosok régi adósságait 
egy alkalmas megoldási módot; mely egy- képezték; s igy — hogy a kormánybiztos 
részről e vidék érdekeit is megoltalmazna, számadatait i tézzük — az uj építkezés á!tal 
másrészről a kormáuy és törvényhozás által fölemésztett rengeteg össsegbJl bennünket 
is elfogadható E megoldási mód egy már tulajdonképpen csak 1 millió 7 )0 ezer fo- j 
létező törvéuy sze l l emében gyökerezik rint fog terhelni. 

A kataszteri törvény ugyanis akként Ily körülmények között nincs okunk 
rendelkezik, hogy az állam oly területek többé kétségbeesni a jövendő felett; m^rt 
után, melyek mesterséges és költséges mó-' hiszel — mint az értekezlet egyik tag a 
don, például ármentesítés utján tarthatók' hangsúlyozta — ezt a terhet képesek 
használható állapotban és ennek következté-! vagyunk elviselni. 
ben képeznek adóaUpot — a befektetések A mostani kirovás szerint 310 ezer f >-
arányában megfelelő adómennyiséget vissza- rint van reánk kivetve. Ebből 250 eser fo-
téri'eni tartozik az illető birtokosoknak vagy rintot kell számítanunk a törlesztésre; 140 
társulatoknak. Ezen elv alapján a Békésiől ezer forintot pedig az aiminiitrátióra és viz-
Apátfal váig terjedő területen létezett régi védelemre. 

társulatok javára, a régi befektetések után Ámde a tapasztalás i^azo^a ho;y egy 
az adó visszatérítés évenként 123 919 frt 90 évtized alatt, á:Ia* egy - legfeljebb ket 
krban lett megállapítva. nagyobb árvíz fordul elő; a többi évek nyu 

Minthogy azonban a Körös-Tisza-Maros; galombau és csendben folynak le. A mit 
között foganatosított uj épitkezések óriási uj tehát a vízvédelmi kiadís>kra kiro/unk, an 
kiadásokat igényeltek, — az érdekeltségnek nak aránytalanul nagyobb része zssbünk-
adóvisszatérités cimén a 123 619 ft 90 krnál bsu marad. 
kétségkívül nagyobb összeghez van igénye. Az ekkéut megtakarítandó összeg az 

De e törvényszerű igény kielégítése ál- évek folyamán át tekintélyes kap:tálissí 
tal vidékünk helyzetén még nem lenne keliő 
mértékben segitve, inert a mostani kataszteri 
törvény alap;án javunkra eaő adóvisszatéri-
tésí összeg nem rúgna aunyira, a mennyire 
nekünk mellőzhetlenül szükségünk van, hogy 
helyzetünk elviselhető legyen. 

A kormánybiztos tehát illetékes helye-

fogja ki lő ii magát, mely szabat rendelke-
zésünkre állatid. Felhasználhatjuk azt va^y 
burkolatok stb. építésére: vagy pedig a re-
ánk eső tartozás törlesztésére. E szerint két-
ségtelen, hogy a kirovás jövőben sokkal 
enyhébb terhet ró reánk, külö íöseu most 
már, a miJő.i az uj kataszter fog vétetni a 

ken arra törekedett a figyelmet irányozni, kirovás alapjául, s igy a teher aránylago-
liogy az uj védgátak által e ví léken nein- sabban lessz közöttünk megosztva, 
csak a foldbirtokbau nyert biztos a ló alapot a'. Mindent egybe foglalva, tény az, hogy 
állam, han°m azon 34 községben, melyeket helyzetüuk a kormánybiztos javaslatainak 
gátjaink védelme/nek, a többi egyenes és elfogatása esetén reményen fölül javulni fo*; 
közvetett adók cimén oly na.:y összeg biz- ¡öveodőuk sötét színekkel kif stett képe 
tosiitatott az államkincstárnak, hogy ha an- fényre derül, s megszabadulunk az anyagi 
nak egy kisebb részével segélyez is bennün- tö .krenienés ijesztő rémétől 
ket, még akkor mindig nagy haszna marad. Azért örök hála illeti meg azí a férfiút, 

A méltányosság tehát azt diktálja, hogy a ki nememk az árvizfenyegető veszélyétől 
e kivételes viszonyok közé sodort vidékkel oltalmazott meg beunünket., hanem a pénz 
szemben a kataszteri törvény kedvezménye ügyTi kiboutakozás ösvényét is kijelölte szá-
a helyzetnek megtelelőleg kiterjesztessék any- muukra. 

nyira. hogy adóvisszatérités cimén a már Nit.cs most már egyébb feladatunk, 
megállapított 123 ezer frt helyett legalább mint. haladni a kijelölt ösvényen; frdhasz-

350 ezer frtot kapjunk. uálni as előkészített talajt; s a kormány 
E 350 ezer frt minimumát képezi annak, felébresztett jóakaratát gyorsan igénybe 

amelyre szükségünk van,hogy existálhassuiik venni; szólal »addig verni a vasat, a inig 
másrészről ez összeg voltakép nem ingyen meleg i" 
kegyelemből lesz adva, hanem a kész haszon-
ból, melyet az állam a gátak által védelme-
zett 34 község egyenes és közvetett adóiból 
nyer, s melytől mindenesetre elesnék, ha e 
34 községet az árvíz elpusztítaná. 

E szerint ha a kataszteri törvény ked-
vezménye a jelze.t mértékig kiterjesztetik, 
akkor rajtunk is kellőkép segítve lesz, s az 
állam még sem hoz nagyobb áldozatot, sőt 
jóval kisebbet annál, amennyi tiszta nyere-
sége van e vidék létbiztonsága következtében. 

E tény annyira fölül áll minden kétsé-
gen, ho^y csak a legridegebb méltánytalan-
ság zárkózhatnék el előle ; — s minthogy a 
kormány és törvényhozás jóakaratában kétel-
kedni nincs okunk, tel,esen alaposnak láts ik 
az a remény, hogy a kormánybiztosnak a 
kataszteri törvény fer tebb körvonalazott nió-
doni kiterjesztésére vonatkozó javaslata elfo-
gadtatik s megkapjuk az évenkénti 350000 
frt segélyt 

8 ez esetben az érdekeltség helyzete 
egészen tűrhetővé varázsoltatik. A 10 millió-
nyi befektetés törlesztésére ugyanis évenként 
600. ezer forintot kell fizetnünk, ha tehát 
ebből az állam 350 ezer forintot visel, ak-
kor reánk csak 250 ezer forint marad Tel-
jesen megfelel ez annak, miutha a 10 mil-
lióból 6 milliót magára vállalna az állam-
kincstár; miután éppea annyit ád, a mennyi 
6 milló tőke törlesztésére szükséges 

A megoldás ezen módja — valljuk be 

Az ártérbirtokosok értekezlete. 

Kégen tapasztaltunk oly általános érdeklődést, 
hogy ne mondjuk lázas kíváncsiságot, mint a mely-
Iyel e vidék közönsége a Ilorvátli Gyula kormány-
biztos által f. hó 17 ére összehívott értekezlet elé 
nézett. 

Az értekezlet ezélja csak nagy vonásokkal lé-
vén körvonalazva, nagyon tág tere nyilt a föltevé 
seknek, találgatásoknak. A beavatottabbak az elé-
gUltség és öröm érzetével várták a kormánybiztos 
javaslatait, melyeknek kedvező voltán nem kétel 
kedtek ; inig a kevésbbé tájékozottak a feszültség 
és aggodalom bizonyos árnyalatával tekintettek a 
várt előterjesztések elé Arról azonban mindenki 
meg volt győződve, hogy az értekezlet nera fog 
szűkölködni a fontos nyilatkozatokban. 

Már jóval 10. óra előtt megtelt a megyeház 
tanácsterme a meghívottak nagy tömegével; s az 
uralkodó hangulat az ünnepélyes komolyság jellegét 
öltötte magára. 

Horváth Gyula kormánybiztos megnyitván az 
ülést, szokott tárgyilagos, higgadt modorában egy 
terjedelmes beszédet mondott, melyet kivonatilag a 
következőkben közlünk : 

„Az értekezletet oly célból hivta egybe, hogy 
tájékozást nyújtson az érdekeltségnek az iránt, 
hogy minő stadiumban vannak a vezetése alatt esz-
közölt munkálatok; mennyire rug sz érdekeltséget 
terhelő költség; és végül, hogy tanácskozzék az 
érdekeltség azon főfoutosságu kérdés fölött, váljon 
a pénzügyi kibontakozásnak mi volna a legcélsze-
rűbb módja ? A védgátak Békéstől Körös-Tarcsáig 
teljes méretekben ki vannak épitve; Körös Tárcsá-
tól Kunszentmártonig azonban csak védképes álla 
pótba helyeztettek; iníután itt uj átmetszések ké-

szültek, szóval meder szabályozás van folyamatban; 
s így a végleges gátak még csak ezután lesznek 
kiépíthetők; Kunszentmártontól Porgányig szintén 
teljes méretekben ki vannak épitve a védmuvek, 
Porgánytól Apitfalváíg pedig teljesen védképes ál-
lapotba helyheztettek. E szerint hátra van még a 
marosi és körösi vonal egyrészének, valamint a bel-
víz mizériák megszüntetése céljából szükséges zsi-
lipeknek kiépítése. Az eddigi beruházások 6.500,000 
frt. kiadást igényeltek, mely összeg a még hátralevő 
munkálatok költségével — s az ártérfejlesztésre 
fordítandó kiadásokkal és egyébb terhekkel együtt 
9 millió 200 ezer forintra fog emelkedni. 

Tekintetbe véve azonban, hogy ezen összeg 
törlesztése céljából a fölötte drága tiszai kölcsön 
helyett sokkal előnyösebbnek mutatkozik egy külön 
kölcsön kötése: a "mennyiben a tiszai kölcsönnél 
6n

u a tartalékalap javára levonatik és e kölcsön az 
; ártéri birtokokat egyetemkges kötelezetséygeL terhei s 
í mint ilyen azokra teíekkönyileg is betábláztatik, tehát 
nemcsak drági, hanem terhet is, tekintetbe véve továb-
bá, hogy akár arany, akár papirkölcsön köttessék is, a 
névérték és a tényleges árfolyam közötti különbözet 

' folytán a tényleges szükségletnél nagyobb összeg erejéig 
kell a kölcsönt megkötni: annálfogva előrelátható, 
hogy a 9 millió 200 ezer forint fedezésére egy tiz 

í milliós kölcsön lessz felveendő. Tehát kerek szám-
ban tíz millió forint teher súlyosodnék az érdekelt-
ség vállaira; a melynek törlesztésére évenkiut 600 
ezer forint volna szükséges. 

Mindenki beláthatja, hogy az érdekeltség ily 
óriási teherrel megküzdeni kép^s nem lehet; kü-
lönösen ha tekintetbe vesszük, hogya régi társula-
tok az előző időkből * nagy összegekkel tartoznak 
az államnak (a mindszent apátfalvi társulat 400,000 
frttal; a bökény-mindszenti társulat 296,000 írttal; 
a körösiek 26900 frttal; s ezen kivül a 81-dikí ár-
védelmi kiadások címén fent van 300 ezer frt) mely ös*-
szegek kizárólag a régi társulatok ártérbirtokosait 
terhelik. Az anyagi tönkremenéstől tehát csak ugy 
menthető meg az érdekeltség, ha az állam e vidék 
speciális viszonyaira való tekintetből, de a már lé-
tező törvények szellemében is, méltányosan osztozni 
fog a teherviselésben. 

Ennek pedig csupán azon egyedüli módja van, 
ha az állam a kataszteri törvénynek az adó vísz-
szatérítésben nyilvánuló kedvezményét kellő mér-
tékben kiterjeszti az érdekeltség javára. A régi tár-
sulatokkal megejtett leszámolás alapján az állam-
kincstár a régi társulatoknak adóvisszatérités cimén 
évenkin 120 ezer frtot ád. 

A most íoganasitott nagyszabású beruházások 
következtében az államnak ezen 120 ezer frtot 350 
ezer írtra kellene kiegészítenie. Ez esetben a tiz 
milliós kölcsönből az állam hat millió forint tőké-
nek megfelelő évi járulékot fedezne; s igy az érde-
keltség terhét csupán négy millió forint törlesztésére 
szükséges évi járulék képezné. Vagyis — minthogy 
a tiz millió forint törlesztésére évenkint 600 ezer 
forint szükséges, s minthogy ebből az állam 350 
ezer forintot adóvisszatérités» czimén fedezne, a* 
érdekeltség terhéül csupán évenkinti 250 ezer frt 
maradna. Ez az egyetlen kibontakozási mód, mely 
az érdekeltség számára mutatkozik, s e végett most 
volna ideje a szükséges lépéseket megtenni, a mi-
dőn a kormánynak és a törvényhozásnak még élénk 
emlékezetében vannak azok a veszélyek, melyek e 
vidéket végpusztulással fenyegették;» amidőn az in-
téző körökben meg van a hajlandóság a létező 
bajok orvoslására segédkezeket nyújtani, időjártával 
változott viszonyok között ki tudja, feltalálhatja e 
az érdekeltség az intéző körökben a jó akarat és 
méltányosság azon tauujelét, melyekkel toa találkozik. 

Énnek következtébeu kívánatos volna, ha az 
érdekeltség egy indokolt föliratban tüzetesen kifej-
tené helyzetét a magas kormány előtt és kérelmezné: 

\.) Hogy a régi társulatok részére adott köl-
csönök és állami előlegek, melyek a fentebb elő-
adottak szerint körülbelől egy millió írtra rúgnak, 
— miután azoknak visszafizetésére az illető ártér 
birtokosok absolute képtelenek — minden járu-
lékaikkal együtt végkép engedtessenek el. 

2.) A régi társulatokkal megejtett leszámolás 
alapján adóvisszatérités cziinén megállapított 120 
ezer forint évi járulékot az állain, az érdekeltség 
javára, évenkinti 350 ezer írtra egészítse ki; s a 
kataszteri törvény kedvezményének ily értelmű ki-
terjesztése iránt az országgyűlés elé még ezen 
ülésszak alatt terjesszeu törvényjavaslatot. 

» 3.) Az eddig foganasított építkezésekre adott 
I állami előleg után 1883 végéig járó mintegy 600 
l ezer írtra rugó időközi kamatok engedtessenek el-

4.) Minthogy az ártérfejlesztési munkálatok 
foganatosítása által fontos állami érdekek is elő-

| mozdítatnak, (hydrografiai adatok beszerzése; sőt e 
munkálatok épen állami érdekből költségesebbekké 
tétettek: annálfogva az ártérfejlesztési költségek 
egy részét, legalább is egyharmadát az államkines~ 
tár vállalja magára. 

Ha a kormány és törvényhozás —» úgymond 
! tovább a kormánybiztos — ezen kérelmeket teljesi-
' tené, az esetben feladatát minden irányban sikeresen 
megoldottnak tekintené Mert ő soha se ugy fogta 
felliivatását, hogy egyedül a kormányt képviseli, ha 
nem hogy az érdekeltség érdekeit is feladata oltal-
mázni és érvényesíteni. Azért ezen javaslatokat tá-
volról sem mint a kormány képviselője, annál ke 
vésbbé megbízottja, hanem mint olyan terjesztette 

| elő, a ki az érdekeltséggel ez ügyben kötelesség-
szerüleg azonositotta magát. E minőségében már 
nem egyszer helyezte magát ellentétes álláspontra a 
kormányéval; s különösen a fentebb jelzett enged-
ményekért inár másfél év óta szakadatlanul küzd. 8 



bár előre nem kezeskedhetik a sikerért; de remé-

nye van arra, hogy propositiói illetékes helyeken 

inéltánylattal fogadtatnak. Fölötte nagy niegnyug 

tatására szolgálna ez; mert nem óhajtaná, hogy ak 

kor, a midőn e vidék megmentetik az árvíz vészé 

lyeitől, más oldalról a pénzügyi romlás örvényébe 

sülyedjen el. Ez okból ismételve ajánlja az érte 

kezletnek javaslatai elfogadását. 

Végül — úgymond — a helyzet tisztázása 

céljából alkalmat vesz magának egy szemrehányásra 

is reflectálni, melylyel az érdekelttség köréből már 

nem egyszer illették. K szemrehányás vagy kif.igás, 

melyet közei 3. éven át némán tűrt, abban cuhni-

11 ál, hogy a vezetése alatt teljesített munkálatok 

drágák » fa érdekelttség jutányosabban birta volna 

azokat teljesíttetni. Valahára szállittsuk le hát ez 

állítást a maga valódi értékére. Emlékezhetnek az 

értekezlet tagjai, hogy a mikor a gátépitési ajánla-

tok felbontattak, ez eljáráshoz meglettek híva az 

érdekeltség körébe tartozó községek és nagybirto 

kosok; s a megjelenítek az eredmény constatálása 

alkalmával fellettek szőlitva, hogy nyilatkozzanak, 

váljon meg vannak e elégedve az eredménnyel; s 

ha nincsenek, minő eljárási módot tartanának leg-

célszerűbbnek és legkedvezőbbnek V E felszólítással 

egybe volt kapcsolva azon határozóit igéret is, hogy 

a netán teendő javaslatok és kívánságok a kor 

mánynak elfogadásra fognak ajánltatni. Egyik leg 

tekintélyesebb érdekeltségi tag erre nyomban kije 

lenté, hogy az eredményt kedvezőnek és elfogad 

hatónak tartja; s e kijelentéshez valamennyi jelen 

volt érdekeltségi tag csatlatozott. 

Ennek következtében maguknak az érdekelt 

ségi tagoknak egyenes kívánatára lett megkötve 

a szerződés a vállalkozóval. — Eltekintve azonban 

ezen körülménytől, — azon állítás, hogy a munká-

latok drágán teljesíttettek, maguknak a régi társu-

latoknak számadásaiból merített adatok szerint is 

merőben alaptalan. Mert például a mindszent apát-

falvi társulat, melynek vezetését és minden eljárá-

sát az ártérbirtokosok megszokták mintaszerűnek 

tekinteni, az évet megelőzött időben, csekély 

távolságokról köbméterenként f>4. 56. fii. krt. fize-

tett a földmunkáért; a bökény—mindszenti társulat 

még ennél is többet, holott ebben az összegben 

még nem foglaltatott bent az anyagszerek, eszkö-

zök, pallók stb. értéke és a felügyelet; így tehát 

a társulati munkálatok a mostaniaknál még drágább 

bak voltak. — De legjobban világot vet a tényál-

lásra az. a mi Makóval és a körösi községekkel 

történt. Makó város ugyanis szintén zúgolódott az 

e'pitt's drágasága miatt. Ekkor meg lett kínálva az 

zal, hogy saját területén vállalja el az épitést köb 

meterenként 3 krral magasabb áron, mint a meny-

nyit a vállalkozó kapott; és hogy ne kelljeu semmi 

befektetést tennie, azon ígérettel egészíttetett ki e 

kedvező ajánlat, hogy a munka előhaladásához ké 

pest előlegeket is kap a város, a melyekből a mun-

kásokat fizetheti. Es mi történt ? Annak a város-

nak közgyűlése, mely addig drágának találta az 

építkezést, nem fogadta el ama kedvező ajánlatot, 

mert magának már keveselte azt az árt is, mely 

magasabb volt, mint a mit a vállalkozó kapott. Ha-

sonlóan történt némely körösi községekkel is. íme, 

ezek a t é n y e k bőségesen ¡Mustrálják, hogy mily 

értéke van azon könnyen odavetett állításnak, hogy 

az építkezés drágán teljesíttetett." 

Ezen — a helyzet tisztázása céljából tett meg 

jegyzések után a kormánybiztos felhívta az érte-, 

k ez let tagjait, hogy fentebb körvonalozott javasla 1 

taira nyilatkozzanak. 

Mire első sorban Balogh János, mint Szentes 

város képviselője emelt szót. Köszönetét nyilvám'tá 

a kormánybiztosnak, hogy alkalmat adott az érde 

kéltségnek a tényállással és viszonyokkal megis-

merkedni s a teendők felől nyilatkozni. Elismeri, 

hogy az építkezési árak miatt voltak eltérő véle 

mények; de az előterjesztett adatokból meggyőződ-

hetett mindenki, hogy a szóbanforgó építkezés tu-

lajdonképpen olcsóbb volt a régebbieknél; ez irány 

ban tehát többé kifogásnak helye nem lehet. A mi 

a pénzügyi kibontakozásra proponált módozatot il 

leti, a maga részéről készséggel elismeri, hogy an 

nál üdvösebbet, kedvezőbbet javasolni nem lehet; 

mindazonáltal •— tekintettel az ügy kiváló fontos-

ságára és nagy borderejére — kéri, hogy az elő-

terjesztett javaslatok Írásba foglalva közöltessenek 

a város közönségével, hogy igy módjában legyen a 

közönségnek beható megbeszélés és higgadt meg 

fontolás után tenni meg ez ügyben nyilatkozatát. 

Ha azonban az értekezlet szükségesnek látná 

már most érdemleges határozatot hozni, — az esetre 

kéri, hogy a feliratban hangsulyoztassék az érde-

keltség azon jogos és okszerű kívánsága, miszerint 

a Körös Tisza-Maros között fekvő terület, az 1861. 

évi 52. t. cz. szellemében, jövőre is egy öblözetet 

képezzen különösen pénzügyileg és műszaki vezetés 

tekintetében. 

A kormánybiztos erre ismételve hangsúlyozta, 

hogy ő a javaslatokat nem, mint kormánybiz-

tos, hanem mint olyan ember tette, a ki az 

érdekeltséggel ez ügyben azonosítja magát; tehát 

mint kormánybiztos nem intézhet írásos felszól-

litást a javaslatok elfogadása iránt a községekhez: 

mert e lépése könvnyen ugy tűnhetnék fel, mintha 

a proponált megoldási módot maga a kormány kez 

deményezné; holott a kormánynak éppen níues oka 

és kedve kínálgatni az anyagi segélyt. 

Nézete szerint az értekezlet megteheti a maga 

nyilatkozatát a nélkül, hogy praejudikálna a közsé-

gek további elhatározásának. A mely község netán 

ellentétes nézeteket táplál a jelen értekezlettel, au 

nak megmarad a mód kérvényezési jogával tet-

szés szerint élni. 

Nóvák József az őrgróf Palavicini uradalmak 

képviselője, szintén azon véleményben van, hogy az 

j előterjesztett, javaslatoknál előnyesebbet proponálni 

' —- a siker reményével — nem lehet; azért azokat 

örömmel elfogadja; csupán az iránt szeretne tájé 

kozást nyerni, hogy a mostani kirovás, mint inak-

szimális megterheltetés tekintendő e, mert ezt a ter-

het ugyan még elbírhatja a>; érdekeltség: de már 

nagyobb terhek túlszárnyalnák a teherviselési ké-

pességet. 

A kormánybiztos sietett megnyugtatni a fel-

szólalót, hogy azon esetben, ha a kormány a pro-

poziciókat elfogadja, az érdekeltségre a mostani ki-

rovásban szereplő 390 ezer forintnál nagyobb meg 

terheltetés előreláthatólag nem vár. 

Ezután többen szólottak még, részint a ja 

vaslatok mellett, részint némi fölvilágositások vé-

gett. A kormánybiztos által tett nyilatkozatok azon-

ban, minden irányban megnyugtatók lévén, az ér-

tekezlet egyhangúlag elhatározta, hogy e»y indo-

kolt felíratott intéz a közlekedési és a péuzü^ymi 

niszterhez, melyben kéri: 

1) Hogy az államkincstár a Körös, Tisza és 

Maros között foganatosítandó gátépitkezések költ-

ségeihez, a kataszteri törvény szedemében, adó visz 

szatérités címén évenkint 350 ezer forinttal járuljon 

mindaddig, inig a tőke tartozás végkép letörlesztve 

nem lesz. 

2i A már eddig befektetett, s az állam által 

előlegezett összegek után 1883. év végéig járó idő-

közi kamatok engedtessenek el. 

3) A régi társulatok részére adott állami köl-

csönök és előlegek, melyek kerek számban körül 

belől egy millió frtra rúgnak, minden járulékaikkal 

együtt szintén engedtessenek el. 

4) Az ártérfejlesztési költségek egyrészét leg 

alább egy harmadát az államkincstár viselje. 

b) Mondassék ki, hogy a Körös, Tisza, Maros 

közötti ártér egy öblözetnek tekintetik, s csupán 

adminisztráció és vízvédelem tekintetében osztható 

külön csoportokra. 

fi) Mondassék ki, hogy az 1883 ra már foga 

natositott kirovásban kitüntetett 300 ezer frt. az 

érdekeltséggel szemben, mint makszimális megter-

heltetés tekintendő. 

7) A még hátra levő munkálatok mielőbb fo-

ganatossitassanak. 

Mindezek iránt pedig kegyeskedjék a kormány 

az országgyűlés elé még ezen ülésszak alatt egy 

külön törvény javaslatot terjeszteni. 

Az ekként szerkesztendő felirat készítésével egv 

bízottság bízatott meg, melynek tagjaivá követke-

zők választattak meg: Balogh János, Eiló János, 

Ónodi Lajos, Szeder János, Sarkady Nagy Mihály, 

br. Maszburg Sándor, Illés Lajos, Nóvák József, 

Bozóky József, Wimmer Károly, Berkec Ferenc. 

Ugyanezen bízottság egyszersmind megbízatott az-

zal is, hogy a feliratokat illetékes helyeken által 

nyújtsa. A küldötség vezetőjéül — Balog János in-

dítványára - a kormánybiztos kéretett fel. Végül 

Filé János mondott az értekezlet nevében háláskö 

szönetet a kormánybiztosnak az érdekeibég iránt 

tanusitott kiváló jóakaratáért és atyai goudosko ; 

dásáért; s kérte, hogy az érdekeltséget jóindulatá 

ban továbbra is részeltetni kegyeskedjék. 

S ezzel a nagyfontosságú értekezlet véget ért. 

izgalmat, azon többé—kevésbbé lázas érdeklődést 

mely az ilyféle eseményeket meg szokta előzni, 

s mely már most kívánatos volna arra, ho«y bíza 

lommal tekinthessünk a nem is egyes, de hármas 

ünnep sikere elé s nyugodtak lehessünk az iránt, 

hogy városunk a maga szép feladatának méltó be 

csü lettel megfelel. Olyan ez a közöny, mintha min 

denki aludnék. Maguk az intéző körök sem sietnek 

a közönséget tájékozni, az ünnep részleteit még 

aligha állapították meg s az egésznek lefolyásáról, 

mozzanatairól előkelő társaságokban is nagyon ha-

tározatlan fogalmak vannak. 

A Horváth Mihály — emlék-
ünnepély. 

Alig másfél hónap múlva itt van május és 

májussal együtt Szentes városának hármas ünnepe 

Ekkorra tervezik ugyan Í3 a megyeház felavatását, 

Horváth Mihály és Tóth József emléktáblájainak 

leleplezését. 

Daczára azonban az alkalom közeledtének, 

városszerte korántsem tapasztalhatni azon sajátságos 

hogy nem szándékom az illetékes köröknek kéret 

len tanácsokat osztogatni, hanem szándékom a 

közönséggel eszmecserét folytatni, kivált érdeklő-

dését felkölteni, melyre pedig bizonyára az inté 

ző'inek is szükségük lesz. Ha indítványaim ugy 

nálunk, mint a közvéleménynél barátságos fogad 

tatásra s tetszésre találnak, annál inkább fogok 

örvendeni. 

A mi legelőször szembetűnik az, hogy az 

alkalom hárma* lesz, ha egyéb részletet nem tud 

is a lakosság, annyit már tud, ennyi megállapodás 

mégis csak történt. S ezt — mint észrevenni alkal-

mam volt — első tekintetre mindenki mint sze 

rencsés eszmét üdvözölte, hiszen igy az ünnep is 

csak nyer jelentőségben, a közönség is egy füst 

alatt végez mind a hárommal. Hármas az ünnep 

annyiban is, hogy a felavatást adja a megye, a 

Horváth Mihály emléktábláját leleplezi a város, 

Tóth Józsefét pedig a casínó; tehát háromféle nem 

is egyenlő nemű, nem is egyenlő rangú testület 

működik. Itt azonban nincs baj, maguk az illető 

testületek ráálltak, hogy igy legyen és megférnek 

együtt: valamennyit úgyis egyesíti egy háttér, a 

társadalmi ünneplés, a lakosság lelkes részvétele, 

mely nélkül sem egyik, sem másik testület üunepe 

nem lenne életrevaló. 

Készemről szerettem volna, hogy az emléktáblák 

leleplezése ra megyeház felavatásától elválasztva, 

önállóan történt volna meg, mert úgyszólván össze 

térhetetlenséget találok ez a lku inak természetében 

Kettő még megjárja együtt, de a harmadikkal ne 

héz egyeztetni. Horváth Mihály és Tóth József 

emlékezete — m i n d a kettő a kegyelet aktusa lesz: 

az előbbi tudós iró és magas «állású politikus, az 

utóbbi színművész — bár amannál sokkal igény 

telenebb egyéniség — a uemzeti irodalom és mű 

vészét annyira rokon pályáján szolgált miuda kettő, 

azonegy városnak édes gyermeke miuda kettő: hadd 

áldja emléküket a közös szülő együtt! De mi köze 

van ezeknek a megyeház — megnyitáshoz? Amaz 

irodalom — művészeti ünnep, ez közigazgatási : 

hol van köztük a benső kapcsolat? Aztán ugy tűnik 

fel a dolog, mintha félnénk, hogy megunjuk az 

ünneplést s mintha sajnálubk az ünnepi ruhát két 

szer is felvenni. Már pedig — meg vagyok győ 

zödve — közönségünkben volt, van is, lesz is lelke 

sedés elég, ha van méltó tárgy, melyért mozogni 

kell; de meg e város sokkal féltékenyebb vendég 

szeretetének jóhirére, semhogy attól visszariadna, 

hogy a megyei ünnepiesség után másodszor is kell 

vendégeket fogadnia. Szentes a tudomány és mű-

vészet nagy képviselőit először lesz most szeren 

esés falai közt tisztelhetni, s megfogja találni a 

mödot, hogyan lehessen az előkelő vendégeknek 

méltó házigazdája. Én nem félteném közönségünket 

e tekintetben s azért csak sajnálom, hogy a kétféle 

ünnep egy kalap alá húzása mégis a kelletén túl 

takarékosabbnak tűnteti fel. 

De már ez bevégzett tény, rajta változtatni 

az intézők nem hajlandók többé, s igy csak a szót 

vesztegetném ha a lehetetlent próbálnám lehetővé tenni. 

Azért hát, ha már Horváth és Tóth önálló ünnepet 

nem kaphatnak, belenyugszom; de azt sürgetem, 

hogy legalább a rájuk eső részt mentül jelentősebbé 

s magasztosabbá emeljük. 

Mert uekem komoly aggodalmaim vannak, 

hogy a megyei alkalom abszorbeálni fogja az em-

lékünnepet. A mint eddig pengették az eszmét, 

hát az egész ugy akar végbemenni, hogy a me-

gyeházat nagy fénynyel felavatják s egyúttal majd 

— ha már itt lesz a sok vendég — leleplezik a 

két táblát. E szerint az utóbbi két cselekmény az 

előbbinek árnyékában esik meg, — legalább igy 

mutatkozik még most. S tán a közönség nagy 

része is fő fontosságot a felavatásnak tulajdonit; 

előtte sokkal kisebb dolog Horváth Mihály emléke, 

mint hogy megye ház van. Hölgyeink közül is 

többen — ha nem csalódom — a megyei tisztikar 

bálja elé tekintenek némi várakozással, nem jutván 

eszükbe, hogy a Horváth — emlékünnepen is 

vihetuek oly szép és előkeiő, de mindenesetre di-

csőbb szerepet, mint egy táncvigalomban Szóval a 

SZERENCSÉTLEN FLÓTÁS 
— B E S Z É L Y . — (21) 

Irta: S I M A F E R E N C . 
(Folytatás.) 

A megyei főorvos este vissza érkezett és ag 

nal nézte Petry szolgabiröt, ki a legmaga godalom 

sabb fokú lázban fetrengett ágyában. A szolgabíró 

most már nem volt abban a helyzetben, hogy a egyszer azt mondja neki, hogy most jön Petry szo 
rtrt ¿«5 l lú l int I ¡nlini' li ú 1 ii rw'il ún nunt i>ic«í lm»t ' » c intnnkí»/ . 

gát naponta számtalanszor érdekkel kérdezősködött 

a szolgabíró után: de mindig azt a választ kapta, 

hogy mulaszthatlan hivatalos kötelessége hívta el 

innen hazulról. — S az özvegy ilyenkor mindégaz 

elveszett Bandikára gondolt, s azt hitte, hogy a 

szolgabíró maga ment, felkeresni a nyom nélkül el-

tűnt gyermeket. — Es midőn az özvegy ezt gon-

dolta lelke béküléssel hajolt a szolgabíró felé. A 

régi idők, a kedves, boldog leánykori életévek em 

lékei ujultak fel a nagy, nehéz betegségbőlfölépűlt 

fiatal asszony emlékében és Petryt már nem tartotta 

a régi gyűlöletes embernek. 

Mily lesulytó volt tehát rá, midőn a doktor 

csendbiztosnak utasításokat adjon és Bálint Gábor bájából és nem hiszi, hogy a szolgabíró az estét 

ur nem is várt tovább erre, hanem mert ismerte a megérje. 

dolgot, amiért a szolgabíró berendelte, annálfogva Árokszál lás iénak különben is halvány arcza 

maga mellé szedte alkalmas csend legényeit és az halálsápadt lett a szóra. 

eltűnt gyermek és cselédek nyomozását IIIUD ; — Hát mi baja Petrynek ? kérdé izgatottan 

kába vette. — Meg fog halni, mondá dr. Klein. 

Dr . Klein az özvegy állapotáról a legkedve- j Istenem, de hát miért kelljen neki meg-

zőbben referált a főorvosnak, s a főorvos maga is halni V Es mi baja lehet, hiszen önök uekem azt 

ugy találta, hogy ma már a szolgabíró élete sokkal mondták, hogy Petry nincs itthon ? 

nagyobb veszélyben forog, mint az özvegyé. j — Kimerült az ön betegsége miatti izgatott-

A nép a faluban azt beszélte, hogy a szép ságban. Tífuszba esett. S én azt hiszem, hogy őt 

asszony tífusza elragadt a szolgabiróra és most az nem lehet megmenteni, 

lesz a vége, hogy a szép asszony kigyógyul, a szol | — De meg kell menteni! 

gabiró pedig bele hal ebbe a veszedelmes be Az özvegy sápadt arcán e váratlan eset miatti' 

tegségbe. izgatottság és levertség verejtéke jelent meg, s 

Szegény szolgabíró ! erőtlenül hanyatlott szép feje a diván támlájára, me I 

Szerencsés szép asszony ! i lyen ült. 

Igaza volt a falu népének. A szép asszony 1 — Helytelen dolgot követte™ el, hogy önnek j 

egészsége napról-naprajavult, 9 ik napra túlesett a elmondtam ezt a dolgot; de nem gondoltam, hogy 

•áltságon és 15 nap múlva már nem volt hatalom,; önre ily leverő legyen a szolgabíró helyzete. ' 

amely .őt tovább ágyához kötve tartsa. — ö n azt gondolta talán, hogy én csak gyű ! 

Árokszállásinénak csak, midőn egészségét mi lölni bírok és nincs részvét szivemben, 

tői sem lehetett félteni, akkor mondták meg, hogy Jó l tette, 
Petry szolgabíró az épület másik végében a halál 

lal vívódik. — Az özvegy mióta jobban érezte ma 

mondá az özvegy, hogy elinondá, 
ezt nékem, mondja szabad-e Petryhez menni, látni, 
akarom őt. 

— Önnek ez ártani fog asszonyom. 

— Csak neki ne ártson. 

— Még inkább enyhületet fog okozni. 

Jő jön teliát, mondá az özvegy, ki a be ! 

tegség miatt még alig birt lépni, az orvos karjára 

támaszkodott és ugy sétáit végig a szoba soron,! 

míg végre az épület bal szárnyán egy nagy kényei 

, mes szobába ért, hol dr. Gáli megyei főorvos által | 

ápolva feküdt ágyában a beteg. 

D r Gáli rosszalólag nézett orvos társára, mi-

dőn ennek karján az özvegyet látta a beteg szobá-

jjában megjelenni. — De az özvegy már a szobá-

ban volt, s erejét megfeszítve gyorsitá lépteit a 

beteg ágya felé, s midőn ideért, itt térdre ereszke 

dett és könnyes arcát a beteg takarójába rejté el. 

Petry e percekben teljes eszméleténél volt; de 

nem birt annyi erővel, hogy felüljön, pedig erőlkö-

dött. Kezével az özvegy fejét kereste, s midőn ezt 

elérte mindkét tenyerét görcsösen tapasztá az öz-

vegy fejére. 

— Csakhogy te felgyógyultál, susogá a beteg. 

— Te is meg fogsz gyógyulni, mondá na öz 

vegy. — Meg kell gyógyulnod. Akarom megbocsá-

tok szeretlek. 

Dr. Gál i nem engedte az özvegyet sokáig a 

beteg szobájában maradni. Karjára vette és ki ve-

zette onau. 

— Ugy-e doktor ur, szólt az özvegy: ő nem 

fog meghalni. 

A dogtor biztatólag felelt: de csak az özvegy 

megnyugtatására; mert a beteg nagyon kétes álla-

potban volt, kizárva azonban nem volt, hogy fel 

gyógyulhasson 

Huszonegy kínos nap telt el, — Ez volt az 

utolsó idő, amikor vagy megfordul a beteg állapota, 
V í ,gy meghal. 

Es a huszonegyedik napon Petry szolgabíró 

megszűnt élni. 

(Folyt, köv.) 

közvélemény — már a mennyiben foglalkozik az 
ügygyei — az irodalom és művészet ünnepét tartja 
mellékesebbnek. 

Ez ellen pedig ugy az irodalom és művészet, 

mint Szentes város belátásának jó híre érdekében 

is a leghatározottabban tiltakoznom kell. Tiltakoz 

z>'k maga a közönség tettlegís, az által, hogy az 

ünnep progr unmjában az oroszlán részt a kegyelet-

nek biztosítsa. A tudomány és művészet egy nem-

zet eszményibb törekvését jelentik, az ő sátoros 

ünnepük nem szorulhat hátra az elvégre is poros 

közélet egy vasárnapja miatt. Legyen hát mind a 

külső szertartás fénye, mind az ünnepi lelkesedés 

melege olyan impozáns, hogy azt a megyeház fel-

avatása ne nyomja agyon. 

Mert a megyeház megnyitása legfeljebb megyei 

jelentőségű, de Horváth Mihály emlékünnepe ország-

ra szóló tény lesz. A megnyitást a megye határain 

kivül jóformán észre sem veszik, míg a leleplezéskor 

a hazái sajtó s az egész ország szeme felénk fordul. 

Amott meg jelen Csongrád megyének és közsé-e 

inek tisztikira, csupa hivatalos színezettel s több 

, megyebeli testület, esetleg a szomszédos törvényha-

tóságok képviselői. Emidé pedig meg kell hívnunk 

az akadémiát, a Kis faludy társaságot, a történelmi 

társulatot stb. Tóthra való tekintettel a nemzeti és 

népszínházát, szóval Magyarország legelső tudós és 

művész köreit. Hogy aztán egy oly nngy tekintélyű 

i testületnek mint az akadémia, mely egyik fődis/é 

nek emlékezetére legelőkelőbb tagjait foj ja kikül-

deni, — mondom ily testületnek a képviselői előtt 

másnak adni az elsőséget illik e ? hogy a külöinben 

igen tiszteletreméltó hatóságok mögött nekik másod-

rendű helyet juttatni tapintat e? azt Szentes közön 

, ségij kétségkívül könnyen el fogja dönteui. De hogy 

viszont a hatóságok se szoruljanak sarokba, az 

elméletileg könnyű kérdés gyakorlatilag igen nehéz 

s megoldását m r most kívánatos volna valami 

ügyes diplomacziával rendbehozni, mert maholnap 

i már a meghívók szétküldése is nyakunkban van. 

S hogy a meghívást említem: itt se álljon előtérben 

a megyeház, mert inilyeu benyomást tesz például 

az akadémiára, ha a felkérést veszi, hogy ő a tu-

domány legfelső fóruma jelenjen meg Csongrádme-
1 gye házának megnyitásán, amikor majd egyúttal 

Horváth Mihály emléktábláját is leleplezik • • • • 

| Ah, de ez nem is történhetik meg, az ügy élén 

álló férfiak elismert tapintata ki fogja kerülni az 

efféle szögittességeket bizonynyal, s tisztelni fogja 

a paritás elvét. De az idő sürget! 

De nemcsak a tudomány es művészet méltósá-

ga, nemcsak a meghívandó testületek tekintélye kí-

vánja, hanem maguk az ünnepeltek érdemei is kö-

vetelik tőlünk, hogy a megemlékezés jelentőségét 

semmi más alkalom el ne nyelje. Csak Horváthra 

mutatok itt. Szentes szülöttei közt oly kevés van, 

ki a politikai, tudományos v;tgy irodalmi szereplés 

legfelső polcaira juthatott volna, talán ép ő az egyet-

len. Sőt lángesze által nem is egy téren magaslott 

ki. Főpapja volt az egyháznak, kormány férfia az 

országnak, Szalayval legnagyobb történetírója tudo-

mányosságunknak. Elég jogcím arra, hogy szülő-

városa büszke legyen rá s emlékét ue lopva, hanem 

ország világ előtt nyíltan ünnepelje meg. Igaz, nem 

emelhet neki szobrot; de azért ne röstelkedjék s ál-

szerénységből ne tegye kisszerűvé a megemléke-

zés nyilvánulását. Az egyszerű emléktáblát is fel-

mutathatjuk mi szégyenkedés nélkül az egész nem-

zetnek is, mert nemes fényben fog az ragyogni, ha 

az igaz lelkesedés, a szives öröm meleg sugarai süt-

nek rá. r , 

S mit kiván végre Szentes méltósága? Hat 

Szentes ujabb időkben, kivált hogy székhely lett, 

szeret előkelő városok bou tonja szerint viselkedni, 

— és nagyon helyesen, abba is tanuljon bele. Ha 

most is nóbel nagylelkűséggel föltette magában, 

hogy jeles fiai iránt kimutatja kegyeletét s megmu-

tatja, hogy van érzéke a lángész méltánylása iránt, 

— az is helyesen van. De legyen aztán igazán nó-

bel, igazán finom és dístingvált gondolkodású, és a 

kegyelet országra szóló ünnepét ne degradálja le az-

zal, hogy egy megyei hivatalos alkalom fiókjába 

dugja. Külső díszre és belső jelentőségre nézve te-

gyük hát a leleplezést olyanná, hogy a megyeház 

felavatás mellett ne törpüljön el. Tegyük azért a 

programmot dússá, változatossá és tartalmassá. Mel-

lőzve a megyeházi ünnep mozzanatait melyeket az-

tán majd esak hozzá lehet ezekhez alkalmaztatni, 

kizárólag az emlék ünnep rendezésére a következő 

tervezetet ajánlom szives figyelembe. 

Az ünnep előestéjén, mikor a különféle meg-

hívott testületek küldöttei s az illető családok tagjai 

már megérkeztek, hangversenynyel egybekötött mű-

kedvelői előadás. Hogy ez a színművész Tóth em-

lékéhez épen találó és alkalomszerű volna, magya-

rázni is felesleges. Közreműködőknek hál Isten, nem 

vagyunk szűkében; zongorázok énekesek és szava-

lók ugy a hölgvek mint a férfiak közt szép száin-

mal akadnak s 'köztük olyanok, kik az érkezendő 

magas vendégek előtt is megállhatnak. Színi tehet-

ségek is bizonyára kerülnek s ha talán a gyakor-

lat, a színpadi fesztelenség hiányozni fog, hát ilyes-

mit műkedvelőktől ugy sem szokás kívánni. 

Az ünnep napjának legelső főmozzanata a vá-

ros legelőkelőbb helyiségében, a megyeház díszter-

mében foly le, t. i. itt rendeztetik az ünnepi „aka-

démia." A bizottság elnöke mozsárdurrogás közben 

nyitja meg a nemzeti ünnepet. Két oldalt az elnök 

mellett az emelvényen állnak az ünnepeltek arcz-

képei, ugy elhelyezve, hogy mindenki láthassa, de 

meg is lehessen koszorúzni. Mindjárt e mellett az 

irodalmi s művészeti intézetek, esetleg a papság és 

rokonság tagjai foglalnak helyet egyik oldalon mas 

oldalon egyébb előkelő vendégek, a terem többi ré-

szében a helyi s vidéki egyletek küldöttségéi, az 

inteligenczia és a nagy közönség, fenntartva tenne-

szetesen a hölgyek számára az illető széksorokat. 

„Dal és zeneegyletünk," melylyel igazán nem fogunk 

szégyent vallani, zendíti rá legelőször is a „Szóza-

tot." Ennek elhangzása után következik az elnöki 

megnyitó beszéd, melynek végével lehull a lepel az 

arczképről s két—két virágszála a szentesi szépek 

bokrának megkoszorúzza. Ezután jön — ha lesz — 

az „alkalmi költemény" elszavalása. A' dalkar el-

zengi a „Hymnust," s az alnök rövid zárszavára a 

megyeház terméből kiindulva (részben talán fogato* 

kon) előbb Horváth Mihály, aztán Tóth József szü-

lőházához vándorol a menet s mindkét helyen e g y -

egy takaros emlékbeszéd kíséretében leleplezik az 

emléktáblákat. A zárlatot pedig egy „diszlakoma" 

képezi a vendégek tiszteletére, melyen hogy pohár-

köszöntés lesz elég, több mint bizonyos. Esetleg 

délután még népüunep a Széchényi-ligetben és este 

kívilágitás vagy a megyei bál. 

Azt hiszem ez a programm már ily futó váz-

latban sem szegényes és másfelől minden erőfeszí-

tés nélkül betölthető. Szentesnek pedig csak becsü-

lete növekszik, ha nagynevű fiainak ő is illőkép 

megadja a becsületet. 



De tökéletesebbé tenuí ezt a tervezetet annál ( térünk felette. Mégis csodálkozunk, hogy évek inul-' 
jobb. Még most van idő, hogy tovább ne halogassuk, tán is csak a kezdetnél vagyunk. ' ° 

Azért már inost szükséges, hogy a megye, a Hogy hirtelenében mást ne einlitsek, itt van a 
város és a kasinő mozogjanak, az ünnep részleteit kendertermelés. E lapok hasábjain, néhány héttel 
tüzetesen megbeszéljék, s igyekezzenek inédot találni, ezelőtt olvastam, liogy a kormány Bikay szegedi 
hogy ha már a viszonyok a közigazgatási 8 az iro-kőtélgyárát megvette; e liirrel kapcsolatosan közölte 
dalom művészeti ünnep együtt tartását parancsolják, szerkesztőnk a kendertermelés érdekében kiadott 
egyik a másiknak jelentőségét ne csorbítsa. Itt va- emlékiratot, 
lóban szép mert nehéz feladat nyilik atapintatos eli- j Nos, és aztán? 

gazodásnak. Nincs tovább. Ezzel a dolog eltemetetett; 
Alakuljon egy nagy rendezőség s «. bizottság ugy, hogy mesterségesen se lehetett volna a sir-

ne álljon egyedül a megye, város és kaszinó liiva. hantot rátakarni különben. 
talos elöljáróságából, hanem épen az ünnep érde-, A szarvasi tót erre ugyan azt mondaná: na ez 
kében vonja körébe a társadalmat is, a társadalom is sag valamit. Hanem én azt mondom rá, hogy ez 
legtekintélyesebb, befolyásosabb és lelkesebb egyé semmi. A semminél is kevesebb, 
niségeit. Csak ha a mozgalom ily erélyiyel és ily Mert ugyan mit érünk el a gyakorlati dolgok 
arányokban indul meg, számithatni igazi fényes elméleti fejtegetésével? Hát ezek az alkalmazásba 
sikerre. vett módok és más egyéb intézkedések, ép ugy, 

¿Szentes hölgyeire is ez ünnep keretében igen mint talán ez irka firka is, megnyeri a többség vé-
szép és nemes szerep vár, mint azt már érintettem. J leményét. Azt mond ja rá (ha ugyan mondja) helyes. 
Erre nézve van még egy indítványom, mely bizo S ezzel vége. Szombaton megjelen a lap; vasárnap 

r\ íiu és fel 
tettek jelentést 

Zsoldos F.«rvnc« Aradi Ist.áu Balogh Jinos Bálint Jinos Be-
rényi Antal CSIUM Jinos Csúcs Lnjos I)Í;M István Dunái V 
Sindor Dunát V jános Ehrilcli józsef Park-t* (í+deon Farkas' , ... .,,• , . . . . XT i ; , , ,i 
Lnjo, HaJás, S , ián, . II j , Ignácz jáin'.o, V István jurenák k ^ V . l á g cinnek h.tte. Nipot lkmJt m e ^ 
Kde Kálmán (íergely Lakos Ferencz Me/.ei Mór Mikecz Imre " * 
Mojzsik Lajos Nagy jó/scf Ónodi Károly l'ardi Is'ván Piti 
Imre l'iti Pál Pokomáiidi (íábor Rácz jános Sirkadi Nagy 
Antal Sokadi N l'er^nc? S irkadi Nagy Mihüy idősb. S trkadi 
Nagy Mihály ifj. if Sárdi jános Szegi linre S'.ftcs Dániel S'-ürsz 
N Imre Tordai józsef Soós Pál S'dcz Lajos S*éll Bálint Sze-
der Imre S ' . jdr jános V.áradi Lajos Vecseri jános if Veeseri 
jános id Ver Lnkos ió'.sef Zso'los István Bíró józsef Biri Ist-
ván Potyondi Béla UH ir István. 

nyosan tetszésben fog részesülni mindnyájuknál, de 
ezt jövőre tartom fenn. Addig is appellálok az ö 
tafrintatukra, az irodalom és művészet iránti szentet ük 
és tisztciciükre s kérem ölc:t, izgassanak a pragramm 
mellett mindazon eszközökkel, melyekkel bánni csak 

ők képesek! BBBSÍ. 
* * 

Készséggel adunk helyet e czikknek, és pe-
dig nemcsak az „audíatur etaltera parstt elvénél fog-
va, hanem azért is. mivel tagadhatlannl sok jóaka 
ratról és Ugy buzgóságról tanúskodik — s életrevaló 
eszméket tartalmaz. A mi azonban cikkíró azon ki-
fogásait illeti, hogy miért tartatnak egyszerre az ün-
nepélyek, csak annyit jegyzünk meg, hogy az eszme 
éppen tőlünk származott s e proposítíöra bizonyára 
komoly okaink voltak, melyekkel megismerkedhetik 
cikkíró lapunk mult évi folyamának e tárgyra vo-
natkozó közleményeiből. A felől is egészen nyugodt 
lehet cikkíró, hogy az ünnepélyek irodalom-művé- járt itt Pluhár Pál vándortanár. Kezdetnek ez elé< 
gzeti része nem fog a megyei ünnepély árnyékába 5 -10 ember megkísérli; s ha eredményre jutnak: 
tolatír, hanem kellőképen előtérbe állíttatik! 20 —30 ezeket utánozni fogja s így terjed az tovább. 

Készünkről legalább nem kétkedünk, hogy c Mért ne lehetne a gyümölcstenyésztésre is 
miatt a résztvevő tudományos testületeknek nem lesz gondot fordítani? stb. stb. 
panaszra okuk. E tárgyra különben még többször A kormánynak megvan a jóindulata, azt ta-

a nép összejön ismerőseivel s elbeszélget a többek 
között arról is, mit mond az ú j s á g ? Hétfőn azon-
ban dolga után lát s nem ér arra rá, hogy tovább i 
okoskodjék. 

A népnek e redmény kel l . 
Ott van például a szerbek által meghonosított j 

veteményezési rendszer. Eleintén nevették, később | 
alkalmazásba vették s ma százak főjövedelmezési 
forrást találnak benne. A szerbek meg kiszorultak. 

Elméletből tanul, de nem okul a nagy közön-
ség, csak gyakorlatból. 

Mért nem igyekezünk azon, hogy itt is gya-
korlati utasítást és e r edmény t lásson a nép, mint 
a méhészetnél ? Milyen hamar általános elterjedést 
nyert ez az iparág is, midőn értékről s nem pusz 
tán kedvtelésről lett szó 

A szőlőnemesités, talajjavítás, szüretelés, bor. 
kezelés és borjavitás érdekében, épen a napokban 

Jteghirás. 
Minthogy a szentesi polgári, iparos és gazda-

sági körnek f. évi mártius 9 ére egybehívott köz-
gyűlése nem volt határozatképes, uj közgyűlési 
határidőül f. hó 23 ikának délutáni 3 órája tüze ík 
ki, mely közgyűlésre a körtagok azon megjegyzés-
sel hivatnak meg, hogy az akkor megjelenő tagok *ze 
— nem tekintve azok számát — az alapszabályok 
értelmében jogérvényesen fognak határozni. 

A közgyűlési tárgyak ugyanazok, melyek az 
első közgyűlésre voltak kitűzve. 

Balázsovics Norbert 
körelnök. 

s az öreg asszony haláláról nem is 

(\ matronát a cselédség s az egész 
megfőzték számára 

a levest és meghozatták az orvosságot a szomszéd 
mezővárosból, Sinzigből. Ha régebben a törvény-
szóid végrehajtó bekopogtatott a tanyára, ( • mt 
pedig nagyon gyakran szokott megtörténni) az öreg 
asszony, mint a fekvőség és minden egyébb tulaj-
donosa, azzal utasította vissza a követelést, hogy 
ő nem felel fia adósságaért és unokájára hagyott 
mindent. Sch. a fia a hitelezőket az öreg asszony 
halála után is azzal utasította el, hogy az anyja 
„még élu és nem akar értté fizetni. Minthogy az 
unoka még nem volt nagykorú, mikor a nagyanyja 
meghalt, (csak juliusban lesz 24 éves; a szülék jó-
nak látták eleven számban tartani a halottat, hogy 
a hitelezőket legyen mivel odább küldeni. Végre 
egy westumi kereskedő, kinek a család nagy ősz-

ei tartozott s mindig elutasították, elhatározta, 
hogy személyesen fog beszélni az öreg asszonynyal 
és megalkuszik vele. Belépett a házba és mivel 
senkit sem látott, fölment a lépcsőn s benyitott ab-
ba a szobába, a hol tudomása szerint az öreg nő 
lakott. Az ágy üres volt, de alatta ott állt egy her-
metikusan elzárt, ezüstös czirádákkal ellátott fekete 

visszatérünk. Szerk. pasztalhatjuk lépten nyomon. De emberfeletti erőt 
nem tulajdonithatunk neki, dacára, hogy magyar 
kormány; hanem adatokat kell rendelkezésére bo 
csát.. nunk. 

Ismétlem tehát, hogy nagyon is alárendelt fel-
fogásom szerint, a helyi hatóságoknak kötelessége, 

11a Magyarország nem volna azon a lejtőn, a hogy az ú t ba i ga z í t á s sa l , vagy hát ne nevezzük 
hova sok százados mulasztás következtében jutott; ilyen őszintén nevén a gyereket, miután ez ma sér-
ha népünknek vagyonosodásáról s nem eiszegénye- teni szokott, hanem szóljunk enyhébben: felvi lá-
désérol lehetne szólni; ha a kulturális törekvések gositással szolgáljanak A kormánynak ineg köteles-
ellenálihatlau erővel nem szorítanának; ha minden sége, ha eredményt akar elérni, hogy kezde tben 

A sel jenihernyó tenyésztés 
s még valami. 

nemzet, igy a magyar is, minden idegen beavatko 
zás kizárásával intézhetné (a sző sajátos értelmé 
ben) a maga ügyeit; ha még egyéb, megszámlál-
hatatlan indokot figyelembe nem kellene vennünk: 
bátran elengedhetném éu is ezt az elmélkedést. 

A selyemtenyésztés meghonosítása! 
Hát nincs már egyéb tárgy? 
Van. De a legközelebbi közigazgatási bizott-

sági ülésen ez is tárgyalás alá került és a sajtónak 
nemcsak jogai, de kötelességei is vannak. Annyi-
val inkább, miután az én szerény nézeteim eltérők 
a bizottság határozatától. 

Olvastatott Bezerédy Pálnak, a selyemte 
nyésztés meghonosítása érdekében kiküldött ininisz 
teri biztosnak, az alispáni megkeresésre küldött vá-
lasza. Azt mondja, hogy ő, illetve a kormány, csak 
azon esetben hajlandó Csongrádmegye területén ez 
ügyben tenni, ha már bizonyos előfeltételek meg-
vannak. Ez az előfeltétel: a) hogy legalább 2—300 
tenyésztő jelentkezzék, s b) miden tenyésztő leg 
alább 15 szederfával rendelkezzék. 

A közigazgatási bizottság, élénk eszmecsere 
után, sajnálattal vette tudomásul a miniszteri biztos 
átiratát s ezzel az ügyet — egyelőre — befejezett 
nek jelentette ki. 

Szerény vélekedésem szerint a közig, bizott-
ságnak itt nem lehetett volna megállani. 

Vagy komolyan nemzetgazdasági tényezőként 
akarjuk szerepeltetni a selyemtenyésztést, vagy nem. 
11a igen: akkor nem szabad arra támaszkodnunk, a 
mit egy ember, a miniszteri biztos, tehet vagy tesz. 
Annyival inkább, miután ő maga is einliti, hogy 
megfelelő tőkével nem rendelkezik. 

A kormánynak komoly szándoka, hogy a se 
lyemtenyésztés lendületet nyerjen. Jóakarata meg 
van; de nincs meg a kiviteli ereje. Es ez a bök-
kenő. Két indokból nem tehet a kormány többet, 
mint a mit tesz. Először: n- m ismerős a helyi vi-
szonyokkal, mely körülmény pedig elengcdhetlen 
feltétel az iparág meghonosítására. Másodszor: nem 
rendelkezik kellő alappal, hogy, m i n t k o r m á n y , 
közvetlen tényezőként működjék közre. 

E kérdésnél — szerintem — a helyi hatósá-
goknak jut feladatul az ügy továbbvitele. A kor 
inánv megtette a ke zdeményezés t , a helyi ható 
Ságoknak kell megadni az u t bai ga zi tás t. 

Kéry János bizottsági tag, a tárgyalás alatt 
rámutatott már a bajra s alaposan beígazolra, hogy 
neki abban kellett hagyni a selyemhernyók tenyész-
tését, mert a kormány oly potom áron váltatta be 
a gubókat, és nem alkalmas időben, hogy a befolyt 
jövedelem koránt sem födözte a kiadásokat. Volt 
szíves fölajánlani Sövényházán e célra berendezett 
épületét, eperfáit, kísérleti telepét, hogy a kormány 
küldjön ki valakit, aki az okszerű kezeléssel meg 
ismertesse a közönséget. Az ajánlat igen szép, s 
köszönettel vette a bizottság. De, ha ez értelemben 
járna is el a kormány, fél munkát sein végezne. 

Nem az itt a baj, hogy az okszerű kezeléssel 
nem ismerős a közönség. Hanem, az, hogy a bevál-

ne a saját maga, hanem a közönség bugyellárisát " 
vegye figyelembe. 

Hiába van jó földünk, 15 eperfánk, 200 te 
nyésztő nem fog jelentkezni selyemtenyésztésre, 
gyiiinölcsészetünk is silány marad, ha csak okosko 
dunk, nem pedig cselekszünk ís egyszersmind. 

Mielőtt e bő lére eresztett híg okoskodást 
befezném, csak arra vagyok még bátor a t. közön 
ség figyelmét irányozni, hogy, midőn Európa és 
Amerika oly fejlett gazdasági viszonyaival állunk 
szemben, no, ineg a megélhetéssel: nem szabad uzu 
sokkal körülbarrikadíroznunk magunkat, hanem el 
kell fogadnunk a theoriát, mely a gyakorlatból vo-
natott le, s melyet szakemberek ugyancsak a gya 
korlatban igyekeznek megkedveltetni velünk. 

KOVÁCS PÁL. 

Névjegyzéke 
azon városi képviselőknek, kik az 1K84 ik évben a képvisel«) 

testület keheiéhői kilépnek. 

I. Kerület. 
Rendes tagok. Dósa Béla, id. Toriik Sándor, Kutas Bá-

lint, S/.ath náry Ede, Baseli Ferdinánd. Póttagok. Biki Nagy 
Sáudor, Bir«'» Ferencz, Konca György. 

I I Kerület. 
Rendes tagok. Fekete Ferencz, Szűrsz. Nagy István, Ns 

Nagv "*andor, Szathmári Pál, Kanti Horváth Lajos, Albert 'nyi 
Antal. Póttagok Török Sánlor. DVv.i Lajos, Sarkadi \I_JV I. 

n i Kerület. 
Rendes t igok. Snós Antal. Vccwi Sándor. V c*eri Im-

re Sárdi .»ó'.sef, Szíjártó Sz Jó*«ef Póttagok if Itn/.s Molnár 
dános, Berényi Ferencz, Babos József 

IV Kerület. 
Rendes tagok. Kálrná > htván. Kgri Szilágyi János Sai-

lágvi Sándor, Kanász N igv István, Tasnádi János, Id Iliim • 
József, Kunm András elhalt Póttagjk- Vas Laj »*, Bajkai Péter. 

V Kerületben. 
Rendes tagok. Sréter Ferenc». Snlez And'ál Tóth Jó-

zsef, Nyiri Sándor ker. sk. il. lák Iános clhnlt Póttagok. Antal 
János. Csúcs Antal, Kölber Miliálv 

VI Kerület. 
Rendes tagok. Székely Lajos, Fekete János, Vecseri 

János, ígazd) Aradi Gábor. Pásztor János, Póttagok. H<jda 
György, Fazekas János. Négv*si Péter. 

VII . Kerület 
Rendes tagok. Kátai Pál András, ¡1. T^mesváry Antal, 

Berényi János. Padár Antal. Póttagok. Soós Ferencz iparos, 
Berényi Ferencz, Pólya Jáio«. 

VI I I Kerület. 
Rendes tagok. Udvardi Sándor, Molnár Farkas József. 

P. Bartha József, Kis János, Gyulai Sándor, Knn István (elhalt) 
Póttagok. Nemes János, Hortonyi Nagv János, Berezvai Ferenc. 

IX. Kerület. 
Rendes tagok. <>ze Ferencz. Józ«* György, Pataki Lajos 

Gombos György. Kainocsay János Póttagok. Szíjártó Szab.» 
Mihály, Szijártó Szabó Dáni !, Pata«i János, Konez György 

koporsó. A kereskedő rögtön jelentést tett a ren-
k l o l w ! q o i i n m i n o L J ^ L dőrségnél, mely rögtön elment a magányos tanyára 
n e i y l C S V C y y C S n í l ü K . é8 ott a háziúr nejét elfogta, 8 egyszersmint elren-

delte az ép otthon nem levő unoka és apja letar-
— Mártius 15 ikét méltó ünnepélyességgel ülte tóztatását is. A törvényszéki bízottság konstatálta a 

meg városunk közönsége. A 4S as népkör által ez helyszínén, hogy az öreg asszony, takarosan felöl-
alkalomra külön meghívott országgyűlési képvise töztetve tizennégy hónapja feküdt temetetlenül. A 
selőnk Törs Kálmán, a szegvári kerület képviselő- test összes súlya inár csak ötödfél kilogramm volt. 
jé vei Madarász Jenővel 15 én délután érkezett meg. Mikor a vizságló bíró kérdezte a háziasszonytól, hogy 
Régi szokás szerint a kör Félegyházára küldöttsé nem félt e egy házban lenni a halottal, kivált ha 
get menesztett a kedves vendégek elé; a Tiszánál ' maga volt otthon, az asszony azt felelte: „Nem 
pedig nagy számú közönség fogadta és kisérte őket féltem én, mert mindig égettem a látnpácskát a 
a városba, hol Törs Kálmán lapunk szerkesztőjének, 
Madarász Jenő pedig Aradi Kálmán árvaszéki ül 
nőknek vendégszerető házához száMott. Este a ka-
szinóban, a polgári, iparos és gazdasági körben, to 
vábbá a 4S as népkörben látogatott bankett volt; 
különösen az utóbbi helyen pár százra menő ven-
dég gyűlt össze, és zsúfolásig megtölté a kör min-
den helyiségét. A képviselők természetesen a 4V as 
népkörben jelentek meg, hol Pólya F. elnök meleg 
hangú beszéddel üdvözölte őket, mire mindketten 
szívélyesen válaszoltak. A kedélyes vacsora alatt 
vége hossza nem volt a lelkesült felköszöntőknek, 
melyek közzül kölönösen a Törs Kálmán és Pólya 
Ferenc alkalmi beszédeit kell kiemelnünk. Törs Kál 
mán a nap emlékére egy becses könyvvel ajándé-
kozta meg a kört melyért Pólya Ferenc viharos él 
jenzés kisérétében mondott köszönetet. A kedélyes 
mulatság messze benyúlt a késő éjszakába; s a 
résztvevőkre általában, de különösen Törs Kálmánra 
bizonyára hosszú ideig emlékezetes leend, mert a 
tiszteletnek és szeretetteljes ragaszkodásnak oly szá 
mos tanujeleivel hahnoztatott el, a melyekkel a mai 
zavaros pártviszonyok között — kevés képviselőtársa 
dicsekedhetik. Másnap — 16 án délelőtt a 43-kör 
választmánya és a polgári iparos és gazdasági kör kül-
döttsége tisztelgett a közszeretetben álló képviselő-
nél; az előbbi Pólya Ferenc, az utóbbi Balázsovics 
Norbert vezetése alatt Délután a polgári, iparos és 
gazdasági kör helyiségében az uj ipartörvényjavas-
latról és közgazdasági kérdésekről tartott a képvi 
sclő ur nagytetszéssel fogadott beszédet. Majd a késő 
délutánni órákban Szegvárrról jélent meg egy kül-
dötts ;g : s a képviselő urakat a szegvári független-
ségi kör az nap este tartott bankettjére liivta ineg. 
E meghívásnak engedve, kedves vendégeink Szeg-
várra mentek ; hol — mint halljuk zajos ovációk 

szűz Mária kép előtt." 
— K I V O N A T . Szentes város hí reszt dő könyvéből — 

Pólya Pál II t. 214 számú újonnan épült, 22 •>! hosszú háza 
a melléképületekkel elad », — Kiss Sándor cip.'sz mesternek I. 
tized 272 s/.ánm házánál egy udvarra uyilő p*dolt, l>u?or«»zott 
hónapos szoha azonnal, két ren«lbeli lakás pedig Szt. György 
naptól kiadó. — Német Imre I t 602 sz házánál egy külön 
lak is kiadó. — Berényi Sándor I t .r»9t sz. lakosnak a felső 
r-t.-n tis/.la gyékénve van eladó. — S/.alai lózset tanítónak I. 
:*3't sz háza és kistőkei két li.dd szántóföblj- eladó a I I I t . 
263 sz. házánál pe.lij «-gv külön lakás, fél kerttel együtt bérli fi 
kiadó — Répa Bálint II t 7:.7 */.. háza eladó - Molnár 
István I l i t 416 sz háza, és belső ecséri 75 hold földje épü-
letekkel együtt eladó. — Lakatos Isváu II t. 3'J'J sz. kása 
eladó, értekezni lehet II t í»26 sz házánál. — Grünvald l<S-
zsefnek a Pobicsek féle kispiaczi liá/.a eladó, .»setleg bolt 
helyiség bérbe kiad«"». — Tót Fer^nczn^k lapistói 1 fertály foldj® 
eladó, értekezni lehet a helyszínén 41 «z alatt. — Bálint Al-
bertunk a külső «'cser.'ii jószág járása vau nyáii használatra 
kiadó, kajánon pedig egv boglya here szénája eladó. Sáling 
Pál I t. 2<l«l sz lakos czipész inest.-rnek a görgősnél Barát 
fele föld mellett apró vetemény alá földje van felszántva pé-
zér kiadó. — Varga Imre I t. 21 sz háza eladó. — Ozv. Kaj-
tár Lajosné III t Hl sz házánál 1 butor«»».ott szoba, és a piac-
téri házánál szintén egy bútorozott szoba vau aiounal kiadó. 

í i j o z a s . 

F. évi márt 20 ától (további intézkedési.»* a Tiszán 
Szeged és Szolnok között a személy és postaszállító hajók kö-
vetkező rendben közlekednek : 

S z e g e d r ő l S z o l n o k r a : vasárnap, szerdán és péute-
órakor regfel. 
Szolnokról Szegettre: szerdán, szombaton és hét-

főn regireli 5 óra előtt n«̂ :n 
S z en t e s r ő l S z o l n o k r a vasárnap, szerdán <•« pénte-

keu délben. 
Szolnokról Szentesre: szerdán, szombaton és hét-

főn reggeli 5 óra előtt nem. 

ken . 

Irodalom. 
J ó k a i M ó r a világirodalom O nagv alakjá ;ak legajabb 

L-..I f. 1. . - i í • ii * i. a ! regényeit olcsó füzetes kiadásban bocsátja közre Kévai Test-

kai fogadtattak; s csak hajnalban tértek vissza. A ^ k;Wiyvkia(1, l l ivatal; l Budapest*. A cél lebeg a kiadók 
szegvari banketten jelen volt a kerület Uj képvise- ..^tt, hogy a halhatatlan költő ragyogó* müvei bejnssanak nem 
lőjelöltje Nóvák Gusztáv is; ki mellett ez alkalom-i e«ak a gazdagok könyvtárába, hanem a Szegényebb sorsvak 

" ' könyvpolcaira is. Bírhassa azokat minden magyar ember, -iókai 
alakjaiban és bfibájos nyelvében lássa szere se hazáját ir»*gszé-
siilve a költészet fényével megaranyozottan 

Jókait nem elég kiadni Jókait cl kell terjesz'eni Ezt 
tűzte maga elé a kiadó cég s mindent meg fog tenni hogy a 
közönség Jókai müveit minél olcsóbban s minél élvezhetőbb 
alakban kapja. A szöveghez JÓKAI ROZA (az ünnepelt iró 
leánya) lógja raj/ölni a képeket melyek természetesen jobfc 
igazabh magyarázói s hangulatosabb kísérői lesznek a költő 
alakjainak és szellemének mintha idegen kéz rajzolná saját 
némelykor nagyon is elii».ő felfogása szerint, 

Jókait nem szükséges ajánlani — csak a közönség mi-
nél tömegesebb pártfogását kell kérnünk hogy terjedjenek el 
müvei ugy a hogy arra Jókai méltó s legyen a közönség is 
méltó arra hogy Jókaija van Jókai Mór njobb regényei cnnfi 
vállalat a költőnek csakis azon müveit fogja közölui metjrek 
eddig köuyvalakban Bem jelentek meg és csakis a lapok tár-
cahasábjaiban láttak napvilágot. 

Az első mii melyly»d Jókai Mór ujabb regényeinek kia-
dása megindul: „A lőcsei fehér asszony" ctmit ötkötetes regény 
a nagy költő egyik legiiigvobb-xabásn legérdekesebb alkotása. 

A vállalat 2 és fél ives nagv nyo'cadrétü füzetekben fog 
megjelenni még pedig egyelőre kéthetenkint «gy füzet. Kgy-egy 
füzet ára 25 kr. Megrendelhető minden hazai könyvkereske-
désben. Előfizetési ára: Egész évre (26 fnzet) 6 frt Félévre 
(13 füzet) 3 Irt. 

Az előfizetések legcélszerűbben postai nfalványon kiá.'J-
hetok be a kiadóhiv. tálhoz: (Budapest, IV. váci utca 2, sz. 

Jókai ezi-ii tüzetes kiadása városunkban egyedfil STARtí 
NÁNDOIt könyvkereskedésében kapható, ki m 'g azon kedvez-

nyben is részesiti a megvevőt, liogv * mii befejezés- után. 

Névjegyzéke 
azon városi képviselőknek, kik az lSíl-ik évb-m választatván, 

1887 ntájus haváig jogaik gyakorlatában uiiradntk őszesen 50 . 

I. Kerület. 
Kristó Nagy István, Bányai József, Tóth János ügyvéd. 

Szépe Sándor, Szabó Menyhért. F Vagy Lajos, Kiss Zsigmond. 
I I Kerület. 

Tarnóczi Mihály. Sárdi János. Berkó János, Földv. N 
István, Borbély Lajos, Nviri Sámuel. 

m . Kerület. 

inal tüntetni szándékoztak nagy számmal jelen volt 
hiveí; de az ő egyenes kívánatára— Madarász Jenő 
jelenléte folytán — opportunítási és Üledelmi szem 
pontból felhagytak e szándékkal. Madarász Jenő 
17-én a mi szeretett képviselőnk pedig 18 án vissza-
utazott Budapestre. Isten vezérelje őt mielőbb kö-
rünkbe vissza! 

— Épül a vasút! Lapunk zártakor távirati 
uton hiteles helyről azon értesítést kaptuk, hogy 
a szajol kunszentmártoni érdekelttség a vasutépj 
tésre megkötötte a szerződést a Müller consortium 
mai. A vállati összeg 600 ezer forintban lett meg 
állapítva. Meg van tehát téve az első lépés; maho'-
nap határunkat fogja érinteni a vvsut: itt az ideje, 
liogv kezet fogjunk a szajol-kunszentmártoui érde-
kelttséggel. 

Nagy lelk i alapítvány. Lakik városunkban szerény 
elvonultságl»an egv tisztes özvegy nő Kis Mih lyné s/.ill Fri-
gves jozefa asszonyság ki szegény felebarátaival nemcsak anya-
gilag hanem szellemileg is j«»t kívánván tenni e hó 21-én újó-
lag 600 az a ' hat«záz forintot (két év előtt 400 at) fizetett a 
róm cath eg»ház pénztárába azon kijelentéssel hogy ezen ösz-
sy.eg kamatain szegény iskolás gyermekek számára évenként 
ruha ¡«kolai szerek és a női kézimunkához szükséges anyag és 

• eszközök vásároltassanak. Valóban szép és nagyszerű emlék 
mely a nagylelkű alapító sirhalmán egykor állítandó kőnél bi-
zonyára tovább fog tartani! 

— A segé lyegy le t i közgyűlésre, — mely hol- mindenkinek egy gyönyörű ac'lmetszetR képpel kedveskedik, 

nap reggel íl órakor tartatik meg a városház tanács , 
Felhívjuk rá olvas«'»ink figyelmét 

Hirdetmény. 
Teés község tulajdonát képező Körös folyam 

halászat i joga 

. . , ... V • • i ' "" " , Vída Szűcs János, Soós Sándor, Németh Sindor, Kálmán 
tási arak silányak, és H kisebb tenyesztoknek nincs M lhJa ^„Mui Tóth István. Fábián Tóth Bálint, 
alkalmuk gubóikat értékesíteni. i " — 

Fel kellene tehát a kormányt világosítani ar j 
ról, még pedig k ö z ve t l e n ü l (és nem Bezerédy ur 
utján,) hogy itt, vidékünkön az előfeltétel megvan: } 

termében e helyen is felhívjuk a részvényes tagok 
figyelmét. A tárgysorozatba felvett tigyek fontos 
voíta kívánatossá teszi, hogy az érdekelt részve-
nyesek minél nagyobb számban jelenjenek meg a 
közgyűlésen. - , -

— Házfeltörés. A tolvaj és betörő uraságok .e folyó évi m a i C Z I U S h ó 3 0 - l l s : nap-
csak nem férhetnek a bőrükbe. Egymást érik a ján délelőtt 10 órakor (April hé, 24-tolszámítva) há-
vakmerőnél vakmerőbb betörések, s az állami csen- rom évre, a Szentesen lévő körjegyzői hivatalban 
dőrsé«» ezen kétségbeejtő helyzettel szemben ab- i nyilvános árverésen legtöbbet ígérőnek haszonbérbe 
solute'tehetetlen Fo lyó hó 20. v i r radóra Mecs Ba logh fog adatni , a feltételek add ig is az említett kör-

> i . • i « » . ... . • i r i ! l.itfnlaLt <U liitraf OIAQ Ir nloté 

IV. Kerület. 
Páhi Sándor, Fábián Tóth F, D.nna Bálint, Vaa András. 

V. Kerület. 
aszt. Balog Mihály, llolik Lajos, aszt. Balog István, 

- , . , Horváth István, Mecs B*h»g Sándor. Varsanyi Sámuel, 
ahajlandosag népünkben szintén és rendelkezünk elég j v i . Kerület 
szederfával is. Meg arról is, hogy a beváltási á r a k a t ' Hódi János, Pataki József, Kátai Pál János, Pászter 

magasabbra szabja sne maga i g y e k e z z é k lia$z- J i t t í ' Bálint Józs.f, Ms^zk^Iáims^ 
not húzni, hanem a tenyésztő közönség. Ha elter- I Mácsai András. Kis Mihály, Mezei Pál, Soós Ferencr 
jed az iparág: majd biztosithat akkor jövedelmet1

 g»*d, Szabó Ignácz, H»jdn Cíyörgy, if. Temesvári Antal, 
maga részére a kormány. A most alkalmazásba vett VIII. Kernlet 
módok mellett pedig, nemhogy virágozni nem fog,; ^ JUB*1 ^ 
de elterjedésre sem számithatunk. * 1 ' w ' ' 1 ' íx . Kerület. 

Ped ig ez nagy h iba vo lna . H a Olaszország Kanfi Dobos János, Sima Ferenc«, Tánczo« Sándor, 

északi részén ez az iparág százezreket hoz be, mi-
ért ne lehetne nálunk ép ily kedvező eredmény,! yjrj|jg képviselők névjegyzéke 1884-ík évre. 
ahol a klimatikus viszonyok ép oly kedvezők, mint j Albertényi Antal, if. Bartha János, faukkermann Károly 

a talaj az eperfa tenyésztésre. ' Ciukkermann Ignácz, Debr^zeni József, Dobrai Sándor, ErdŐ-
Méo- v í l am í t ' di AnUl, Filó János, Fried Zsigmond. OerSez Lajos, Göezl 
„ . K * r i f i U . . I rnrmánv- Ieuácz, Haris János, Hofter Antal, Kanász Nagv Imre, Kiss 
Híven a magya r fel fogáshoz mi a kormán> ^ ' , Kn'tó Nagy Imre, Mátéfi Ferenc, Mecs Balogh 

tói várunk mindent; nemcsak a kezdeményezest, ha- s i u d o r N ? i r i 0 n o ( i i c.éza Pap István Pap I^szló Piti 
nem az útbaigaz í tást , a végrehaj tást is. I gen sok m C Í Ferencz Rácz László Rúzs If Feroocz Rnzs M 
dologra rámondjuk, hogy helyes S »ztin napirendre | Sándor Sarkadi N ^ándor Stammer Sándor Szalai József So. 

Ferencz nagy völgy parton lévő házát törték fel va 
látni gonosztevők, s 10 párnát, 3 dunnát, 5 derek-
aljat, 1 arany karika gyűrűt, I pár vörös köves 
arany fülbevalót, 1 gyönygyökkel diszitett fekete 
ternó női ruhát, 1 öltözet kék posztóból készült 
férfi ruhát, 1 nagy fekete ternó kendőt, 1 öltözet 
kávé színű gyermek ruhát és egy fejre való fekete 
selyem kendőt vittek el. A kár 500 frtra van be-
csülve. A nyomozás természetesen folyik és folyni 
fog mind az időknek végeíglen. 

— öngyilkosság Vecsery János nevű 18 éves 
ifjú f. hó 15 én felakasztotta inagát. A gyászos tett 
indoka állítólag az, hogy testi fogyatkozásai miatt 
a vásott gyermekek gúnyt űztek a szerencsétlen if-
júból és ezt vette annyira szivére. 

— Táncpróba. Schnur György táncmester f. 
hó 21 én a Halász Szabó féle kispíací hélyiségben. 
50 kr. beléptidij mellett tánezpróbát rendez; me-
lyen — mint halljuk a kiválóan szép, de mostaná-
ban már feltűnően elhanyagolt „körmagyar14 nevű 
nemzeti táncunk is be fog mutattatni. i 

— Az eleven halott. Claisdorf németorsaági I 

jegyzői hivatalnál, — hivatalos órák alatt megte-

kinthetők. 
Kelt Szen tesen , 18£4. márc. hó 8 án 

HODI JÁNOS. biró. 

Hirdetmény. 
Értesíttetik a közönség, hogy azon választott városi kép-

viselők helyébe, kik a f. évi május hóban foganatosítandó tiszt-
újítást megelőzőleg a képviselőtestü et kebeléből ki fognak 
lépni, a f. év i a p r r i i hó 7-ik n a p j á n , uj választás fog 
történni, felhivatnak enr.ek folytán a választók, — hogy a ké*-
besitett szavazatlapokon megjelölt választási helyen és időbeu 
választási jogaik gyakorlása végett jelenj f nek meg. 

A választás napjáig pedig, ngy a kilépő, mint bentma-
radó válasrtott és viiüis képviselők névjegyzéke a polgármes-
teri hivatalban bár ki által in-gtekinthető. 

Kgyszersmind értesíttetik a közönség arról is, hogv a 
kikn>-k akár a választási eljárás ellen panassznk lenno, akár 
pedig valamely választott képviselő ell°n kifogásuk lehetne, ez 
iránt f. lszóllamlásaikst a választás napjától Kzáinitott 10 nap 
alatt, vagyis april hó 17-ik napjaié, az igazoló választmány 
elnöke nagyságos Staminer Sándor királyi tanácsos alispán ur-
nái nyújthatják be. 

Kelt, S zen tesen , 1K84. évi márc. 20-án. 

M a g y a r J ó z s e f 
h. polgáruirstor. 



H l R D E T E S E K . 
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f 

Első debreczeni érc- és fakoporsó főraktár! 

Sírkő elárusitás ! 
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

és mindazokat, kiknek szomorú kötelességből sirkövet 
kell vásárolni, miszerint átköltözés miatt 

siykőraktárnmban réfjeiadási 
rendezek s mindennemű t e m e t k e z é s i C i l C -
I c e l E és SiTlSÖTT-elE árát a gyári árnál 30 
5 0 százalékkal © l c s ó ' b ' b r s i szállítottam le. 

Egyidejűleg tudomásra hozom, miszerint S i r l C G 
r a l r t á r c m a t a »Sajtó* féle házból szent György 
naptól kezdve p f a f í é i \ P o i i i í k - f é l e 
házba helyezem át. 3—G 

Miután ezen átköltözés miatt az árakat bamulatOS 
OlCSOra szállítottam le, felhívom a közönség figyelmét, 
ragadják ineg a kedvező alkalmat, mely csak egyszer 
nyílik ily rendkívüli olcsó bevásárlásra. 

A cikkeket részletfizetésre is kiszolgálom. 

Tisztelettel HVilUHZ fiíti/i 
ftirku, ¿rc- fak«>|»or*őraktár tulajdonon 

Figyelemre méltó, mivel nem szédelgés. 

Jószág vállalás. 
Alulírott homoki haszonbére« h a n t h á z i 

pusztájára (Mindszeuttől két éra járásnyira jó-
szágokat >áll».l a következő lel ételek mellett: 

1) A gulya kiáll április 24-t n azét veretik 
november l-»u. 

'2. A jószág- előtt folytonosHii kősó áll, — 
rósz időben p'díg szalmaaljat k*p. 

3. Fizetendő darabonkiut egy ökör után 6 (i ) f p 
forint, egy ló ntárt C forintot, más jósrág után i-T 
5 foriut. l(, J IJj 

'. / . .„ A k i i l K n i l i i t i u i n fi».» t N r 

F A X E R S S K E D E S É B E N 

legjobb minőségű 

Szopos jósaág any jával külön dijt mm fizet. 
4. Csődör lovat, vagy rúgott csikót nem 

vállalok. 
5. Ezen felül fizetendő a közös gulyás 

Kriván Pálnak minden darab után l frt. 'ĵ -ad 
véka buza vagy rozs, :

l3-ad font szalonna, ^-ad 
font só. 

G. Htirafáskor fizetni kell foglalóba mind« n 
darab után 1 forint, mely az odahajtáskor tele 
pusztabérre egészítendő ki, a pusztabér másik 
tele az elhajtáskor fizetendő le. 6—6 

7. Behatásokat szívességből elfogad e lap^ 
szerkesz őségé. S Z é X 3 7 ' 

S Z É N 
valamint a Tiszán, kereskedésében s görgősi malmánál 

i p a jű 

BÜKK TŰZIFA 
11 — 0 van eladó. 

43 Gt Mr G . éiiC* OÍ i 

" I K a c s a : 
J (a B a m b o v s z k i kertje közelében) dinnye é3 
9 más apró vetemény alá kiadó A kik bérleni 

c h a j t n a k , ; e l e r t k e z h e t n e k k u r c a p a r t i h á z á n á l . 

I I K l M l t S L ' * ! 
^ Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy 

n 12 év óta fennálló és jó hírnévnek örvendő 
MEGHÍVÁS. 

: 
Ófc ^ al>r ' ' ^ órakor Szegvár község 

W| 

A szegvári Takarékpénztár 

közházánál 
ff 

| k ö z g y ű l é s t 
f tart,melyre a t. részvényeseket van szerencsém meghívni. 

| T á r g y : 
? Az alapszabályok módosítása. 

ÍJ Szegvár, 1384. március 17. 

H a l u s József, elnök. 

lábbeli üzletedet 
újonnan berendeztem és nálam mindennemű n ő i , f é r f i és 
g rye rxne l s : lát"b"bellis: a legjobb anyagból készítve és 
legjutanyosabban kaphatók. 

Megrerdeléseket pontosan és a lehető legjobb anyagból ké-
szítem, hogy ez által is a közönségnek ez ideig bennem helyezett 
bizalmát továbbra is fentartsam, sőt még fokozzam. 

Továbbá nálam mindennemű javítások is elfogadtatnak és 
pontosan, mérsékelt áron készíttetnek, melyre egy külön, hozzá 
értő munkást alkalmaztam 

Tisztelettel TÓ fii JÚZSef. czipész. 

legjobb megrendelési mód! ^yrUuíi le«;jutányosaüü es 

A? itt felsorolt áiuczikkek és munkák u megnevezett első nndü czégek'.Ől a leg 
j u t á n y o s á t kan »s l e g b i z t o s a b b a n egyedül és kizárólag a 

„Nemzetközi Hirdető" 
szerkesztőségétől (Budapest, VI I . Károly kör 7 ) rendeltetnek meg. 

A következő e l ő nyök bizírsiltati ak : 1. Csakis kitűnő minőségű czikkek 
és munkák, csakis első rendű czégektól küldetnek a megrendelőknek, egyedül a2 
eredeti árakon, eredeti árjegyzékek szerint — 2 A megrendelő egyetlen levelezési 
lappal összis szükségletet fedezheti s megtakarítja a külön-külön szállítási költsé-
get. 3 A csillaggal megjelölt czikkek és mui kák s zabo t t árából 10°|() et en 
g e d ü u k s 10 frtoíi felül portoimntesen szállítunk mindent.— 4. A megrendelőmé 
megrendeléseit és le\eleiéstit dijmei tesen teljeritjük — A szállításokat Vajda Bél» 
első rendű spedíteur eszközli. 

Minden küldeményért hármas jótállás: a cégé, a speditcuré és a „N. 11."-é. 

I. G vógykü 1 <>n 1 egességek. 

Bráz&i-íéle soshorczeLZ. 42 különféle bet*gségben főlérhetetlen hatású 
egy házban se hiányozliatik Ára 80, 40 kr. 

H u n g á r i a k á v é . Szalády Antaltól Gy omorbajlan, bélhurutban stb Szrn 
vedőkre rendkívül jó 1-atásu Egészségeseknek megbecsülhetetlen. Egy kilo 1 frt20kr 

Forty-féle egye temes sebtapasz . Minden seb azonnali gyégyitására 
Arj szerint. W e i s z M,-féle universalis sebk« nőcs, ára 30, 50, kr 

Ho f f János-féle < génvnéjíi S ü l ö k 1 palaczk 60 kr. maláta-czukorkák 20 kr 
malátakivonat 70 kr. — S t r a t üZ B . n t likőre, htísitő labdacsai és mellpasztillhi 
Ár j szerint K á r p á t i egészség i l a bdacsok köhögés, görvély, mellbajok el-
len Friedrich főraktárából ¿1 kr. 

G y o g y k ü l ö n l e g e s s é g e k Török József főraktárából: szakállnövesztő 2 
írt 60. — Vas bravais 3 frt. — Különösen ajánljuk: 

Szem-esEcnt ia d. Ltboistél, francia szemgyógyviz, egészséges sz< mek ero-
sitésére is mtgbtcsíilhetetlen hatású, ugy hogy minden szemeire féltékeny egyet-
len családnál sem saabad hiányozna; gyenge, beteges lá os szemekre nézve segyi" 
talátan minden szembaj, lántalem vagy betegségben nélkülözhetetlen, minthogy 
nemben a legkitűnőbb gyógyhatású s a legnagyebb oivosi tekintélyek által le^-
I agy e b e IYOSÍ tekintélyek altal legjobban ajánlt medecina. Török Jó/sefen kivti) 
kapható n^vezéiképvise'ői^l; Atüller L. ^oroksári uieza 4. Egy Üveg 90 kr. 

Űrmös-essent ia . Aisny éjmtkk* 1 kitüntetettpy ógyszer bell.uiut, étvágy-
talanság stb eseten Vörös borhoz ad\a a legkitűnőbb Üimöst adja. Török Józsein 
kivül kapható id Müller Jaksb feltalálónál (Rostéi)-utcza, saját házaj, ára 50 kr. 
Nagy palaczk (másfel líterj 3 frt 50 kr. Haszn. u. 

K ö s z v é n y - v á s z o n Török József gyógyszertárából. 

, , S z a l t á n a n ö v é n y s z a p p a n , u Nemencsek-féle, bőrbetegség, májfoltok 
szeplők, hajkorpa és migrain ellen. Ára 35 kr. 

Ezen Jelül minden gyógyknlönleqesség árjegyzék szerint. 

I I . Pipere «szerek, 

B l a h á n é a i c z p c r . Müller M iilatuzertárából. Ugyanonnan mindtnnemü 
pipere és illatszerek. 

Jau lnsz-fé le ,Juno-ciéme* ásványme ntes, ártatlan S7erekhŐl, szeplők 
májfoltok ellen. I frt 50. - ,Jnno-pasta" az arcz héf bérré tételére ? frt, wJun< 
púder" 60 kr. A bécsi és budapesti vegytani intezetek a legjobban ajánlják; rei d-
kívül kapatos pipere-szerek. 

Uf m a g y a r ha j fes tő szer a lermészetes svin visszaállítására. Tokotly 
féle, ára 2 50. 

S z n l t á n a p ipere s z a p p a n . Minden boudtiiban nélkülözhetetlen csodá 
latos hatású; elismert. Ara 3 drb 1 frt. Nemencsek-féle 

Ha jnöve»z tö-szer . Ilausner H. családi titka Ára 1 frt 40. 
6 27 Ezenielül minden pipereszer árjegyzék szerint 

I I I . Gazdasági és háztartási 
Az nElső m Jelzete bűrkenőcs-gyár" gyártmányai. Fekete borkénre* 1 frt 20 

r»árga 1 frt 50 Ercztisztitó 10 kr Kettős velencei bőrlak 60 kr. Nemencbek-féle. 
József fŐhg. udv. szállítója Katonai, csendőri stb szállító. 

Egyetemes hideg enyv, Singer-féle. Edények, üvegek, pipák, fadarabok és 
bőr összeragasztására. 20 kr. 

Mosánszky-féle jénymáz. Nemencsek-féle éreztisztiló 10 kr. Kavar por, Polích-
fél 1 frt. — Patkány irtószer Reisztól 1 frt. 

Ezenfelül mii (len háztartási és gazdasági czikk eredeti áron. 

Divatáruk, ruházat. 
Férfi divatáruk és feliértemüek Kaiikás Lajostól. Egészségi fehérneműd: 

és öltözetek d Jíiger Gusstáv féle a budapesti főraktálból. — Kalapok Nyerges M 
(¿yárából. Női divatáruk Monaszteily és Kuzmik udv. szállitóktól — Női ruhák 
Fríedrichtől, a volt Ab érés Kiss főszabászától. 

Czipők, Lőrinez István gyárából ursk, hölgyek és py ennekek szán.á'a. 
Ezenfelül mii elen áruk ered. árjegyzék szerint. 

M i n d e n f é l é k . 
A Gschuindt-Jéle svesz, élesztő, likőr- és lumgyári részv. társaság Buda-

pesten szesz, élesztő-, likőrből rumból és eczete*sei tiából álló készítményeit ajánl-
luk. Gyár és fürdŐintézet : Józsefváros, üllői ut. Főiaktár: Károly-körut 17. sz. báió 
Orczy féle ház 

Ilutorok, az I butor-ipnr-tár»>ns£gtóI. — Excelleni szék 1 fí-téle czélra Schö-
berl K -tól. — Pénzszekrények} Wiese Fr. udv. száll — Vatbutorvk Stitz Henriktől. 
— Agijnemiiek Hüttl Tivadar udvari szállítótól. 

Üregnem étek Síölzle éz fiai gyárából. Kocsik Hogdái- J . gyárából. Lószer-
számok Pzigeti L-tól. — Tornaeszközök, szerszámok, malomkövek kony baeszközök 
Geitner és Ramchtól. 

Biliárd (s teke asztalok Gyöngvössy J-töl. — „Ariston" ön'átt-zó szalon-
liangí-zer 25 frt a főraktárból. — nOichestrionu ön:

(áts'/ó fiüti zerekar ára 1000 
írttól fölfelé; a főraktárból. — Zongorák Ledeczy gyárából. 

Lőfegyverek, pisztolyok stb. Kimer ueiv szállítónál. — Vadászati és uti 
czikkek Kertész Tódortól. 

Gazdasági gépek Fehér Miklóstól Varrt gépek Keidlinge rtŐl. Mesterségekhez 
szükséges szerszámok Geitner és Rauschtól. 

A legkitűnőbb eredeti franezia pezsgöborok Je.qufs Lonis Fréres fraiicia czég 
budapesti vezérképviselőjétől, Mtiller L-tó'. Gr*nd vin de la couronne 3 frt 80 kr 
Carte blanche l ére choís 3 frt 50 kr 

Esseiitiák mindenmmü likőr gy ártására Watterich Arnold gyárából. 
¡Sikerült és széparczktpek Neumann Ignác műterméből. Szénraiz 3 frt. kréta 

rajz 6 frt. olajfestmény (íletnapyság) 8 frttó! fölfelé. A fénykép sértetlenül vissza-
ktildetik AiTképes választási zászlók k. sz. Neumann Ignác műterméből. 

Vésnöki munkák: pecsétnyomók, bélyegzők pt csétbél\ egek, monogrammok 
a legolcsóbb szabott ár szerint. 

Fáczány i gyógyszertárából a következő gyógy különlegességek kap-
hatók : 1) Fáczányi-ftle cdes mus t á r . R<neikivtili kitüi ő és biztos hatású gége, bél-
és gyomorhurutnál, étvágytalanságnál stb számos őszinte e!s igazi elismeréssel. Ara 1 
frt v. 50 kr. 2) F. Fhen i l -s zappan a legjobb gyó^yszappan 1 fit. 3i Sosborszesz 
a legvalódibb összeállítás szerint, egyedül biztos hs.tásu S0—40 kr. 4) F . CSUZ el leni 
p ap í r , fogfájáfit, főfájást, csúzos szakgatást rögtön gyógyít 

Egyszóval n.inc^en munka és cikk nyomatott árj»gy;ék szerint készíttetik s szállíttatik. 

E l s ő k ö z p o n t i s zé tkü ldes i he lye Magyarország Csszts kiviteli termé-
nyeinek, áruim k ^s g) ártmány ainak. (Toksii ménesi, bal>itonvidéki borok Vári.ossy 
Lajos utján, kőbányai sörök Dittrich és Goltschlig ut,s 11, buskonszervek a Weisz 
testvérektől, selmeezi pipák Ileller F-tői, magyar vas »czél stb. Var hus Pál K-tól 
lámpák, píípir, szappan szegedi paprika, gácsi posztó stb.) mind legdirektebb forrás-
ból, Száhott áron ¿s az eredeti cz»'g árj. szerint. Eb gen ő egy levelező lapon írni a 

„ l ^ T e m z e t l s i ö z i i H i r d - e t ő " 
fc«erk (lUulaj.'st, VII Károly-körut 7) 

Pontos becsületes és gyors szolgálat. 

BZENTESEN, NYOMATOTT A KIADÓ UUA FEBKNCZ OYOIÍSHAJTÓJÁN, 
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Első debreczeni érc- és fakoporsó főraktár ! 

Sirkő elárusitás ! 
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. közönséget 

és mindazokat, kiknek szomorú kötelességből sirkövet 
kell vásárolni, miszerint átköltözés miatt 

sirköraktámmban réyeladásl 
rendezek s mindennemű t e m e t k e z é s i c i k -
k e k és S i r k ö v e k árát a gyári árnál 3 0 
5 0 százalékkal © l C S Ó " b " b r a szállítottam le. 

Egyidejűleg tudomásra hozom, miszerint © i x k Ó 
r a . k t á r 0 3 3 a . £ l t a Sajtós féle házból szent György 
naptól kezdve pfacléi\ MMollák - féle 
házba helyezem át. 3—G 

Miután ezen átköltözés miatt az árakat bamulatOS 
OlCSOra szállítottam le, felhívom a közönség figyelmét, 
ragadják meg a kedvező alkalmat, mely csak egyszer 
nyílik ily rendkívüli olcsó bevásárlásra. 

A cikkeket részletfizetésre is kiszolgálom. 

Tisztelettel JiMUSZ fiái ii 
ftirkő, trv-v* fnkopon*émktir tulajdonon 

Figyelemre méltó, mivel nem szédelgés. 

Jószág vállalás. 
Alulírott homoki haszonbére« h a n t h á z i 

pusztájára (Mindszenttől két óra járásnyira jó-
szágokat >áll>.l a következő fel-ételek mellett: 

1) A gulya kiáll április 24-en szét veretik 
november l-»u, 

!2. A jÓHzáir előtt folytonosan kősó áll, — 
rósz időben p^dig szalmaaljat ksp. 

3. Fizetendő darabonkiut egy ökör utáu 6 
forint, egy ló ntán G forintot, más jószág után 
5 forint. 

Szopos jószág anyjával külön dijt n^m fizit. 
4. Csődör lovat, vagy rúgott csikót nem 

vállalok. 
í). Ezen felöl fizetendő a közös gulyás 

Kríván Pálnak minden d»rab után 1 frt. '^-ad 
véka buza vagy roz*, :|3-ad font szalonna '^-ad 
font só. 

G. Heirafáskor fizetni kell foglalóba mind» n 
darab után 1 forint, mely az odabajtáskor lele 
pusztabérre egészítendő ki, a pusztabér má»ik 
fele az elhajtáskor fizetendő le. 6—6 

7. Behatásokat szívességből elfogad e lap 
szerkeaz őaége. Ta^S-OS-

FAXERSSKEDESÉBEN 

l e g - j o T o l D m i n ő s é g ű 

[): 
t ) A . V 4 & 

S Z É N 
valamint a Tiszán, kereskedésében s görgősí malmánál 

i g e a j ő 

BÜKK TŰZIFA 
11—0 van eladó. 

K a n c s i Jánosnak tulakurcai földje 
(a Rambevszki kertje közelében) dinnye éa 
más apró vetemény alá kiadó A kik bérlcni 
chajtnak. eler.tkezhetnek kurcaparti házánál 

MEGHÍVÁS. 

A szegvári Takarékpénztár 
f. évi april hó 5-én délelőtt 9 órakor Szegvár község 

közházánál 

k ö z g y ű l é s t 
tart,melyre a t. részvényeseket van szerencsém meghívni. 

Tárgy: 
Az alapszabályok módosítása. 

Szegvár, 1884. március 17. 

H a l u s J ózse f , elnök. 
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Van szert^ncsóm a n. é. közönséi; linloniáaái'ii hozni, hogy 
12 év óta fennálló és jó hírnévnek örvendő 

l á b b e l i ü z l e t e m e t 
újonnan berendeztem és nálam mindennemű 33.CÍ, f é r f i és 
g y e r m e k lá"b"belik a legjobb anyagból készilve és 
legjutanyosabban kaphatók. 

Megrendeléseket pontosan és a lehető legjobb anyagból ké-
szítem, hogy ez által is a közönségnek ez ideig bennem helyezett 
bizalmát továbbra is fentartsam, sőt még fokozzam. 

Továbbá nálam mindennemű javítások is elfogadtatnak és 
pontosan, mérsékelt áron készíttetnek, melyre egy külön, hozzá 
érto munkást alkalmaztam. 

Tisztelettel TÓ f i i ..SÓZSef\ czipész. 

megrendelési m ó d ! 

t > 

Egyedüli legjutányosabb és legjobb 

A? itt felsorolt áiuczikkek én munkák a megnevezett első rendű czégek^Ől a leg 

j u t á n y o s á t o a n l e g b i z t o s a bb an egyectil és kizárólag a 

„Nemzetközi Hirdető" 
szerkesztőségétől (Budapest, VII . Károly kör 7 ) rendeltetnek meg. 

A következő előnyé k biztosíttatlak: 1. Csakis kitűnő minőségű czikkek 
és munkák, csakis ebő rencHí elegektől küldetnek a megrendelőknek, egyedül az 
eredeti árakon, eredeti árjegyzékek szerint — 2 A mígrendelő egyetlen levelezési 
lappal össz« s szükségletet fedetheti s megtakarít a a külöi -külín szállítási költsé-
get. 3 A csillaggal n.*gjelí?lt czikkek éa mui k.'tk szabo t t árából 10°|() et en 
g e d ü n k s 10 frton felül portom« ntesen szállitut k miiident.— 4. A megrendelőm l 
megrendeléseit és lt\ele i ést ií dijiLii tesen teljesítjük — A szállításokat Vajda Bél* 
első rendű spediteur eszközli. 

Minden küldeményért hármas jótállás: a céyé, a speditenré és a „N. II."-é. 

I. Gyógy különlegességek. 

Bráz&i-íéle sóshorszcLZ. 42 különféle let»gségben főlérhrtctlen hatású 
egy házban se biányozliatik Ára 80, 40 kr. 

H u n g á r i a k á vé . Svalády Antaltól Gy omorbajlan, bélhurutban stb Szrn 
vedőkre rendkívül jó hatású Egészség« veknek megbecsülhetetlen. Egy kilo 1 frt20kr 

Forty-féle egye temes seb tapasz . Minden seb azonnali gyógyítására 
Arj szeriut. — W e i s z M,-féle universalH sehk<nőcs, ára 30, {>0, kr. 

Ho f f János-féle egésaségí söiök 1 palaczk 60 kr. maláta-czukorkák 20 kr 
malátakivonat 70 kr. — St ra i l i Z B . n.» llsőre, hífsítő labdacsai és mellpapztillai 
Alj szerint K á r p á t i egészség i l a bdacsok köhögés, görvély, mellbajok el-
len Friedrich főraktárából 21 kr. 

G y ó g y k ü l ö n l e g e s s é g e k Töiök József főraktárából: szakállnövesztő 2 
frt 60. — Vas bravais 3 frt. — Különösen ajánljuk: 

Szem-essent ia d. Ltboistél, francia szemgyőgyviz, egészséges sz< mek erő 
sit^sére is mtgbtcsülhtttl ltn hatású, ugy hogy minden sztmeire féltékeny egyet 
len c^sládiiál Km ssalad hiány ozi.ia; pyeitge, beteges fáios szemekre nézve s egyál-
talában mincien szembaj, lánialcm \a^y betegségben nélkülözhetetlen, minthogy e 
nemben a legkitűnőbb gy (h ) liatásu s a Kgnsgythb orvosi tekintélyek által le^ 
rsgyeb oivosi tekintélyek által legjobban ajánlt meiecina. Török Jó/sefen kivb) 
kapható » vtzéiképNÍse'ői.^l. Alüller />. ^oroksár¡ utcza 4. Egy Üveg 90 kr. 

Ürmös-essent ia . Aiany éjmtkk» 1 kníintetettpy ógyszer belhuiut, étvágy-
talanság stb esetén Vörös borhoz ad>a a legkitűnőbb Üimöst adja. Török Józselei 
kívül kapható irt Mtiller Jaksb feltalálónál (Rostély-utcza, saját házay, ára 50 ki 
Nagy palaczk (másfel literj 3 frt 50 kr. Haszn. u. 

K ö s z v é n y - v á s z o n Töri»k József gyógyszertárából. 

„ S z u l t a n a n ö v é n y s z a p p a n , u Nemencsek-féle, bőrbetegség, májfoltok 
szeplők, hajkorpa és migrain ellen. Ára 35 kr. 

Ezen Jelül minden gyógy különlegesség árjegyzék szerint. 

I I . Pipere-szerek. 

B l a h á n é a i c z p c r . Müller M. illatszertárából. Ugyanonnan mindennemű 
pipere és illatszerek. 

Jatxlusz-féle rJuno-ci/me* ásványm* ntcs, ártatlan szírekből, szeplők 
májfoltok ellen. I frt 50. - ,Jnno-pasfa" az aicz hóf bérré tételére ? frt, „Juw 
púder" 60 kr. A bécsi és budapesti vegytani intezetek a legjobban ajánlják; rei d-
kívfll kapatom pipere-°zerek 

U| magya r hajfestő szer a termék*tea svin visszaállítására. Tokody 
féle, ára 2 50. 

S z a l t á n a p ipere s z a ppan . Minden boudíiiban nélkülözhetetlen csodá 
latos hatású; elismeri. A«a 3 drb 1 frt. Nemencsek-féle 

H&jnövesztö-Ezer . Hausner R. családi titka Ára 1 frt 40. 
f{ 21 Ezenleltll minden jiipereszer árjegyzék szerint 

I I I . Gazdasági es háztartási cziUlce 
Az ,Első m. fekete bőr kenőcs-gyár" gyártmányai. Keket e hő; ken<C"» 1 frt 20 

Kárga 1 frt 50 Ércztisztitó 10 kr Kettős velencei bőrlak (>0 kr. NenuncheL-léle. 
József főhg. udv. szállítója Katonai, csendőri stb szállító. 

Egyetemes hideg enyv, Singer-féle. Edények, üvegek, pipák, fadarabok és 
bőr összeragasztásán. 20 kr. 

Mosánszky-félc Jénymáz. Nemencsek-féle ércztisztiió 10 kr. líovarpor, Polích-
fél 1 frt. — Patkányirtószer Reisztól 1 frt. 

Kztnfelül minden háztartási és gazdasági czíkk eredeti áron. 

Divatáruk, ruházat. 
Férfi divatáruk és feliért emtíek Katik ás Lajostól. — Egészségi fehérnemnek 

U öltözetek d. Jüger Gusstáv féle a budapesti főraktálból. —Kalapok Nyerges M 
yáiából. Női divatáruk Monaszterly és Kuzmik udv. szállítóktól. — Női ruhák 

Fríedrichtől, a volt AherésKíss főszabászától 
Czipők, Lőrinez István gy árából urak, hölgy ek és gyermekek szán á»a. 

Ezenfelül minden áruk ered. árjegyzék szerint. 

m i n d e n f é l é k . 
A Gschwindt-Jéle svepz, élesztő, likőr- e's rumgyári részv. társaság Buda-

pesten szesz, élesztő-, likőrből rumból és eezettípei tiából álló készítményeit ajái l-
luk. Gyár és fürdőintéztt : Józsefváros, üllői ut. Főiaktár: Károly-körut 17. sz. báió 
Orczy féle ház 

Bútorok, az I butor-ípnr-tári-as/gtól. — Excellentszék HMéle czélra Sclö-
berl K.-tól. — Pénzszekrények, Wiese VT. udv. száll — Vasbutorok ^titz Henriktől. 
- Agynemiiek Hüttl Tivadar udvari szállítótól. 

Üvegnemuek Stölzle éz fiai gyárából. Kocsik Hogdár J . gyárából. Lószer-
zámok Szigeti L-tól. — Tornaetzközök, szerszámok, malomkövek kony baeszközök 

Geitner és Rautchtól. 
Biliárd is teke asztalok Gyöngy össy J-től. — TAristonu ön'átí-zó szalon-

hangster 25 frt a főraktárból. — 9 Oichestrion" önjátszó éiiiHi zerekar ára 1000 
írttól fölfelé; a főraktárból. — Zongorák Lc'eleczy gyárából. 

Lőfegyverek, pisztolyok stb. Kirner udv szállítónál. — Vadászati és uti 
czikkek Kertész Tódortól. 

Gazdasági gépek Fehér Miklóstól Varrógépek NeidlingerlŐl. Mesterségekhez 
szükséges szerszámok Geitner és Rauschtól. 

A legkitűnőbb eredeti franczia pezsgőborok Jaqufs LOP is Fréres fraitcia czég 
budapesti vezérképviselőjétől, Mtiller L.-tó'. Grand vin de la couronne 3 frt 80 kr 
Carte blanche 1-ére chois 3 frt. 50 kr 

Essentiák mindennemű likőr gyártására Watterich Arnold gyárából. 
Sikerült és széparczképek Neumann Ignác műterméből. Szénrajz 3 frt. kréta 

rajz 6 frt. olajfestmény (életnagyság) 8 frltól fölfelé. A fénykép sértetlenül vissza-
küldetik Ai-cképes választási zászlók k. sz. Neumann Ignác műterméből; 

Vésnöki munkák: peésétiiyomók, bélyegzők p< csétbély egek, monogrammok 
a legolcsóbb szabott ár szerint. 

F á c z á n y i g y ó g y s z e r t á r á b ó l a következő gyógy különlegességek kap-
hatók : 1) Fáczányi-ftle cdes mus t á r . R<nelkivíili kitüi ő és biztos hatású gége, bél-
és gyomorburutnál, étvágy talanhágnál Rtb számos őszinte ¿s igazi elismeréssel. Ara 1 
frt V. 50 kr. 2) F. Fhen i l - £ zappan a legjobb gyógyszappan 1 fit. 3i Sosborszesz 
a legvalódibb össz» állítás szerint, egyedül biztos hatású >^0—40 kr. 4) F . CSUZ el leni 
pap i r , fogfájást, főfájást, csúzos szakgatést rögtön gy ógy it 

Egyszóval minden munka és cikk nyomatott árj'gyiék szerint készitt*tik a szállíttatik. 

E l s ő k ö z p o n t i s zé tkü ldes i he lye Magyarország Csszes kiviteli termé-
nyeinek, áruim k és gy ártmány sinak. (Toksii ménesi, l>alatonvidéki borok Vámossy 
Lajos utján, kőbányai sörök Dittrích és Goítschlijr ut.j n, huskonszervek a Weisz 
testvérektől, selmeczí pipák Ueller F tő), magyar vas Vczél stb. Var hu* Pál K-tól 
lámpák, pspir, szappan szegedi paprika, gácsi posztó stb.)ítíihd legdirektebb forrás-
ból, Szabott áron és at ered. ti ez/g árj. szerint. El.gen ő egy levelező lapon írni a 

„ Z t S T e r a z e t l s ö z i ^ i r d . e t ó " 
szork (Budapest, V I I Károly-Körut 7) 

Pontos becsületes és gyors szolgálat. 

SZENTESEN, IfeW*. NYOMATOTT A. KIADÓ SIMA FE1ÍENCZ QYO ESSAJ1ÓJÁN. 




