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Ex.örirsTÍsz A t i l : 

Egy évre — 

Félévre — — 2 forint 

Negyedévre — — 1 forint 

S z £ R K C 3 Z T Ó S é O : 

Korc«|»arti utca 31-ik azám, hova • lap 

«aellcini részét illető közlemények • pénz-

küldemények is cimzeodők SZENTESI W 
VEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. 

N á m 

a lap hátáé (4-ik) oldala 40 helyre rmm 

beosztva, egy hely ára bélyegdij nélkti 

90 kr. — Bélyegdij minden beiktatásnál 

külön 30 kr. 

NTIX.TTtmSES 

minden egye* sor közlése 30 kr. 

Bőrmentetlen levelek c*ak ismert kezek 
tol fogadtatnak eL 

I v d l e g r j e l e r L i x i i n d . e a a s z o m . " b a , t o a a . -
Felelfo saerkeaatő ét kia<?ó tulajdonos : 

E g e r e s e z á t m . á t r a , 3 I s r a ő c z á i x , 

Megyénk gazdasági egyesülete. 
Annyi lelkesítő felhívás, közel 10 ev óta 

tartó cikkezés, egyesek lankadást nem ismerő 

buzgólkodása után, végre sikerült megalakí-

tani Csongrádmegye gazdasági egyesületét. 

Azok, kik értik és érzik, hogy a mi 

mezőgazdasági terén messze hátra maradt 

vármegyénkben, mily áldásos hivatása van, 

s mily nagy eredményeket produkálhat egy 

gazdasági egyesület, s evvel szemben is-

merik közönségünk közönyét, valóban kell, 

hogy megyénk mezőgazdasági életének első 

ünnepnapjául tekintsék a f. évi jan. 20-át, 

melyen a megyei gazdasági egyesület végre 

megalakult, megtartá tísztujitását s ezzel meg-

kezdé megyénk mezőgazdasági életére min-

den irányban messze kiható üdvös működését. 

Mi részünkről örömmel üdvözöljük ezt 

az egyletet, melynek létesítéséért lapunk 10 

év óta állandóan harcolt, melynek létét egy-

nek tartjuk a mezőgazda sorsával, s mely-

nek működéséhez a legszebb reményeket 

fűzzük. Örömmel üdvözöljük; mert mi tud-

juk leginkább, hogy ezelőtt csak 10 évvel is 

még, mily fokon állt nálunk a közérziilet a 

gazdasági egyesület eszméje iránt. Mi láttuk 

azt, hogy mikor 1876-ban egy szentesi gaz-

dasági egyesület megalakítása végett, — az 

eszme iránt lelkesülő egy pár polgártársunk 

— egybehívta a közönséget: ezen egybehi-

vásra 7-en, mond heten jelentek meg. — 

Tehát kilenc évvel ezelőtt még Szentesen, 

ebben a teljes mértékben földmive'ő város-

ban, hol az iparos osztálynak szakérdeke 

szerint külön-külön, minden foglalkozás terén 

meg volt a maga szakegylete : összesen csak 

7 ember került, a közel 1000-re menő, számba 

vehető földbirtokos között, kik belátták, hogy 

talán az is üdvös lenne,ha a gazda nem maradna 

foglalkozása terén mindenben egyedül ma-

gára, hanem szövetkezés által támogattatnék 

ott, hol az egyesnek ereje kevés nagyobb 

eredmények kiküzdéséhez. — S ha ilyen 

volt a közérzület és fölfogás Szentesen, mi-

lyen volt az a megye többi községeiben. 

Ily körülmények között azok, kik átérzik 

egy megyei gazdasági egyesület messze ki-

ható üdvös hivatását: vajon hogy ne tekint-

hetnék mezőgazdasági ünnepnek azt a napot, 

melyen Csongrádmegye gazdasági egyesü-

letének élete kezdődik. 

Az országnak legutólsó vármegyéi közzé 

tartozik megyénk ezen a téren. Megyénk, 

mely mint teljesen földmives néppel biró 

vármegye kellett volna, hogy zászlóvivő le-

gyen a mezőgazdasági kultura terén. Való-

ban ha vesszük, hogy Magyarország 44 vár-

megyéjében, és pedig Abauj, Arad, Bács-

Bodrog, Baranya, Bars, Békés, Bihar, Borsod, 

Csanád, Csik. Esztergom, Fejér, Győr, Hajdú, 

1 leves, 1 Iont, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Komá-

rom, Kis-küküllő, Maros-Torda, Moson, Nóg-

rád, Pozsony, Sáros, Somogy, Sopron, Sza-

bolcs, Szathmár, Szeben, Szepes, Szilágy, 

Szolnok-Doboka, Temes, Tolna, Torda-Ara-

nyos. Torontál, Trencsén, Udvarhely, Ung, 

Vas, Veszprém, Zala, Zemplén és Zólyom 

vármegyékben, tehát csaknem az egész or-

szágban mindenütt már évek óta s helyen-

ként már évtizedek óta működnek nagy 

eredményekkel a megyei gazdasági egy esü-

letek : méltán el lehetne szomorodni azon, 

hogy mi igy elmaradtunk. 

Mondjuk azonban, hogy ez a szemrehá-

nyás csak a multat illeti. A jelen emberei ké-

pesek voltak megküzdeni az eddig uralkodott 

közönynyel s képesek lesznek oly tevékeny-

séget fejteni ki, melylyel megyénk mezőgaz-

dasági állapota rövid idő alatt a kor színvo-

nalára emelkedik. 

Ha volt rá valaha szükség, ma van, 

hogy az ország minden j ó hazafia komolyan 

s szakszerüleg foglalkozzék a mezőgazda na-

gyon is hanyatló sorsának kérdésével. Az 

ország minden zugában érzik és mi is itt a 

Khanaánnak hirdetett alföldön nagyon is érez-

zük, hogy a rendkívül aláhanyatlott termény 

árak mellett a földmives, a gazda nem ké-

pes — nem hogy helyzetén javítani — de 

fenntartani se magát. A gazda hanyatló anyagi 

helyzete magával húzza az iparos, a keres-

kedő osztályt, ugy hogy szomorú idők fog-

nak Magyarországra bekövetkezni, ha ezen 

állapoton az ország segíteni nem fog. Az 

országgyűlés terme viszhangzik a legszomo-

rúbb jóslatok mellett, a tanácsadások egész 

özönétől. A küzdelem tehát már legfoliilről 

megindult a mezőgazda sorsának javítása 

érdekében, s ebben az egész országra kiter-

jedő közgazdasági harcban, a megyei gazda-

sági egyesületek lesznek hivatva a kellő és 

hatalmas segélyt megadni az országnak. 

A gazdasági egyesületekre tehát a kö-

zel jövőben nagy szerep vár, s az ő tevé-

kenységüktől sok függ arra nézve, hogy a 

magyar mezőgazda anyagilag romlásnak in-

dult állapota miként lesz elviselhetővé téve 

és javítva. 

Mi, megyénk gazdasági egyesületének 

e téren való működése és szerepe elé előre 

is bizodalommal nézünk; mert Csongrád-

megye gazdasági egyesülete elég szerencsés 

volt és elég bölcs volt az ország egy oly 

férfiát ügyeinek élére állítani, kinek közgaz-

dasági téren első rangú szerepe van az 

országban. 

Ez a férfiú gróf Károlyi Sándor, kinek 

elnöksége emeli Csongrádmegye gazdasági 

egyesületét és a mezőgazdasági kultura te-

rén jövőt, szerepet biztosit ezen egyletnek. 

S amikor ismételve örömmel üdvözöl-

jük megyénk gazdasági egyesületének meg-

alakítását, hálás elismeréssel adózunk előre 

is az egylet elnökének, ki ezer irányit nagy 

elfoglaltságának dacára is kijelenté hogy: a 

közügy érdekében kötelességemnek tartom az elnöki 
tiszt elfogadásit. 0 

A 2309 frt. bírság, moly az adófelügyelő-

ség által Szent«'» város polgármesterére ki rovatott, 

a f. hó 21-én tartott megyei közigazgatási bizott-

sági ülés iránt, 1>* >1 felebbezés folytán ez az ügy 

tágyalandó volt átalános érdeklődést keltett vá-

rosunkban. Ülés után többen tudakozódtak, hogy 

mi történt ezen ügygyei ? — Hát nem történt semmi! 

Mert ez az Ugy nem is került a közigazgatási bi-

zottság elé. Tévedés forog fenn a dologban. — Azt 

mondja az adófel ügy elöség egyik referense. — És 

most már azon fogják kezdeni a dolgot, amit mi 

véleményképpen kijelentettük, hogy az adófelügyc-

löséguek vizsgálatot kellett volna tartani és meg-

győződni, hogy egyátalában van-e itt muladékosság? 

És nem vakon kir óvni a 2;KK> frtot oly emberre, ki-

nek már állása maga elég védelem ily túlzásokkal 

szemben. Tehát tévedés a bírság. Tévedés a végre-

hajtásnak a pénzügyminiszteri rendeletre való hivat-

kozással tett sürgetése. 

Tévedés. l)e hát mi azt kérdjük, hogy: mint 

lehet tévedésből 2301) frtig valakit megbírságolni ? 

— És ha ez a bírságolás megeshetik Szentes vá-

ros polgármesterével szemben, mennyiszer eshetik ilyen 

tévedés olyan emberekkel szemben, kik a maguk 

igazát nem is tudják keresni ? 

Az ilyen tévedésből n e m k é r ü n k . 

A b á 1 a k. 
Az egész országban átalános a panasz, 

hogy a bálok az idén anyagilag épen nem 

dicsekedhetnek valami j ó sikerrel. S számos 

eset fordul elő, hol a legnemesebb jóté-

konysági célra rendezett bálok is deficittel 

végződnek. Ez az átalános baj, baj nálunk 

is. Az utóbbi években alig alig volt egy 

egy bál, mely — minden reclám dacára is, 

nagyobb jövedelmet mutathatott volna fel. 

Az ez évi fényesebb bálok között határo-

zott anyagi sikert jósoltunk a szentesi ifjú-

ság báljának, már csak azért is; mert a 

Kehdezők nagyobb számmal bírván, minden 

irányban összeköttetésben vannak városunk 

közönségével s ezen összeköttetés segélyével 

reméltük, hogy oly számú közönség lesz 

együtt, mely után a tiszta jövedelem két-

ségtelen. S ezen kilátások dacára — mint 

tudjuk — ezen bál kiadásait sem fedezte a 

báli közönség utján eszközölt bevétel. — 

A deficitet ugy kellett a rendezőségnek 

saját erszényéből elenyésztetni. 

Ez baj. Igy elmegy a fiatalságnak is 

és az egyes bálát rendezni szokott egyletek-

nek is kedvök a bál rendezésétől. 

A farsang pedig bál nélkül — nem far-

sang. — Ezen a bajon tehát segíteni kell, 

s hogy segíthessünk, elébb keressük meg 

a baj okát, gyökerét és ezt irtsuk ki. 

Nem nehéz megtalálni az okát annak, 

hogy a mai előkelőbb körök számára ren-

dezett bálok miért nem sikerülnek jól ? A 

nők rendkívül nagy fényűzése miatt 

Tessék csak megnézni egy ilyen bá-

lát: csupa selyem, ccupa atlas. S ami kü-

lönös, ez az, hogy a leányok is csupa se-

lyem és atlasba öltöznek. Ezelőtt 20 évvel, 

a felső köröket kivéve, nem lehetett leányt 

selyemben látni a bálban. Ma el se mennek 

selyem ruha nélkül. Mert tagadha-

tatlan az, hogy a nők külsőleg legnagyobb 

fényt fejthetnek ki a hosszú uszályu, ropo-

gos selyem és lágyan suhogó atlas ruhák-

ban, melyeknek fényét és értékét a finom, 

préselt bársony derekak éppen nem ront-

ják, sőt emelik; de az is tagadhatatlan ám, 

hogy sok ember szájából elvette már a ke-

nyeret az erőn fölül mérkőző selymezés és 

bársonyozás és az is bizonyos, hogy legtöbb 

család saját anyagi erejét józanul latba 

vetve azt mondja, hogy: »nekem selyemre, 

atlasra, bársonyra könnyen nem telik, meg-

erőltetni pedig magamat egy két bál miatt 

nem akarom és nem is fogom, s amennyi-

ben az átalános atlas és selyem fénye közül 

karton és batiszt, tüll-ruhákban kirínni, s a 

fény kellemes összhangját megzavarni nem 

akarom; ennélfogva itthon maradok és nem 

megyek a bálba.* 

Száz közül legalább is 80 marad ez 

okon otthon és ,jól teszi.« Mert ma már 

oda jutunk, hogy a nők a bálát a fény-

űzésben való vetélkedés teréül használják 

S még hagyján, ha pusztán azok erőlködné 

nek, kiknek erejök is van; de az erőtlenek 

egész serege megmozdul és fut, még lába, 

illetve erszénye birja és azután bizony nem 

ritkán sirva ül le késői pihenőre. 

No ez nem jól van igy. A buza na-

gyon olcsó, a jószágnak sincs ára, s e miatt 

a gazdának nincs bőven pénze és igy hiányt 

lát az iparos, gyéren jövedelmez a keres-

kedő; a tisztviselők fizetése meg éppen 

csak hogy a megélhetésre elég, s e sze-

rint az a szertelen fény, az a sok selyem, 

atlasz, bársony nagyon soknak megárt 

Mert hagyján, még ha egyetlen egy 

bálba megy az ember egy farsangon, ak-

kor még aki birja, hát elbírja a selymezés 

terhét; de miután több bálba is szeretnénk 

elmenni, s mivel egy selyem ruhát nem sic 

két három bálra egymás után elvinni: en-

nélfogva egy farsangra két, három uj ruha 

kell, s ha ez mind selyem, ez sok, ez meg-

árt, vagy legalább rontja még azt is, aki 

birja és tönkre teszi azt, aki — mert nem 

képes lemondani — erőtlenül versenyre kel. 

Hozzuk be hát a senkire nézve nem 

ártalmas, egészséges egyszerűséget bálja-

inkba. Hiszen ezzel az, kinek többre telik, 

semmit sem vészit; mert ennek, azt mondja 

mindenki, hogy telnék annak selyemre is s 

annál szebb tőle az egyszerűség; annak pe-

dig kinek legjobban illik az egyszerűség, 

azt mondják, hogy okos érte, hogy nem 

erőlködik. 

Az egyszerűség illik mindenkinek. Es 

ma nem élünk olyan nagy bőségben, hogy 

a fény a közjólét és közboldogságnak ki-

mondhatatlan kárára ne volna. S határozot-

tan merjük állittani, hogy báljaink látoga-

tottabbak lesznek, mihelyt egyszerűbbek 

leszünk és jobban fog mulatni mindenki, 

nem lesznek oly feszesek a bálák, amilye-

nek ma, hol rendesen első a ruha feletti kritika, 

amikor a bálnak nem erénye az egyszerű-

. ség, hanem dicsősége a fény. 

Jól tette a nőegylet, hogy karton bá 

lat rendezett és bölcsen cselekszenek, kik 

ezen a bálon az egyszerűséget teljes mér-

tékben érvényesitik, s majd meg látjuk, 

hogy nem lehet-e azokban a karton ruhák-

ban éppen ugy, sőt jobban mulatni, mint 2 

selyem és bársonyban. S különösen jó l tenné 

a fiatalság, ha a báli mulatságokban céljául 

tűzné ki ez egyszerűség kitüntetését 

Ha egyszer ifjainknak eszökbe jutna 

czélul tűzni ki, hogy legjobban mulassanak 

azok, kik legegyszerűbben jelennek meg a 

bálakban, meg vagyunk győződve, hogy 

hamar megülhetnénk a báli egy szerűség dia-

dalát. — Nagyon kellene ! 

Egy apa. 

A megyei gazdasági egyesület 
közgyűlése. 

Csongrádmegye gazdasági egyesülete e hó 20-ik 

; napján délelőtt tartotta — a jóváhagyott alapszabá-

j lyok megérkezése óta — első közgyűlését, a mefy-

j nek tárgya volt az egyesületi elnökök és az igazgató 

j választmány tagjaínak megválasztása. 

Az egyesület l '»(» tagja közül ezen közgyűlése» 

mintegy r»0-cn vettek részt; egyébiránt a közgyűlés 

lefolyásáról a következőket írhatjuk: 

Koller Gábor id. elnök a megyeház nagyter-

mében egybegyűlt tagokat üdvözölte és felhívta Aí-

bertényi Autal id. jegyzőt a közgyűlés elé intézett 

jelentésük felolvasására, — a melyben, visszapil-

lantva röviden az egyesület alakulására és az ala-

kulás közben és azóta felmerült eseményekre 

bejelentettek, hogy az alapszabályok elfogadása a! 

kalinával, a kormányi jóváhagyás kieszközlése iránt 

nyert megbízatásokban miként jártak el. A közgyű-

lés tudomásul vette ezen jelentést és Balogh János 

indítványára az egyesület alakítása körül kifejtett 

odaadó tevékenységük és munkásságuk elismeréséül: 

Koller (¡ábor elnök és Vlbertényi Antal jegyzőnek 

köszönetet szavazott s erről nevezetteket jegyzőkönyvi 

kivonattal értesíttetni rendelte. 

Ezzel kapcsolatban Szeder János indítványára 

a közgyűlés Koller Gábor közgazdasági előadó urai, 

úgyis mint az egyesület id. elnökét, az egyesület 

alakítása iránt megindított mozgalomban kifejtett 

tevékenysége, fáradhatatlan buzgalma és hivatalos 

állásából folyó támogatásáért, a mennyiben ezeknél 

fogva az egyesület megalakulásának útjában álló 

akadályokat elhárítani, az érdekeltek rokos/.envéi 

felkölteni igyekezett és az alaknlás iránt oly hossza 

időre húzódó tárgyalásokat befejezésre juttatta: mind-

ezen érdemek méltatása mellett az egyesület tiszte-

letbeli tagjának megválasztotta. 

Ezen előzmények után a választás keresztül-

vitelére került a sor s a szavazatlapok beszedésére 

egy bizottság lett kiküldve Potyoudy Béla elnöklete 

alatt: Albertényi Antal, Beke Kálmán, Onody Ká-

roly és Szeder János egyesületi tagokból. — Ax 

alapszabályok értelmében az elnökök és igazgató 

választmányi tagokat szavazatlapokkal titkosan vár-

lasztja a közgyűlés, s ezen rendelkezésnek inegfe-

lelöleg a szavazatlapok beszedésére kiküldött bizott-

ság 11 órakor kezdte meg működését és a beadóit 

szavazatok összeszámolásával fél 1 órakor volt ké-

szen. a mikor a bízottság elnöke bejelentette a sza-

vazatok eredményét, mely szerint az egyesület eF-

nökének : (írói Károlyi Sándor, alelnökének : Sarkadi 

Nagy Mihály polgármester és Burger Alajos ura-

dalmi inspektor, — az igazgató választmány tagjai-

nak : Balogh János, ifj. Barta János, Fekete Már-

ton, Halus József, Horváth Gyula, Koller (íábor, 

Kristó Nagy István, Nóvák József, Gróf Pallavieini 

Sándor, Potyondy Béla, id. Sarkady Nagy Mihály, 

Sima Fereue, Staibl Ferenc, Stammer Sándor, Sze-

der János, Vimmcr Károly és Zsoldos Ferenc vá-

lasztattak meg, s ilyeneknek az ideiglenes elnök ál-

tal kijelentettek. 

A megválasztottak értesítésével, valamint a* 

igazgat«» választmány megalakításával az id. elnök 

és jegyző bízattak meg. 

Ezzel a közgyűlés véget ért s a jegyzőkönyv 

hitelesítésével Szeder János és Snle Lajos egyesü-

leti tagok lettek megbízva. 

A közgyűlés mind végig teljes számban voll 

együtt, B különösen gróf Károlyi Sándor elnökké lett 

megválasztatásának kihirdetésekor zajosan éljenzett. 

— A választás egyébb iránt majdnem egyhangola^ 
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went keresztül, csak az egyik alclnökségnél volt egy 
k i s küzdelem Szeder és Burger között; de a több-
séget Hurger Alajos uradalmi inspektor kapta inog. 
%j különben egyik legrégibb és legképzettebb garda 
Csongrád vármegyében, s igy megválasztása, minden 
iránvban megelégedést keltett. 

Referens. 

SZEUTESI LiLP. 

Világfolyása. 
Anglia szudáni harcteréről napról napra 

külömbözőbb és ellentétes hirek érkeznek. 

Igy a szudáni expeditió vezetésével meg-

bízott Wolseley tábornok, ki mindinkább 

beljebb hatol Szudán belsejébe, azt jelenti 

az angol kormánynak, hogy a szudáni meg-

szálló hadsereg sorsa miatt ne aggódjon, 

mert az ma oly tekintélyes számot képvi-

sel, hogy ujabb csapatküldésre épen nincs 

szükség. Hát ez meglehetős szépen is hang-

zana, ha egészen másképen nem állanának 

az ügyek, mert hogy Szudánban még sincs 

olyan rendin minden, a mint azt Wolseley 

uram gondolja, igazolja az a körülmény is, 

hogy a máhdi táborában is élénk mozga 

lom uralkodik s hogy csapataival már Khar-

tum alatt tanyáz, ami már magában véve 

is elegendő arra nézve, hogy az angol kor-

mány komolyan aggódjon Khartum és Gor-

don tábornok sorsa iránt. 

Ennek igazolásául álljon itt, miként 

akarta tőrbe csalni Gordon tábornokot az 

elmúlt héten a fölkelő vezér. Ugyanis a 

máhdi, Gordont egy hozzáintézett levelében 

arra kérte, hogy engedje őt Khartumba 

menni, mert bizonyos dolgokat személyesen 

-szeretne vele megbeszélni. A mi rosszat 

sem sejtő tábornok hitelt adva a levélnek, 

4 gőzhajóval azonnal a máhdi fogadtatására 

indult, mily nagy volt azonban meglepetése, 

midőn egyszerre minden oldalról sűrű go-

lyózáporral fogadtatott. A máhdi rendezte 

azt, hogy ha lehet, hát csellel tegyék el 

Gordont láb alól. Azonban Gordon tanult 

katona lévén, sikerült magát — dacára a 

túlnyomó erőnek, — az ellenség táborán 

áttörni s még idejekorán Khartumba vissza-

hajózni. A fölkelők ez alkalommal egy gőz-

hajót elsülyesztettek s számosakat elfogtak. 

A francia és khinai harcterekről a hét 

folytán nem érkezett fontosabb esemény 

híre, mii t hogy jelenleg mindkét fél saját 

haderejének szaporításán működik. Francia 

ország már előbb útnak indította az erős 

bitő csapatot, mig khina most szállítja azo-

kat Forn osa szigetére, hogy megkísértse 

visszafoglalni a franciák által elfoglalt had 

állásokat. 

A kolumbiai Fgyesűlt-Államokban ki 

tört forradalom — mint azt Panamából je-

lentik, — nemhogy szűnnék, de az folyton 

terjed s már is öt államban ütött ki forma-

szerű forradalom. A lázadók már két helyen 

léptek fel támadólag, azenban a kormány 

csapatainak sikerült azokat idejekorán szét-

szórni. 

Az Amerikába kivándorolt hazánkfiai-

ról, a felvidékről jobb hzzát keresni indult 

tótjainkról naponként szomorúbb hirek ér-

keznek. Igy az amerikai magyar munkások • 

; sorsáról a New-Yorkban megjelenő magyar: 

»Amerikai Nemzetőr« a következőket írja:1 

, Vándorbottal és reményteljes szívvel lép a 

bevándorló magyar a szabad Amerika föl- j 

dére s azt hiszi, hogy munkásság és kitartó 

szorgalom árán gondtalan életre tesz szert; 

azt hiszi, hogy megfeszített erővel dolgoz-

ván, szerezhet annyit, melylyel öreg nap-

jaira némi kényelmet biztosithat magának. 

Pedig de másként áll a dolgok sora Ameriká-

ban ! Amily előnyös elismerésben áll a ma-

gyar munkás a munkaadó előtt, épen any-

nyíra gyűlölt személy az a munkás nép 

előtt. Amer kában nagy kelete volt a j ó 

munkásnak s a magyar bevándorló mint 

ilyen ismeretes; e tulajdonsága mellett a 

munkában sem volt válogatós s azonfelül 

sokkal olcsóbban dolgozott, mint más nem 

zetbeli vagy belföldi munkás. Ez utóbbi sa-

játsága folytán lenyomta a munka bérét, 

mely a felvidéki atyafi életmódja és igé-

nyeihez arányítva, nagynak tűnt fel. Az ame-

rikai munkások, kik nem csak enni és dol-

gozni akarnak, de a szó nemesebb értelmé-

ben, mint emberek vágynak élni. a lenyo-

mott munkabér folytán, kereseteikből nem 

fedezhették kiadásaikat s szegénységbe és 

nyomorba jutottak. Ez állapot főokozójának 

a Magyarországból beözönlött tót munkáso-

kat tartják, kik Hungárián név alatt szere-

pelnek s hogy ezek részben okozói is ez 

állapotoknak, az tagadhatatlan. Ebből kö-" 

vetkezett az a gyűlöletes ellenszenv, mely-

lyel ma a magyarországi munkások fogad-

tatnak, ez okozója annak, hogy ma a ma-

gyarországi munkást élet-halálra üldözik. De-

cember 14 én történt Pennsylvaniába, hogy 

egy gyárban a strikeoló munkások helyére 

a legújabban bevándorolt magyarokból 100 
munkást állítottak a dologba, alig érkeztek 

meg a helyszínére, alig helyezkedtek el a 

számukra adott darabokban, midőn este a 

munkanélküli munkások megtámadták a há-

zakat, ostromot intéztek ellenök, kövekkel 

beverték az ablakokat, forgópísztolyokkal 

lövöldöztek, a megrémült népet kizavarták 

a házakból, a menekülőket kövekkel s go-

lyókkal zavarták az erdőbe. Többen meg 

haltak, sokan súlyos sebet kaptak, a ki birt, 

az menekült, ugy, a mint volt s a rengeteg 

hideg időben ruhátlanul kerestek menedéket 

az üldözöttek, a vadak között az erdőben, 

mert emberi lény nem ment segítségükre s 

aki a támadók golyóitól megmenekült, azt 

megfagyaszthatta a zordon tél hidege. Midőn 

a borzasztó kegyetlenségnek Ilire ment a 

városban, a polgárság összegyűlt s a sze-

gény nyomorultak felkeresésére indult. 

A new-yorki osztrák-magyar főkonzul 

hivatalos jelentése megerősíti az esetet, s 

egyszersmind figyelmezteti a hatóságokat a 

lelkiismeretlen ügynökökre, kik a könnyen-

hivő nép előtt Amerikát, mint a könnyű és 

gyors meggazdagodás helyét festvén, a ha-

zai viszonyokkal elégedetleneket, milyenek 

mindenütt találhatók, kicsábitják, csakhogy 

az uti költségből osztalékukat megkaphassák, 

nem törődve azzal, hogy a legnagyobb nyo-

morba taszítják az elcsábitottakat, kik végül 

az utszéleken éhen vesznek el. Amerika ma 

már nem a hajdani Eldorádó. Mig azelőtt 

naponkint két-három, sőt hat dollárt is lehe-

tett keresni, most örülhet a munkás, ha 60 

65 centet (1 frt 20—30 kr.) kap, mely dijért 

14—16 órai nehéz munkát kell végeznie. 

Igaz, hogy ez valamivel nagyobb napszám, 

mint a milyet Magyarország némely vidé-

kén fizetnek, de az élelmiszerek oly arány-

talanul drágábbak, hogy az emiitett nap-

számból még magányos ember sem élhet 

meg, nemhogy családot tarthatna belőle. 

Magyarország népe! honfitársaink! — fejezi 

be cikkét nevezett lap — elhiszszük, hogy 

nyomasztó viszonyok közt éltek otthon, hogy 

küzdés és nélkülözés osztályrészetek, — de 

legalább a hazában éltek s üldöztetésnek 

nem vagytok kitéve; hallgassátok meg az 

óva intéző szót, jusson el hozzátok az itt 

nyomorban és üldöztetésben élő magyarok! 

jajkiáltása, okuljatok ezek szenvedésein és • 

ne vándoroljatok ki!» 

Az amerikai magyar munkások sorsáról | 

hű jelentést közöltünk a fentebbi sorokban, 

azért figyelmükbe ajánljuk a kivándorlásra 

kész polgároknak, hogy oda bizony ne igen 

igyekezzenek, mert hát ott sem minden arany, 

ami fénylik. 

A horvát tartomány gyűlést, melynek' 

munkálkodásáról mi csak apróbb részleteket j 

közölhettünk, jan. 17-én tartott ülésében, mi- j 
után kiszabott teendőit elvégezte, az elnök 

tavaszig elhalasztotta. Elnémult tehát ismét j 
az a ház, melyben csak az utolsó ülésekben 

is olyan jelenetek játszódtak le, hol egyik j 

képviselő a másikat rablónak, sikkasztónak 

4. SZAM. 

kezett is már jóval a külföldi vámok eme-

lése előtt a gabnaárak csökkenésében. Hogy 

tenni, javítani kell, mindenki tudja, érzi; de 

hogy mit s hogyan, itt már nagyon elágaz-

nak a vélemények. A vitában Törs Kálmán 

képviselőnk is részt vett s igen szép beszéd-

ben igyekeznek kifejteni álláspontját a j övő 

teendőkkel szemben s különösen hangsúlyozta 

a külön vámterület hasznos voltát, mint az 

egyedül célravezető eszközt, mely által ta-

lán idővel még zöldágra is vergődhetnénk. 

Meghívások. 
A »Szentesi dal és zene-egylet" f. évi tebruár 

hó 1-én délután 3 órakor saját helyiségében évi 

rendes közgyűlést tart, melyre a t. tagok tisztelettel 

meghivatnak. 

Az elnökség. 
Tárgysorozat. 

1. Elnöki jelentés. 

2. A számvizsgáló bizottság jelentése. 

3. 1885 évi költségvetés. 

4. Alelnök választása. 

5. Pénztáronk választása. 

(5. Indítványok. 

és becstelennek nevezte. I lanem két ör-

vendetes tényt mégis fel kell említenünk; j 

egyik az, hogy a nemzeti párt elhatározta j 

magát, miszerint megmutatja, hogy a bot-; 

rány hajhászó hősök elől nem fog reterálni 1 

s szembeszáll minden előítélettel; a másik 

a bán nyilatkozata, melyben kijelentette a! 

képviselők előtt, hogy ha rakoncátlankodnak 

s nem engedik a tárgyalásokat a rendes meder-

ben folyni, kész »drasztikus eszközökhöz is 

nyúlni.« — Ugy látszik tehát, hogy a Star-

csevics et komp pártnak ütött végórája. I )e 

üssön is s legyenek féken tartva! 

A magyar országgyűlésen a kereske-

delmi ministerium költségvetése a hat napig) 

tartó általános vita után a részletes tárgya- j 
lás alapjául minden tételeiben elfogadtatott.j 

E tárca költségvetése sokkal zajosabb jele-1 

netekben bővelkedett, mint azt előre sejteni j 
lehetett s Széchenyi grófnak ugyancsak me- ; 

leg napjai voltak a minden oldalról felho-

zott vádak súlyának elhárításával. Mert tény, j 

hogy Magyarország kizárólag földmivelő or-1 

szág lévén, nyers terményeiből él, s most I 

egy szerre világversennyel áll szemközt, mely j 

kiszorítja a külföldi piacokról s terményei 

árát alászállitja. A nagy verseny következ-1 

tében a külföldi államok, mint Francia és 

Németország már is kezdik fölemelni a gab-

naárakat, hogy védjék, ami nálok terem. Ily 

körülmények között Magyarország közgaz-

daságáta legnagyobb válság fenyegeti. Jelent-

f á m 
A NEVELŐ UR. 

BESZÉLY <f» 

SIMA FERENCZTŐL. 

(Folytatás.) 

Tűrni fogok mindent, mit esak tűrni lehet 

suondá az ilju fennhangon : mindaddig, mig ki-

ncui küzdöm a magam részére e ház osztatlan el-

ismerését. Az itju oly hangosan beszélt, hogy cz ki- j 

hallatszott a télig nyitott ajtón, melyen e pillathan 

linbay Zsigmond ur, a nagy ságos asszony nratyja 

lépett be. 

— Hát ön kivel társalog? 

— Magammal, — felelt az íQn s meglepetve 

tekintett az öreg ur jóságteljes arcára. 

Az öregúr, bár az első pillanatra láthatta, hogy 

«¡m-s senki a szobában, azért beljebb lépett és job-

ban körülnézett, s midőn meggyőződött róla, hogy 

csakugyan nincs a szobában seuki, akkor a% itju-

fcozfordult. 

— Hát kiuck mondta ön, hogy tfirui fog, míg 

ttrui bír? 

— Magamnak. 

Dehogy, hát már odajutott, hogy eziránt 

kell togadást tenni fin magának ? - Talán a nagy-

ságos asszony megbántotta önt ? 

Oh, mondá az ifjú, hogy gondol olyat nagysá-

god, őnagysága valóságos angyal! 

— Édes barátom, — mondá az öreg ur, 

vigyázzon, hogy cl ne veszítse előttem azt a jó vé-

leményt. melyet ön iránt táplálok. Ont megsér-

tette a háznál valaki és cz a valaki nem más, mint 

sot én leányom; mert előre is tudjon meg egyet és 

«a az, hojgr itt másnak sérteni joga nincs és más 

aem ís sért adta, vagy legalább is másnak a ser-

tése nem ártalmas. — Én már sejtek mindent. Ö11 
aiyiltan és ttgy bánt Zsigával, mint kell egy jóravaló 

•»évelőnek, ki nem szamarazgatni jött az orfi számára, 

Jisucm öt tanitani:ez a kölyök bement az anyjához 

panaszkodni, s ő önt magához hivatta és . . . . Itt 

megállt az öreg ur és komolyan mereszté szemét 

az itjura. 

Igy volt-e eddig? 

Darabos Sáudor igenre liajtá a fejét; de ugy 

tett, mint aki nem akarja e tárgyról a beszéd 

lonalát tovább fíizni. 

No, ha igy van, akkor édes fiatal barátom, 

fogadja meg az én tanácsomat. 

— Készséggel. 

— Menjen e pillanatban vissza a nagyságos 

asszonyhoz és jelentse kí, hogy: neiu marad nálunk 

nevelőnek, nem maradhat; mert tanítványa előtt már 

semmivé van téve a tekintélye. 

Az ifjú zavarral nézett az öreg nrra, ezt a ta-

nácsot nem akarta elfogadni; mert 6 — bármi tör-

ténjék is maradni akart a Kalocsay háznál. 

— Önnek látom - nem tetszik ez a tanács. 

— Delkát hogyan is tegyem ezt ? Elvégre is 

én nem a nagyságos asszony meghívására jöttem 

ide, igy ha menni akarnék is, ezt az úrral szemben 

nem volna illő, a nagyságos asszonytól szenvedett 

sérelem miatt tennem. 

Édes fiam, — mondá az öreg jósáp>s han-

gon, — lássa, én azt, amit moudtam, nem azért 

tanácsoltam önnek; mert én azt szeretném, hogy ön 

iuncn elmenjen. — Nem, én önt, nem tudom miért, 

az első pillanatra nagyon megszerettem és éppen 

azért nem akarom, hogy ön itt előttem megalázott 

8zcrc|>ct vigyen a háznál. — És a mi házunkat job-

ban ismerem, mint ön, itt ha egyszer megkezdték a 

szalonnát, akkor arra addig járnak, uiig egészen 

el nem fogy. — Ha ön még most crélylycl föllép; 

talán megmentheti magát, ha nem. akkor előre is 

mondhatom, hogy leányom örökös szekirozásának, 

üldözésének lesz kitéve. 

— De hiszen ez lehetetlen, mondá az iQu, — 
cf0" ól/ »ngyali szép nőben nem lakhatik oly gyű-

löletes lélek. 

— No no, ö i még fiatal ember, esak a szemé-

vel lát; de az öregek a lelkűkkel néznek. Az én 

leányom nagyon jó, áldott jóságú nő lett volna más 

családi élet mellett. Tudja-e, hogy ezt a szép nőt 

nem szereti a féije. — Elmondom öunek; mert öreg 
ember vagyok és az öregek fecsegnek vagy kell 
vagy nem; de ebből azután megérti ös s maga 

helyzetét is. Igen, az én vőm egy cseppet sem 

szereti a leányomat. A leányom becsületes asszony, 

b a helyt, hogy férje közönyével szemben elégtételt 

keresne magának: tűri helyzetét Tűri, de lelkében 

mély elkeseredéssel, s ezen elkeseredés mérgét igyek-

szik megosztani környezetével. 

Ha ez könnyebbülés rá nézve, akkor én 

azon mérget, mit esak elbírok, szívesen iszom meg. 

Hát hiszen ez liumaiiismusnak szép, mondá 

az öreg ur keserű inosolylyal; de itt önuck nevelői 

tekintélyéről van szó. arról, ami egyedül ad önnek 

jogot arra, hogy a Kalocsay kastélyban önérzettel 

lakhasson. 

— De hiszen ez nincs még nyíltan megtá-

madva. 

Nincs, mondá az öreg ur: hát tudja-e ön, 

hogy mig ön odafiinn volt és hallgatta leányom dor-

gáló szavait és tanácsait; addig Zsiga lent volt 

nálam és elbeszélte, hogy: anyám meg fogja most 

jól piszkolni a nevelő urat, hogy — mint anyám 

mondta, — ha arca van, nem marad egy percig 

sem a háznál. 

Az ifjú arca a felháborodástól lángvörös lett 

egyszerre. 

— Igaza van nagyságodnak, mondá haragtól 

reszkető haugou: nem maradhatok, de nem is ma-

rad« »k ennél a háznál. 

— No no, még nem kell ezt mondani. Nem 

tudjuk, hogy igaz-e, amit a fiu mondott. 

Igaz! kiáltott az ifjú, s most már eltűnt 

lelke elől Kalocsayné szép arca s bájos termete, 

nem érezte tovább a nő szépségének varázsát, ha-

nem érezte azon szavakat, melyeket Kalocsayné föl-

tételeiben előirt. Ezek a szavak gyilokként járták át 

a szivét. És neui kérdett tovább senkitől tanácsot, 

hanem bepakolta podgyászát pakktáskájába és azt 

mondá, hogy most még 5 óra, 0 órára a szomszéd 

faluba érek, ott fogok hálni. 

Az öreg nem akadályozá az ifjút a pakolásban, 

s mikor az ezzel készen volt, azt mondá neki, hogy : 

most már azt mondom önnek, hogy ha leányom ma-

rasztalja önt, akkor maradjon. 

— Nem maradok semmi áron, mondá az ifjú 

szárazon: nagyon köszönöm nagyságod nyíltságát 

és jóságát 

A szentesi kereskedő ifjak önképző és sc-

gélyző egylete 1885 évi február hó 3-án este 8 óra-

kor rendkívüli közgyűlést tart. 

Tárgysorozat: 
1. 138;"» évi költség előirányzat bemutatása. 

2. A leköszönt elnök helyébe uj elnök választása. 

3. Indítványok tárgyalása. 

Ha a közgyűlés határozat képes nem lenne. 

1885 február 17-én uj közgyűlés tartatik. mely a 

tagok létszámára való tekintet nélkül határoz. 

SZABÓ MIHÁLY SCHLEIEli ISTVÁN 
titkár. al+lnük. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Hymen Halász Szabó Sándor tfS/dálkodó 

kedvt-8 leányává': Terézia ki^sszou) nyal f. hó 20 án 

váltolt jegy**t Nyúl Mihály Kecskemétről. 

— A kataszteri felszólamlások, a váro .unk ha-

tárában eszközölt ¿s lapunkban már minden i/ében 

ismertetett uj kataszteri fölvételek ellen f. lió 23 áu 

vették kezdetüket. Az igaz, hogy a városi katass-

téri bizottság mindent megtett aziránt, hogy a la-

kosságnál a kataszteri munkálatok iránt a/, érdek-

lődés felköltessék, — de ez e.l is éretett, un-rt Kir-

tokiv másolatot összesen 62J0-an vívtak ki. — Ér-

dekesnek tartjuk, már iít felemlíteni, hogy az 

uj katasxter szerint Szentesitek jov«Ve 517G frt. 7G 

krr*l les/, kevesebb földadója, mint eddig volt. — 

Eddig ugvanis volt í5"?1)7s írt. 55 kr. éa már 1885 ik 

évre az adóhivatalhoz megküldött *>gyénenkénti adó 

kivetés szerint lesz 83501 fit. 80 kr. — Ezt tette 

Szentesnek második osztályozási vidékbe télele és 

a városi elöljáróság és a kataszteri bizottságnak 

míndeu érdeket Hzemiiieltartó eljárás». 

— A nőegylet áltat f. hó 31-én a kaszinó ter 

meibeii rendezendő zártkörű k a r t o n b á I r a a 

meghívók szétküldettek, kik netán tévedés, vagy 

más körülmény folytán meghívót nem kaptak, de 

arra igényt tartanak, tisztelettel felkéretnek, hogy e 

tekintetben a rendezőség ehittke: A-adi Kálmán ur, 

nőegyleti titkárhoz fordulni szíveskedjenek. 

11a leányom marasztalja, akkor ön győzött. 

Nincs kincs, amiért tovább maradnék en-

nél a háznál. 

Darabos Sándor ezzel megszóritá az öreguek 

feléje nyújtott kezét és mci.t vissza abba a szobába, 

hol Kalocsayné még egyedül ült az ablaknál, ott, 

ahol akkor állt, mikor néhány perccel elébb az ifjú 

az umö gőgös, visszautasító tekintetétől köszönés 

nélkül kitáutorgott a szobából. 

Kalocsayné ott ült egyedül, férje ebéd után 

CJördre ment Ma János urékhoz mulatni. Csak en-

nek a „má'-uak is holnapja lenne már, — gondolko-

zott a szép asszony és szemeiben köny csillogott. A 

feleségnek a könnye volt cz. 

A köny még ott csillogott a szép nő szemeiben, 

mikor az ilju minden kopogás és eugedelemkérés 

nélkül, a szobába lépett. 

Kalocsayné egészen meg volt lépetve, meg-

mondta a szolgának, hogy nent fogad senkit és igy 

nem várt senkit; azért nem haragudott, mikor az 

ifjút meglátta, szinte érezni látszott, hogy az imént 

nagyon is méltatlanul bánt az ifjúval. A szép nő 

felállt, midőn az itju belépett; de a könnyeket nem 

jutott eszébe kitörölni szemeiből. 

— Nagyságos asszonyom, mondá az ifjú, tá-

vozásomat jöttem bejelenteni. 

— Es hova akar ön menni? 

— Még ma Találóra, ott meghálok és onnan 

holnap egyenesen Debrecenbe megyek. 

— E szerint ön elakarja hagyni házunkat? 

— Igen, nagyságos asszonyom. 

— Azért megy el, mert én megsértettem? 

— Azért megyek nagyságos asszonyom; mert . . . 

az itju nem birta folytatni, mit mondani akart, ha-

nem megfonliti és azt mondá, hogy mert jobb lesz 

nekem máshol. 

— Es ha én megkérem önt. hogy maradjon, 

hogy ne vegye sértésül, mit töleni hallott? Lássa, 

édes barátom, én is sokat szenvedek és talán azért 

vagyok oly kiálhatatlan, hogy mindenki menekülni 

igyekszik környezetemből. 

Darabos Sándor maradt. 

(Folyt, köv.) 
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papnak szerkesztőjének nyomdájában egy kesztetűe; de foglalkoznék a megye közügyeivel is 

jó házból való 14—15 ives Űa tanonczul azonnal 

/ölrUitik. — ptekezni lehet a nyomda helyiségben. 

— A vasutügyben f. hó 27 én, vagvis jövő 

kedden lesz közgyűlés, melyben a vaiu'ügyön kí-

vül több fontos ügy fog tárgyalás alá kerülni. 

Sport- Mágocson f. hó 17. és IS án nagy 

krtrvadászatok tartattak. A két napi v»dá*zat áldo-

zata 023 db. nyul lett. 

— A szentesi vadász társaság tegnap d. u.2 ára-

kor a kaszinóban Stammer Sándor elnöklete alatt 

közg) ülést tartott. Ezen közgyűlés elhatározta, hogy 

a társaság tagjai a f. 18^5. évre 7 frt. tagsági di-

jat tizeseenek ; elfogadta továbbá — némi módosítás 

8JI| _ egy már előbb kiküldött bizottság által ké-

szített alapszabály tervezet, amely szerint a legma-

gasabb évi tagsági dij 10 frtban lett megállapítva, 

s ezen alapszabálynak jóváhagyás iránti felterjesz-

tésével az elnök és titkárt bizta meg. — Elhatá-

rozta ezen közgyűlés továbbá, hogy f. hó 29-én a 

Csordajárás, nyomási földek és a derekegyházi ol-

dalon, — f. hó 30-án pedig Királyságon körvadá 

szatot tart s ezen vadászatok rendezésével Alber-

ténvi Antal és Beke Kálmán társ. tagokat bizta meg. 

— Végre kimondatott, hogy a körvadászatra kije-

lelt fentebbi területeken kívül a társaság többi te-

rü'etén minden tai? szabadon vadászhat a f. évi 

átaláiio* vadászati tilalmi idő bekövetkeztéig. — A 

közgyűlésen jelen volt tagok igazolványokat kaptak 

a f«»lyó évre, a melyet tartozik minden tag elnmu 

tatni a felügyelettel megbízott egyéneknek. Azon 

tagok, kik a közgyűlésen jelen nem voltak, ezen 

igazolványok kézhez vétele iránt forduljanak Tóth 

János ügyvéd, táré. titkárhoz. 

— Városi ügyforgalom. Városunk ösBzes hi-

vatalainak ügyforgalma volt az 1884 ik évben 37.935 

Ügydarab ebből végelintézést nyert 36.414 ügydarab 

elintézésre vár 1.521 db. 

— A szentesi fiatalság által f. hó 17 én Ram-

bovszky József nagytermében rendezett bálja, ha 

anyagilag nem sikerült is kellőleg ; de mulatság és 

fényt tekintve, minden esetre, az ez évi farsangi 

báljaink között az első helyet foglalja el. A nagyte- : 

Mi rézsűnkről örömmel fogjuk üdvözölni a „mind-

szenti" kollegát, ha megszü'ethetik. 

— A helybeli első magyar zenekar február hó 
1-én. azaa vásár vasárnapján, a helybeli csizmadia 

céhháznál polgári táncvigalmat rendes 60 kros be-

lépti dij mellett, melyre előre is felhívjuk a tánc-

kedvelő ifjúság figyelmét. Kezdete 6 órakor. 

— A csongrádi képviselő választásra kiren 

delt katonaság közül — mint a „Szegedi H.u irja 

— egy század bizonytalan időre még továbbra is 

Csongrádon marad. 
— Köszönet nyilvánítás. Dr. Csató Zsigmond 

ur, mint a szentesi fiatalság által rendezett táncom 
latság bizottságának elnöke, szegény sorsú iskolás 
gyermekek felruházására négy forintot kegyeskedett 
alólirotthoz juttatni. A mikor ezt nyugtatnám, fogadja 
a tisztelt rendezőbizottság nemes cselekedetéért 
egyházam őszinte köszönetét. Szentesen, 1885. jan. 
22. Petrovics Soma evsng. lelkész. 

— Vizsgák. A szentesi ref. egyház által fen 

tartott elemi iskolákban az ez évi téli vizsgák a 

következő sorrendben tognak megtartatni: január 

26-án hétfőn d. e. Sajó Sándor és Katona József, 

nemrég két francia tanár leirt egy esodáva! határos 

esetet, amely az állatok értelmességének eddig 

hsllatlan fokát bizonyítja. A dolog ínverness skóciai 

városban történt, ahot a két francia a nyarat tölté. 

Egyszer az utezáu egy kutya került eléjök, a nya-

kán perselyt viselt és az árvaház számára koldult, 

mint az a persely feliratából lát«z<»tt. Egyik francia 

elővett egy pennyt, hogy a p-rselybe dobja; a 

kutya azonban feltátotta száját, megakarva értetni, 

hogy inkább a szájába tegyék a p^nzt A franciák 

igy is cselekedtek Erre az érteim.-s állat egyenesen 

leszaladt a szomszéd pékboltba, leejté a pennyt a 

sütő elé, aki rögtön egy fél pennys zsemlyét adott 

a kutyának, fél pennyt pedig a perselybe dobott. 

Az árvák pénzéből sikasztó eb rögtön megette a 

zsemlyét, aztán kifutott az u'cára, folytatni koldu-

lását A két francia majd hová lett bámulatában; 

mert ha az emberek között a hunczutság nem va-

lami ritka: annál nagyobb csoda a kutyánál. Most 

egy inverne8si ur, Mackensie Kenzedy inegmagya- | 

rázza a sikkasztó eb dolgát, a mely voltaképen 

nem is olyan csodálatos. Ez a kutya régen ismere-

tes Invsznessben; arra van idomítva, hogy az ár 

— Angol lapaV írják, hogy a világ legmíga 

sabb embere Bostonban él, ki arról nevezetes, hogy 

ha december 15 én meghűti magát, csak a jövő ér 

december .'»0 án kapja meg a náthát. — (A* am 

igaz ám!) 

— Elmélkedés. „Először Ítéltek — mondja » 

zsebmetsz*» — 4 havi áristomra és két évi hivatal-

vesztésre; megappelláltam és elengedték a hivatal-

vesztést. Engedték volna inkább el a négy havi 

áristomot, mert hisz hivatalom ugy sem lesz soha.* 

— Furcsa kívánság „tfdes apám — szól egy 

falusi kamasz legény kenyéradójához — nekem 

vagy egy asszonyt, vagy egy dobot szerezzél, mert 

okvetlenül ütnöm kell valamit." 

— A lapunk mai számának hirdetési rovati-

ban látható ifj. Varga Imre lisztraktári és Neidlinger 

G. varrógépraktári hirdetéseire e helyen is felhivjufc 

olvasóink figyelmét. 

d. u. Torday József és Tergenyei Ferencs, január y M z , , á m á r a kéregessen. E jótékony mesterségn 

27-én kedden d. e. Vatay Vincze és Takács János, 

d. u. Németh Elek és ifj. Osató Sándor, jan. 23 án 

szerdán d. e. Kovács Lajos és id. Csató Sándor, 

d. u. Szabó Lajos és I'app Antal, )«n. 20 én csö* 

törtökön d e. Körtvélyesí Sándor és Falábú Sándor, 

i d. u. Papp Lajos és Németh Lajos, január 30 án 
! pénteken Papp László és Varga Ferencz, d. u 

azonban ciak ugy lehetett betanitani, hogy a szá-

jába egy pennyt tettek, aztán a pékboltba küldték, 

ahol mindig kapott egy zsemlét, raig a felváltott 

penny felét a sütő a perselybe dobta. Más szóval: 

a kutya fele haszonra dolgozik az árvaházzal; tudja, 

hogy minden pénzdarab után, melyet szerez, a pék 

egy sseinlét ad neki és tudja azt is, hogy más ! " O/ •»»* iicbi co luiija nti i 10, ""KJ mm 

Kovács János és Kabai Endre tanítók tanítványai U p I á l é k o t 8 o h a , e i n k a p > m ; D t aine|yhez ekkép jut 

vizsgáznak. - V.zsga helyiség: a központi fiiskolá- I n o e ü a n , g y b u z K a I o m > arae|y|yel az eb a gyűjtést 

nál azon tanterem, melyben Sajó Sándor, a központi . f ü | y t a t j a . A l ¡ n v e r D e 8 8 Í .¡kkasztó kutya azonban így 

leányiskolánál, ahol ifj. Csató Sándor, - a Kí.érben ¡, b i s o o y i t j a > h o { ? y „ A I | l l t o k megérthetik az össze 

ahol Varga Ferenc, - a . alsópárton ahol Szabó ^ ^ a 8 ( )k é - a z o k o M t ^ ^ 

Lajos, a felső párti külső iskolánál ahol Kstona Jó- _ H o g y t á m a d t f e | a ^ ^ h a | o t t ? T r a ( ? ; 

zsef, - a fel.őpártí belső leányiskolánál, ahol Ter k o m i k a j l t ö r t é n e t e t i r n a k P t í redről a „Pozsonyvidéki 
menyei Ferencz — a felsőpárti belső fiiskolánál ahol 

Papp Antal tanítók tanítanak. — A vizsgák min 

denkor d. e. 8 és d. u. 2 órakor veszik kezdetüket. 

— Nyugta. A szentesi fiatalság által f. hó 17 én 
rendezett jótekonycélu tánc nulatság jövedelméből 
a szeg^nv sorsú iskolás gyermekek felruházására 
küldött .J frt 80 krt. Dr. Csató Z*. vig. biz. el 

rem Rimbovszkv által valóban teljes Ízléssel volt ! nőktől kezemhez kapva, — amidőn a fentebb em 

díszítve. — Az ifjúság által a táncoló hölgyek ré- ' '¡tett öiszeget nyugtatom, ugy a szegények, mint 

szére igen elegáns táncrend osztatott ki, mely e nevében hálás köszönetemet nyilvánítom. v á r j A k a 8 K Ö r n y ű következményt. De 
... Jtl . • ... , . , . . . t Szentes ián. 23. Davidovits István a szentesi icör. ... í- _ . ... 

bálból emlékül is szolgálhat. A hölgyek elég jól 1 k e | p l e b á o o 9 a * 

mulattak; de ezúttal is lehetett tspasztalni azt _ — A Szegedi városi Szinházban február hó 

amit mindig tapasztalunk és mindig megróvunk - \ Á é ü f ó n y e 8 t á u t í v i g a , i u a t r e n H e a a kereskedő ifjak 

hogy ifjaínk, mint kiélt kedélyű, vagy fáradt öregek 

vonulnak félre a táncteremtől. Ea öreg hiba és j 

nsgyban hátráltatja, hogy egy bál teljesen sikerül l 

hessen. 

— Értesíttetnek a vadász társaság azon tagjai 

(addig is, miga külön meghívókat kezeikhez kapják,) 

hogy a f. hó 23 án tartott társasági közgyűlés elha-

tározása folytán f. hó 29 én csötörtökön, az alsó 1 

csordajáráson, nyomási földeken és a derekegyházi 

földeken körvadászat lesz; találkozás reggel 9 óra-

kor az alsó cmrdajárási csőszháznál, ebéd NgosJ 

Stammer Sándor ur derekegyházoldalí tanyáján. A 

következő napon, f. hó 30 án, pénteken; királyságon I 

lesz körvadászat, találkozás a királysági iskolánál, 

reggel 9 órakor, — itt ellátásról ki ki maga gondos-

kodik. A rendezőség. ! 

társulata. A királylátogatás alkalmából rendezett 

udvari bál óta ez lesz az első táncmulatság a remek 

kivitelű uj szinházban. Az előkés/.ü'etek megtételén 

egy ötven tagu bizottság működik fáradhatatlan buz 

galomuml. A bizottságnak sikerült lady-patronesse | 

ül Lillin Károlyn < Úrhölgyet, a kereskedelmi testület 

elnökének nejét megnyerni. A meghívók egyrésze 

már szétküldetett. Az érdeklődéit a bál iráut álta : 

lános és a páholyokra ugy helyben, mint vidéken 

számos előjegyzés történt. 

— A budapesti országos kiállítás ünnepélyes j 
megnyitása. O felsége a király vasárnap délben j 

magánkihallgatáson fogadta gr. Széchényi Pál ke > 

reskedelmi ministert és — mint az Egyetértés irja — ! 

ez alkalommal »ma felette örvendetes Ígéretet tett 

Lapokénak. Egy odavaló jómódú gazdaember meg 

halt • mikor ki volt terítve, a halottvirrasztók, szám-

szerint hat, szintén jómódú gazdák, a másik szobá-

ban virrasztottak és — ittak. Mikor már jól tele-

szívták magukat, egyszerre ugy éjféltájt kinyilik a 

halottas szobának ajtaja és fehér halotti lepelben 

benyit rajta a halott. A virrasztók félholtra ijedten 

térdre ereszkednek s a kétségbe *sés derinetségével 

halott csak 

áll. Áll 5 percig, áll 10 percig, áll negyed óráig. 

Erre aztán egyik virrasztó némileg nekibátorkodva, 

kérdi: „Szent kisértet, mit akarsz ? — És a halott 

megszólal mély siri hangon: „Imádkozatok !u Imád - 1 

koznak. Még • gy „Miatyánkot," ínég egy „Udvöz-
1 légyét," még negyven .Üdvözlégy Miriát." A negy-

venedik -Üd vözlégy" után a halott csendesen meg-

fordult s kezét felemelve m^g 10 „Hiszekegyet" 

pnranesolva — eltűnt. A „Hiszekegy" eket is le-

morzsolván, embereinek nekibátorodva benyitnak a 

halotthoz é* rémülve látják, hogy az meztelenpn 

fekszik a padozaton, de a kasznyik, a'máriomok 

feltörve, éléstár kiürítve, kolbász, hurka, két oldalas, 

zsír és liszt, ruhanemű és egyéb érték „volt, de 

már nincsen." — Agyafúrt tolvajbanda rendezte a 

halottas komédiát s mig a virrasztók a szomszéd 

szobába imádkoztak, kifosztották a házat — meg 

| is ugrottak szerencsien. 

— Az artézi kut fúrása gyorsan halad, annak 

dacára, hogy a legkeményebb szürke agyagréteget 2-án" lesz. Rudolf trónörökös, mint a kíállitás 

fúrják ' - . — a., 

mélységo 

inéter viz van s ezen víztömeg 

tisztító készüék által felszedett iszaphabarékot. 

— A szentesi kaszinó f. hó 25 én d. u. 5 
érskor a választmány kiegészítése végett rendkívüli 

közgyűlést tart, melyre a tagokat e helyen is tisz-

telettel meghívja az elnökség. 

— Esküvő- Kanász Nagy Sándor polgártársunk 

Sándor tia f. hó 2^ án vezeti oltárhoz a helybeli 

ref. templomban Pap Esztikét. — Áldást és boldog-

ságot kívánunk az uj párnak ! 

— Figyelmeztetnek a vadász társaság azon 

tagjai, kik a társaság alakitása iránt kötött szerző 

dést aláírták, hogy az 1885. évre megállapított 7 

frt. tagsági dijat Dósa Béla gyógvgzerész, társ. pénz-

tárnoknál 8 nap alatt múlhatatlanul lefizessék, — 

megjegyezvén, hogy ezen összeg felvételét és nyűg 

. . . . . .. I — Az áruló fojtás. A napokban a szeifhalm' 
hogy a budapesti országos kiállítást személyesen I p o > | á t k i r a b o| v a > a

J pogtáslegéuyt pedig megölve 
fogja megnyitni. A kiállítás ünnepélyes megnyitása | találták a szeghalmi országúton. A tettest sokideíg 

nem sikerült kézre keríteni mig azt a héten kü!ö 
ilkosnak ugyanis ugy 
nén meglelték a foj-

volt szorítva s az 

már vagy öt nap óta. — Tegnap este akut{ p r o t e k t o r i l f f o g i a & főségét üdvözölni, a mire a ki- módon fedezték fel. A gyilkc 

go 23 és fél méter volt. A csőben 13 és fél | r i , fe|e, a k i A l . i U i t megnyitottoak fogja nyílvá •Í,]t,ek °>;om
1
ár;1' hi\fJ a ^ 

viz van s ezen víztömeg alól emelik ki a _ A « J t n . . . ! t á s f ' K.V"!kos golyó le nitani. — A kiállítási bizottság elnökségét legköze-

lebb ö felsége fogadni fogja, hogy az ez alkalom-

mal a megnyitási ünnepélyességekre vo latkozó ja 

vaslatait előterjeszthesse. 

— Borzasztó eset történt közelebbről Selisel 

erdélyrészi községben. E^y odavaló földrész B i 

lázs Gligor, nem tudhatni minó okból, feleségét a 

szó szoros értelmében összevagdalta. Fókónt pedig 

a koponyát annyira Összeaprította, hogy a darabo-

kat sem sikerült megtalálni. Azután mintegy 14 éves 

fiának esett éles fejszével s annak fejét is összevag-

dalta. A fin eszméletlen állapotban esett le, s abban 

a tudatban, hogy már ezt is megölte, 12 éves leány-

kájával akart hasonlót tenni, de ennek sikerü't el 

menekülni. Nagy bajba került, mig az őrjöngőt a 

falusiak megkötözhették. A kir. ügyészség és vizs 
tatványozását, a nappali órákban készséggel teljesiti gá|6biróság tüstént ki.nent a helyszínére ós a nyo-

nevezett társ. pénztárnok saját gyógyszertári helyi I i n 02atot megindították. Az eddig kiderített aditok 

ségében. I 8 z e r i n t Balázs Gligor szörnyű tettét örült állapotban 

— A csődbe hajtás egy uj módja kezd di ' kjjvette el. 

vatba jönni, és ez az. hogy egyesek, —bizonyosan' _ M m e ClOVÍS Huguest, ki Morin nevű becsű-

kenyérkeresetből — bukófélben álló emberekkel ^rágalmazóját az ufczáu revolverrel agyonlőtte, 

szemben fennálló követeléseket vesznek meg és csó a p á r i g i törvényszék f. hó 8-án hozott ítéletével a 

döt kérnek az illető ellen. Utóbbi időben két eset 8^ 0dékos emberölés vádja alól fölmentette; ellen-

is történt i'yen, melyre még vissza fogunk térni. b e n elhunyt Morin atyjának 2000 frank kártérí 

— A szentesi ág. hitv. ev. egyház holnap, — tési, valamint a perköltségek viselésében el.narasz -

január 25 én — isteni tisztelet után tartja meg ren tátott. — Midón az elnök kihirdette a törvényszék 

des évi közgyűlését az imaházban. Főbb tárgyai : 

elnöki jelentés, a számvizsgáló bizottság jelentése, 

felfigyelő és gondnok választás. Ez utóbbira az 

határozatát, CIovis Hugues asszony e felkiáltással 

„S«abad vagyok! Végre viszont láthatom gyerme-

keimet!" összerogyott s eszméletlen állapotban szál-

egyháztanács Holik Lajos. Sulcz Lajos éa Sárdi litották lakására, hol nemsokára magához tért. 

Sámuel egyháztagokat hozza javaslatba. Az egyház — Zalaban (Háromszékmegye) él friss jó 

felügyelői széket, mint a mely az egyház nagy jól egészségben Farkas Istvánné, a ki a napokban 

tevftje: Jurenák Edének halála óta üres, szintén c töltötte be száztizedík évét. A hosszú életű nő a 

közgyűlés lesz hivatva betölteni. Alig szenvedhet munkás osztályból való s mint mondja, 8 éves ko-

kétséget, hogy e diszes állással az egyház közgyü rától fogva szakadatlan munkában tölti életét. Nem 

lése Mojzsik Lajos ügyvéd ur személyében azt emlékszik, hogy valaha beteg lett volna s most is 

a férfiút fogja megtisztelni, aki éveken keresztül,, olyan életerfis, munkabíró asszony, mint ezelőtt 

mint helyettes felügyelő állt az egyház élén s kinek 50 -60 esztendővel; látása, hallása még mindig ki • 

jó része van abban, hogy a sokáig hányatott kis tűnő s egyátalábnn nem látszik meg rajta, hogy 

gyülekezet kivételes állapotából kibontakozott. — A ! már a második századot tapossa ez árnyékvilágban, 

közgyűlés eredményére visszatérünk. 1 A derék anyókának összesen 21 gyermeke volt, 

- UJ lap megyénkben. Mindszent értelmisége kiktől a számos unokák és dédunokák egész serege 

körében mozgalom indult meg egy heti lapnak ki- veszi körül- Ezelőtt pár évvel vesztette el férjét, ki 

adása iránt. A lap — természetesen — legfőként a szintén magas kort élt: 115 éves korában halt meg. 

mindszenti helyi érdekekre való tekintetből szer - j — A «ikkaiztó kutya. Egyik párisi lap ba a nem volt türelme. 

egy uaptár leveléből állott Azonnal kutatást tettek 
minden gyanúba vett háznál s a kalendáriumokat 
sorra nézték. Végre Szivóséknál meglelték azt, a 
melyikből hiányzott az illető lap, a tettes tehát 

I nem lehetett más, mint Szivós Imre. Az a valla 
tásnál mindent tagadott ugyan, azt is, hogy azon 
az éjen a határba járt volna, de 85 éves öreg atyja 
nem hagyta hazudozni s igy mindent bevallott. A 
rublott pénzt a kertben ásta el s ott is találták meg. 

— Házassági statisztika. Magyarországban min 

den 1000 férfira 1018 nő jut, sót Fiume területén 

1110. A szomszéd Ausztriában még olyanabb az 

arány, t. i. 100) férfira 1047 nő jut, Portugáliában 

1001, Angolországban 105S, mig Franciaországban 

csak 1009. Férfiak dolgában legjobb dolguk van a 

boszniai és hercegovinál nőknek, mert ott ezer fér-

fira csak 669 nő jut, továbbá Görögországban 1000 

férfira 906 nő, Bolgárországban 952 nő, Szerbiában 

988 nő, Olaszországban 995 nő jut. 

— KulÖnÖS Jákob Fülöp roveredoi papirgyá-

ros 100 frtnyi összeget hagyott végrendeletíleg Ro-

verodo legjobb szakácsnőjének. A legjobb szakácsnő 

kijelöléeét Jákob a roveredoi franciskánusok quar 

diánjára bizta. 

— Amit nem lehet összeadni „Összeadni csak 

egynemű menyiségeket lehet. Mert pl. összeadható 

volua e két tanító és három forint?" — „Nem." — 

„S miért nem?" — „Mert lehetetlen, hogy két ta-

nítónak h.iroin forintja legyen." 

— Rögtönzött hazugság. Biró: Hit nem bir 

maga annyi tisztességgel, hogy megborotváltassa 

magát, ha a törvényszék elé jő?" — Vádlott: „Hogy 

ne tudnék nagyságos uram M igborotváltattain én 

magam, hine n oly sokáig kellett odakünn vára 

kőzni, hogy azalatt kinőtt a szakállam.u 

— Nagy hiba. Egy vén tudósról egykoron el-

terjedt a hir, hogy minden nyelvet egyaránt töké-

letesen bir. De nemsokára nőt vévén, hazuggá lett 

a hir; Kisül, hogy asszony nyelvivel biz ő sehogy 

se bir. 

— A bibliaban, mint azt egy türelmes hollandi 

ember kiszámította, összesen három millió, ötszáz 

hatvanhatezer négyszáznyolcvan betű van. Ha már 

erre a nagy muukára vállalkozott, kiszámíthatta vol-

na még azt is, hogy eaen betűkből mennyi esik az 

abc-ben előforduló egye» betűkre. Erre persze már 

CSARNOK. 

Egy Bocskay-féle nemesi levél. 
Szeotpéteri Nagy Gáspár, Nagy Kőrös vároa 

volt főjegyzője, sajtó alá reudezi Nagy—Körös vá-

ros történelmét. Ezen rendkívül tartalmazón és ér-

dekesen összeállított munkában Nagy—Körös város 

nevezetesebb családjainak nemesi származása éa 

szereplése is le van irva. A többi érdekes ne nesr 

levelek között már csak azért is legérdekesebb » 

hzerz • őseié, mert ez Bocskay fejedelemtől ered. — 

E nemesi levél szóról szóra a következő képpel» 

hangzik. 

„Mi István Isten kegyelméből magyar és erdély 

ország fejedelme és a székelyek grófja stb. adjuk 

emlékezetűi mindeneknek, a kiket illet, jelen leve-

lűnk rendiben, hogy mi figyelembe véve és meg-

fontolva, a mi hiv tanácsos urainknak alázatos köz-

bejárását és kérelmét, melylyel kegyelmességünk 

eleibe járultak, egyszersmind a mi hü és vitéalíí 

Szentpéteri N*gy Gáspár kapitányunknak irántunk 

teljesített hivségét és szolgálatát, melyet irántunk és 

szorongatott hazánk iráuyába, minden körülmények 

és az idők miuden viszontagságai között, külöaöseu 

pedig igazhitű vallásunk és szabadságunkat megtá-

madott németek, oláhok és más kegyetlen nemzetek 

ellen, lelkének egész odaadó készségével tett és 

teljesített, és hisszük és reméljük, hogy ezutánra is 

tesz és teljesitend, ennélfogva, és pedig fejedelmi 

kegyelmünk és bőkezűségünknél fogva, köveive Ma-

gyarország királyai és fejedelmei, a mi elődeiuk pél 

dáját, mely szerint az irántunk és a keresztény 

polgárzat iránt teljesített bü«éget és vitéz tetteket 

megjutalmazták és másokat is vitéz tettek folytatá 

sara és követésére buzdítottak és indítottak és még 

nagyobb tettek elkövetésére serkentettek : mi is 

elhatároztuk : hogy ugyan ezen Szentpéteri Nagy 

Gáspárt a nem nemesi állapot és rendből, melybea 

hogy eddig lett volna, előttünk állíttatik, kivesszük, 

és felemeljük, és különös fejedelmi kegyelmünknél 

fogva Magyarország igaz és kétségbe nem vont ne-

mesei sorába, rendjébe iktatandónak, teendőnek, 

száinlálandónak tartjuk; minthogy jelen levelünk 

s rendiben valósággal a nemesek közzé számláljuk, 

iktatjuk, sorozzuk, felvesszük és beírjuk. — Mely 

iránta teljesített kedvezésünk és kegyelmünk, nem-

különben bőkezűségünk jeléül a valóságos nemesség 

jelét, ezen fegyvert. v«gy nemesség jelvényéi t. ». 

katonai paizst, piros és égszinnel osztva, melynek 

alsó részén aranyozott keresztbe menő voual hú-

zódik, három piros rózsa virágokat foglalván ma-

gába, melynek mindkét oldaláról hasonlóan két fe-

hér rózsák vannak helyezve, ahonnan ember piroa 

ruhában, köldökig emelkedik fel, jobbkezében fel 

emelt meztelen kardot, bsl kezében pedig egy ara-

nyozott csillagot tart, mellette elfogyó hold láttatik. 

A paizs fölibe egy katonai leeresztett sisak van h«-

lyezve, melyet gyöngyökkel kirakott királyi korona 

ied, ahonnan két, innen kék, amonnan veres saa 

szárnyak, melyek két aranyozott csillagot foglalnak, 

msgukban, emelkednek fel, mely közepéből az eN 

sőhöz hasonló nagyságú, ruházatu és fegyverű em-

ber emelkedik fel. — Legfelül pedig, vagy a sisak 

hegyéről innen ezüst és veres, amonnan égszínű 

aranyozott virágfürtök lombosán nyúlnak le a paizs 

széléig, melyek azt szépen ékitik, amint mindezek 

a nemesi czimeres levél kezdetén, vagy fejezeten, 

a festészetnek tanult és ügyes keze által lefestve 

láttatnak, — 

A mi szabad elhatározásunkból és igazi meg-

győződésünkből, fentirt Szentpéteri Nagy Gáspárnak 

örököseinek, maradékainak és mindkét nemen lévő 

utódainak kegyeimessen adjuk, ajándékozzuk és 

adományozzuk. — 

Megengedvén és beleegyezvén, hogy ók ma-

guk jelenleg, most és örök időkre, — a fentirt 

nemesi jelvényt és fegyvert, más kitüntetett 

fegyvert viselő nemesek módjára, bármely ütközet-

ben, harczokban, dárdavetésekben, tornászatban, 

párbajokban, kettős viadalokban és bármely nemesi 

és katonai játékok és hadgyakorlatokon, nemkülön-

ben pecsétnyomókon, vitorláikon, hadi sátoraikon, 

evezőikön, gyfirűikön, palotáikon, házaikon paizsat-

kon, zászlóikon, sírköveiken és bárminemő kirán 

dúlások és közönséges kimenetelek alkalmával, mint 

igaz és valóságos nemesi czimmel, ranggal bíró, ál 

lásu, méltóságú és tiszteletben álló nemesek hasz-

nálják, mi is őket kitüntetve nevezni, mondani, tar-

tani és tiszteltetni akarjuk; és hogy ezeu kitünteté-

seket, méltóságokat ók is használhassák, hordhassák 

és mindazon kegyelmekben, tisztességekben, előjo-

gokban, menetességekben, szabadságokban: — me-

lyekben az igaz és született, s kétségbe nem vont 

nemesei Magyarországnak, bármely törvény és hasz-

nálati, gyakorlattól fogva élnek és használnak, ők 

is örök időkre éljenek, használjanak és örvendjen elu 



4. SZAM. 

— £apunk szerkesztőjének nyomdájában egy 

jó házból való 14—15 éves &u tanonczul azonnal 

fölvitetik. — Értekezni lehet a nyomda helyiségben. 

— A vasutügyben f. hó 27 én, vagyis jövő 

kedden les« közgyűlés, melyben a vasu'ügyön kí-

vül több fontos ügy fog tárgyalás alá kerülni. 

Sport- Mágocson f. hó 17. és IS án nagy 

kflrvsdászatok tartattak. A két napi vadászat áldo-

zata 923 db. nyul lett. 

— A szentesi vadász társaság tegnap d. u. 2 óra-

kor a kaszinóban Stammer Sándor elnöklete alatt 

közg)ü!ést tartott. Ezen közgyűlés elhatározta, hogy 

a társaság tagjai a f. 18*5. évre 7 frt tagsági di-

jat tizeseenek ; elfogadta továbbá — némi módosítás 

„ J _ egy már előbb kiküldött bizottság által ké-

szített alapszabálytervezet, amely szerint a legma-

gasabb évi tagsági díj 10 frtban lett megállapítva, 

s ezen alapszabálynak jóváhagyás iránti felterjesz-

tésével az elnök és titkárt bizta meg. — Elhatá-

rozta ezen közgyüléa továbbá, hogv f. hó 29-én a 

Csordajárás, uyotnásí földek és a derekegyházi ol-

dalon, —• f. hó 30-án pedig Királyságon körvadá 

szatot tart s ezen vadászatok rendezésével Alber-

ténvi Antal és Beke Kálmán társ. tagokat bizta meg. 

— Végre kimondatott, hogy a körvadászatra kije 

lelt fentebbi területeken kívUl a társaság többi te 

rü'etén minden ta;» szabadon vadászhat a f. évi 

átalános vadászati tüalini idő bekövetkeztéig. — A 

közgj ülésen jelen volt tagok igazolványokat kaptak 

a folyó évre, a melyet tartozik minden tag előmu 

tatni a felügyelettel megbízott egyéneknek. Azon 

tagok, kik a közgyűlésen jelen nein voltak, ezen 

igazolványok kézhez vétele iránt forduljanak Tóth 

János Ügyvéd, táró. titkárhoz. 

— Városi Ügyforgalom. Városunk összes hi-

vatalainak Ügyforgalma volt az 18#4 ik évben 37.935 

ügy darab ebből végelíntézést nyert 36.414 Ugy darab 

elintézésre vár 1.521 db. 

SZENTESI X^JE». 

kesztetüe; de foglalkoznék a tnegye közügyeivel is. 

Mi részünkről örömmel fogjuk üdvözölni a „mind-

szenti" kollegát, ha megszü'ethetík. 

— A helybeli első magyar zenekar február hó 

1-én, azaz vásár vasárnapján, a helybeli csizmadia 

céhháznál polgári táncvígalmat rendez 60 kros be-

lépti díj mellett, melyre előre is felhívjuk a tánc-

kedvelő ifjúság figyelmét. Kezdete 6 órakor. 

— A Csongrádi képviselő választásra kiren 

delt katonaság közül — mint a „Szegedi H." irja 

— egy száztól bizonytalan időre még továbbra is 

Csongrádon marad. 
— Köszönet nyilvánítás. Dr. Csató Zsigmond 

ur, mint a szentesi fiatalság által rendezett táncmu 
latság bizottságának elnöke, szegény sorsú iskolás 
gyermekek felruházására négy forintot kegyeskedett 
alólirotthoz juttatni. A mikor ezt uyugtatnám, fogadja 
a tisztelt rendezőbizottság nemes cselekedetéért 
egyházam őszinte köszönetét. Szentesen, 1885. jan. 
22. Petrovics Soma evsng. lelkész. 

— Vizsgák. A szentesi ref. egyház által fen 

tartott elemi iskolákban az ez évi téli vizsgák a 

következő sorrendben (ognak megtartatni: január1 

nemrég két francia tanár leirt egy csodává! határos 

esetet, amely az állatok értelmességének eddig 

hallatlan fokát bizonyítja. A dolog Inverness skóciai 

városban történi, ahol a két francia a nyarat tölté. 

Egyszer az utezán egy kutya került eléjök, a nya-

kán perselyt viselt és az árvaház számára koldult, 

mint az a persely feliratából látszott. Egyik francia 

elővett egy pennyt, hogy a perselybe dobja; a 

kutya azonban feltátotta száját, megakarva értetni, 

hogy inkább a szájába tegyék a pénzt A franciák 

igy is cselekedték Erre az értelmes állat egyenesen 

leszaladt a szomszéd pékboltba, leejté a pennyt a 

sütő elé, aki rögtön egy fél pennys zsemlyét adott 

a kutyának, fél peunyt pedig a perselybe dobott. 

Az árvák pénzéből sikasztó eb rögtön megette a 

zsemlyét, aztán kifutott az utcára, folytatni koldu-

lását A két francia majd hová lett bámulatában; 

mert ha az emberek között a hunczutság nem va-

lami ritka: annál nagyobb csoda a kutyánál. Most 

egy inverneesí ur, Mackensie Kenzedy megmagya- j 

rázza a sikkasztó eb dolgát, a mely voltaképen 

nem is olyan csodálatos. Ez a kutya régen ismere-

d. u. Torday József és Tergenyei Ferenes, január 

27-én kedden d. e. Vatay Víncze és Takács János, 

d. u. Németh Elek és ifj. Csató Sándor, jan. 28 án 

26-án Jl.étfőn d e. ^Sajó Sándor és Katona József, t e , I a v a z n e 8 8 b t í n . , r r a v a n ¡domitva, hogy az ár 

vaház számára kéregessen. E jótékony mesterségre 

azonban csak ugy lehetett betanítani, hogy a szá-

jába egy pennyt tettek, aztán a pékboltba küldték, 

szerdán d. e. Kovács Lajos éa id. Csató Sándor, a h o , m í Q ( V l g j t a p o U e|?y M e m l é t > raig a ftílvá|tott 

d. u. Szabó Lajos és Papp Antal, jan. 29 én csö- p e n n y fe|é t H a p e r 8 e l y b e dobta. M á s , E Ó V a ] : 

törtökön d e. Körtvélyesí Sándor és Falábú Sándor, a k u t y a fe,6 h a s z o n r a dolgozik az árvaházzal; tudja, 

d. u. Papp Lajos é. Németh Lajos, január 30 án ! h o j f y m ÍQ<|en p é Q z d a r a b mán, melyet szerez, a pék 

pénteken Papp László és Varga Ferenc«, d. u e g y ^ a H n e k i é . t u d j a a z t ¡., hogy más | 

Kovács János és Kabai Endre tanítók tanítványai táplálékot soha sem kap, mint amelyhez ekkép jut. 

vizsgáznak. - V.zsga helyiség: a központ, fiiskolá- I n Q e u , n a g y b u z g a I o r a j arae|y|ye| a z eb a gyűjtést 

nál azon tanterem, melyben Sajó Sándor, a központi j f o , y t a t j a . A z ¡Ü V e r n e 8 8 Í 8 Í k k a 8 z t ó k u t y a a z o nban igy 

leányiskolánál, ahol ifj. Csató Sándor, - a Ki.érben ¡§ b Í B O O y i t j a j h o j f y a z A||a tok m e g é r t h e t i k a z Ö88Ztí 

Varga Ferenc, - az alsópárton ahol Ssabó f u ^ $ t ofc ^ a z n k f í n t k ö z ( m ahol 

Lajos, a felsőpárti külső iskolánál ahol Katona Jó 

zsef, — a felsőpártí belső leányiskolánál, ahol Ter-

genyei Ferencz — a felsőpárti belső fiiskolánál ahol 

Papp Antal tanitók tanítanak. — A vizsgák min 

- Hogy támadt fel a szeredi halott? Tragí 
komikus történetet irnak Peredről a „Pozsonyvidéki 

Lapok"-nak. Egy odavaló jómódú gazdaember meg-

halt s mikor ki volt terítve, a halottvirrasztók, szám-

szerint hat, szintén jómódú gazdák, a másik szobá-

, t . - . , , ban virrasztottak és — ittak. Mikor már jól tele 
rendezett jotekonyeélu tánc nulatság jövedelméből . . .. , .... 
a szegenv sorsú iskolás gyermekek felruházására " , v t á k egyszerre ugy éjféltájt kinyílik a 

báljaink között az első helyet foglalja el. A nagyte- kuldött 3 frt ¿¡0 krt. Dr. Csató Zs. vig. biz. el halottas szobának ajtaja és ffhér halotti lepelben 

— A szentesi fiatalság által f. hó 17 én Ram 

bovszky József nagytermében rendezett bálja, ha 1 d e n k o r d- e- * ** d u- 2 A r » k " r v e " i k kezdetűket 

anyagilag nem sikerült is kellőleg; de mulatság és . ~ "y«öta. A szentesi fiatalság által f. hó 17 én anyagilag 

fényt tekintve, minden esetre, évi farsangi 

rem Rimbovszkv által valóban teljes ízléssel volt 

diszitve. — Az ifjúság által a tánoló hölgyek ré-

szére igen elegáns táncrend osztatott ki, mely e 

bálból emlékül is szolgálhat. A hölgyek elég jól 

mulattak; de ezúttal is lehetett tspasztalni azt — 

nőktől kezemhez kapva, — amidőn a fentebb em benyit rajta a halott. A virrasztók félholtra ijedten 
lített összeget nyugtatom, ugy a szegények, mint térdre ereszkednek s a kétségbe'sés dermetségével 
egyházam nevében hálás köszönetemet nyilvánítom. 
Szentes jan. 23 Davidovits István a szentesi gör. 
kel. egyház plébánosa. 

A szegedi városi színházban február hó| 
amit mindig tapasztalunk és mindig megróvunk - \ 4 é n ( é táncvígalmat rendez a kereakedő ifjak 
i :-* l:xw l iai_u ei j . « t_ ' 8 ' hogy ifjaínk, mint kiélt kedélyű, vagy fáradt öregek 

vonulnak félre a táncteremtől. Efi öreg hiba és ! 

nagyban hátráltatja, hogy egy bál teljesen sikerül 

hessen. 

— Értesíttetnek a vadász társaság azon tagjai 

(addig is, miga külön meghívókat kezeikhez kapják,) 

hogy a f. hó 23 án tartott társasági közgyűlés elha-

tározása folytán f. hó 29 én csötörtökön, az alsó 1 

ciordajáráson. nyomási földeken és a derekegyházi 

földeken körvadászat lesz; találkozás reggel 9 óra-

kor az alsó cmrdajárási csőszháznál, ebéd NgosJ 

Stammer Sándor ur derekegyházoldalí tanyáján. A 

következő napon, f. hó 30 án, pénteken; királyságon ! 

lesz körvadászat, találkozás a királysági iskolánál, 

reggel 9 órakor, — itt ellátásról ki ki maga gondos-

kodik. A rendezőség. 

— Az artézi kut fúrása gyorsan halad, annak 

dacára, hogy a legkeményebb szürke agyagréteget 

fúrják már vagy öt nap óta. — Tegnap este a kut 

mélysége 28 és fél méter volt. A csőben 13 és fél 

inéter viz van s ezen víztömeg alól emelik ki a 

tisztító készüék által felszedett iszaphabarékot. 

— A szentesi kaszinó f. hó 25 én d. u. 5 
érakor a 

tisz 

egy ötven tagu bizottság működik fáradhatatlan buz 

galominal. A bizottságunk sikerült lady-patrouesse 

ül Lillín Károly n* Úrhölgyet, a kereskedelmi testület 

elnökének nejét megnyerni. A meghívók egyrésze 

már szélküldetett. Az érdeklődés a bál iránt álta 

lános és a páholyokra ugy helyben, mint vidéken 

számos előjegyzés történt. 

— A budapesti országos kiállítás ünnepélyes 
megnyitása. O felsége a király vasárnap délben 

magánkihallgatÚHon fogadta gr. Széchényi Pál ke 

reskedelmi minístert és — mint az Egyetértés irja — 

es alkalommal ama felette örvendetes Ígéretet tette, 

hogy a budapesti országos kiállítást személyeseu 

fogja megnyitni. A kiállítás ünnepélyes megnyitása 

május 2-án lesz. Rudolf trónörökös, mint a kiállítás 

protektora, fogja ő felségét üdvözölni, a mire a ki-

rály felelve, a kiállítást megnyitottunk fogja nyilvá 

nitani. — A kiállítási bizottság elnökségét legköze-

lebb ő felsége fogadui fogja, hogy az ez alkalom-

mal a megnyitási ünnepélyességekre vo latkozó ja 

választmány kiegészítése végett rendkívüli v a 8| a t a i t előterjeszthesse, 

közgyűlést tart, melyre a tagokat e helyen is tisz- _ Borzasztó eset történt közelebbről Selisel 

telettel meghívja az elnökség. erdélyrészi községben. E ? y odavaló földrész B i 

- EskÜVÖ. Kanász Nagy Sándor polgártársunk | , á z j | G| i f f o r D e m mJhatni minő okból, feleségét a 

Sándor fia f. hó 28 án vezeti oltárhoz a helybeli g B o r o g é r t f i|m é b e n összevagdalta. Faként p^dig 

ref. templomban Pap Esztikét — Áldást és boldog-

várják a szörnyű következményt. De a halott esak 

áll. Áll 5 percig, áll 10 percig, áll negyed óráig. I 

Erre aztán egyik virrasztó némileg nekibátorkodva, 

kérdi: „Szent kisértet, mit akarsz ? — És a halott 

megszólal mély síri hangon: „Imádkozatok !a Imád - ! 

koznak. Még • gy „Miatyánkot," ínég egv „Udvöz-
u u . . »o i v i a c s >cgu a s o c v i a i l l ' l i m a i « « K a i c i u c n n BJ V 7 r» OJ Tt 

kivitelű uj színházban. Az előkészületek megtételén W * „Üdvözlégy Miríát." A négy-

venedik „Üdvözlégy" utáu a halott csendesen meg-

fordult s kezét felemelve még 10 „Hiszekegyet" 

parancsolva — eltUnt. A „Hiszekegy" eket is le-

morzsolván, embereinek nekibátorodva benyitnak a 

halotthoz és rémülve látják, hogy az meztelenen 

társulata. A királylátogatás alkalmából rendezett 

udvari bál óta ez lesz az első táncmulatság a remek 

ságot kívánunk az uj párnak ! 

— Figyelmeztetnek a vadász társaság azon 

tagjai, kik a társaság alakítása iránt kötött szerző 

dést alriirták, hogy az 1885. évre megállapított 7 

frt. tagsági dijat Dósa Béla gyógvszerész, társ. pénz-

tárnoknál 8 nap alatt múlhatatlanul lefizessék, — 

megjegyezvén, hogy ezen összeg felvételét és nyűg 

tatványozását, a nappali órákban készséggel teljesiti 

nevezett társ. pénztárnok saját gyógyszertári helyi 

gégében. 

a koponyát annyira Összeaprította, hogy a darabo-

kat sem sikerült megtalálni. Azután mintegy 14 éves 

fiinak esett éles fejszével s aunak fejét is összevag-

dalta. A fiu eszméletlen állapotban esett le, s abban 

a tudatban, hogy már ezt is megölte, 12 éves leány-

kájával akart hasonlót tenni, de ennek sikerű't el-

menekülni. Nagy bajba került, mig az őrjöugíU a 

falusiak megkötözhették. A kir. ügyészség és vizs-

gálóbíróság tüstént kiment a helyszínére és a nyo-

mozatot megindították. Az eddig kiderített ad «tok 

szerint Balázs Gligor szörnyű tettét őrült állapotban 
— A csődbe hajtás egy uj módja kezd di ' kj}vette el. 

vatba jönni, és ez az. hogy egyesek, —bizonyosan _ ||me CIOVÍS Huguest, kí Morín uevu beciü 

kenyérkeresetből - bukéfélben álló emberekkel | ^rágalmazóját az uíczáu revolverrel agyoulőtte 

szemben fennálló követeléseket vesznek meg és cső- a p á r Í 8 Í törvényszék f. hó 8-Án hozott ítéletével « 

döt kérnek az illető ellen. Utóbbi időben két eset HZándékos emberölés vádja alól fölmentette; ellen 

is történt i'yen, melyre még vissza fogunk térni. b e 0 8 Z elhunyt Morin atyjának 2000 frank kártéri 

— A szentesi ág. hitv. ev. egyház holnap, — 1 tési, valamint a perköltségek viselésében el.narasz 

tátott. — Midőn az elnök kihirdette a törvényszék 

határozatát, Clovis Hugues asszony e felkiáltással: 

„Szabad vagyok! Végre viszont láthatom gyerme-

keimet!" Összerogyott s eszméletlen állapotban szál-

lították lakására, hol nemsokára magához tért. 

— Zalaban (Háromszékmegye) él friss jó 

egészségben Farkas Istvánné, a ki a napokban 

töltötte be száztizedík évét. A hosszú életű nő a 

janurfr 25 én — isteni tisztelet után tartja meg ren 

des évi közgyűlését az imaházban. Főbb tárgyai : 

elnöki jelentés, a számvizsgáló bízottság jelentése, 

felügyelő és gondnok választás. Ez utóbbira az 

egyháztanács Holik Lajos. Sulcz Lajos és Sárdí 

Sámuel egyháztagokat hozza javaslatba. Az egyház 

felügyelői széket, mint a mely az egyház nagy jól 

tevője; Jurenák Edének halála óta üres, szintén e 

közgyűlés lesz hivatva betölteni. Alig szenvedhet munkás osztályból való s mint mondja, 8 éves ko-

kétséget, hogy e díszes állásssl az egyház közgyű rától fogva szakadatlan munkában tölti életét. Nem 

lése Mojzsik Lajos ügyvéd ur személyében azt emlékszik, hogy valaha beteg lett volna s most is 

a férfiút fogj» megtisztelni, aki éveken keresztül. | olyan életerős, munkabíró asszony, mint ezelőtt 

mint helyettes felügyelő állt az egyház élén s kinek 1 50-60 esztendővel; látása, hallása még mindig ki -

jó része van abban, hogy a sokáig hányatott kis tűnő s egyátalában nem látszik meg rajta, hogy 

gyülekezet kivételes állapotából kibontakozott — A már a második századot tapossa ez árnyékvilágban, 

közgyűlés eredményére visszatérünk. A derék anyókának összesen 21 gyermeke volt, 

- UJ lap megyénkben. Mindszent értelmisége kiktől a számos unokák és dédunokák egé.z serege 

körében mozgalom indult meg egy heti lapnak ki- veszi körül. Ezelőtt pár évvel vesztette el férjét, ki 
adása iránt. A lap — természetesen — legfőként a 

mindszenti helyi érdekekre való tekintetből szer 
szintén magas kort élt: 

- A sikkasztó 
115 éves korában halt meg. 

kutya. Egyik párisi lap ba 

fekszik a padozaton, de a kasznyik, a'máriomok 

feltörve, éléstár kiürítve, kolbász, hurka, két oldalas, 

zsir és liszt, ruhanemű és egyéb érték „volt, de 

már nincsen." — Agyafúrt tolvajbanda rendezte a 

halottas komédiát s mig a virrasztók a szomszéd 

szobábHn imádkoztak, kifosztották a házat — meg 

| is ugrottak szerencsésen. 

— AZ áruló fojtás. A napokban a szeghalnr 
postát kirabolva, a postáslegéuyt pedig megölve 
találták a szeghalmi országúton. A tettest sokideig 
nem sikerült kézre keríteni mig azt a héten kü'ö 
nös inódon fedezték fel. A gyilkosnak ugyanis ugy 
jöttek nyomára, hogy a helyszínén meglelték a foj-

| tást, mellyel a gyilkos golyó le volt szorítva s az 
, egy uaptár leveléből állott Azonnal kutatást tettek 

minden gyanúba vett háznál s a kalendáriumokat 
sorra nézték. Végre Szivóséknál meglelték azt, a 

| melyikből hiányzott az illető lap, a tettes tehát 
I nein lehetett más, mint SZÍVÓS Imre. Az a valla 

tásnál mindent tagadott ugyan, azt is, hogy azon 
az éjen a határba járt volna, de 85 éves öreg atyja 
nem hagyta hazudozni s igy mindent bevallott. A 
rablott pénzt a kertben ásta el s ott is találták meg. 

— Házassági statisztika. Magyarországbau min 

d*n 1000 férfira 1018 nő jut, sőt Fiume területén 

1110. A szomszéd Ausztriában még olyanabb az 

arány, t. i. 100) férfira 1047 nő jut, Portugáliában 

1001, Angolországban 105S, mig Franciaországban 

csak lOOtf. Férfiak dolgában legjobb dolguk van a 

boszniai és hercegovinál nőknek, mert ott ezer fér-

fira csak 669 nő jut, továbbá Görögországban 1000 

férfira 906 nő, Bolgárországban 952 nő, Szerbiában 

988 nő, Olaszországban 995 nő jut. 

— Különös Jákob Fülöp roveredoi papirgyá-

r^s 100 frtnyi összeget hagyott végrendeletileg Ro-

verodo legjobb szakácsnőjének. A legjobb szakácsnő 

kijelölését Jákob a roveredoi franciskánusok qiur 

diánjára bizta. 

— Amit nem lehet összeadni „Összeadni csak 

egynemű menyiségeket lehet. Mert pl. összeadható 

volua e két tanító és három forint?" — „Nem." — 

„S miért nem?" — „Mert lehetetlen, hogy két ta-

uitónak h^rom forintja legyen." 

— Rögtönzött hazugság. Bíró: II it nem bi r 

maga annyi tisztességgel, hogy inegborotváltassa 

magát, ha a törvényszék elé jó?" — Vádlott: „Hogy 

ne tudnék nagyságos uram M ígborotváltattain én 

magatn, hiuen oly sokáig kellett odakünn vára 

kozuí, hogy azalatt kinőtt a szakállam." 

— Nagy hiba. Egy vén tudósról egykoron el-

terjedt a hir, hogy minden nyelvet egyaráut töké-

letesen bír. Dvi nemsokára nőt vévén, hazuggá lett 

a hír; Kisül, hogy asszony nyelvivel bíz ő sahogy 

se bir. 

— A bibliaban, mint azt egy türelmes hollandi 

ember kiszámította, összesen három millió, ötszáz 

hatvanhatezer négyszáznyolcvan betű van Ha már 

erre a nagy munkára vállalkozott, kiszámíthatta vol-

na még azt is, hogy ezen betűkből mennyi esik az 

abc-ben előforduló egyes betűkre. Erre persze már 

nem volt tUrelme. 
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— Angol lapak Írják, hojy a világ le^miga 

sabb embere Bostonban él, kí arról nevezetes, hogy 

ha december 15 én meghűtí magát, csak a jövő ér 

december 30 án kapja meg a náthát — fAz 

igaz ám !* 

— Elmélkedés. „Először ítéltek — mondja • 

zsebmetsző — 4 havi áristomra és két évi hivatal-

vesztésre; megsppelláltam és elengedték a hivatal-

vesztést. Engedték volna inkább el a négy havi 

áristomot, mert hisz hivatalom ugy sem lesz soha." 

— Furcsa kívánság „tídes apám — szól egy 

falusi kamasz legény kenyéradójához — neken* 

vagy egy asszonyt, vagy egy dobot szerezzél, mert 

okvetlenül ütnöm kell valamit." 

— A lapunk mai számának hirdetési rovati-

ban látható ifj. Varga Imre lisztraktári és Neidlinger 

G. varrógépraktári hirdetéseire e helyen is felhívjuk 

olvasóink figyelmét. 

CSARNOK. 

Egy Bocskay-féle nemesi levél. 
Szentpéteri Nagy Gáspár, Nagy Kőrös város 

volt főjegyzője, sajtó alá reudezi Nagy—Körös vá,-

ros történeimét. Ezen rendkívül tartalmazón és ér-

dekesen összeállított munkában Nagy—Körös város 

nevezetesebb családjainak nemesi származása éa 

szereplése is le van irva. A többi érdekes ueaiesr 

levelek között már csak azért is legérdekesebb a 

Kzerz > őseié, mert ez Bocskay fejedelemtől ered. — 

E nemesi levél szóról szóra a következő képpea 

hangzik. 

„Mi István Isten kegyelméből magyar és erdély 

ország fejedelme és a székelyek grófja stb. adjak 

emlékezetűi mindeneknek, a kiket illet, jelen leve-

lünk rendiben, hogy mi figyelembe véve és meg-

fontolva, a mi hív tanácsos urainknak alázatos köz-

bejárását és kérelmét, melylyel kegyelmességünk 

eleibe járultak, egyszersmind a mí h& és vitézUT 

Szentpéteri N«gy Gáspár kapitányunknak irántunk 

teljesített hívségét és szolgálatát, melyet irántunk é* 

szorongatott hazánk irányába, minden körülmények 

és az idők minden viszontagságai között, külöaöseu 

pedig igazhitű vallásunk és szabadságunkat megtá-

madott németek, oláhok és más kegyetlen nemzetek 

ellen, lelkének egész odaadó készségével tett és 

teljesített, és hisszük és reméljük, hogy ezutáura is 

tesz és teljesitend, ennélfogva, és pedig fejedelmi 

kegyelmünk éa bőkezűségünknél fogva, követve Ma-

gyarország királyai és fejedelmei, a mí elődeink pél 

dáját, mely szerint az irántunk és a keresztény 

polgárzat iránt teljesített bti«éget és vitéz tetteket 

megjutalmazták és másokat is vitéz tettek folytatá 

sara és követésére buzdítottak és indítottak és még 

nagyobb tettek elkövetésére serkentettek : mi is 

elhatároztuk : hogy ugyan ezen Szentpéteri Nagy 

Gáspárt a nem nemedi állapot és rendből, melyben 

hogy eddig lett volna, előttünk állíttatik, kivesszük, 

és felemeljük, és különös fejedelmi kegyelmüuktiél 

fogva Magyarország igaz és kétségbe nem vont ne-

mesei sorába, rendjébe iktatandónak, teendőnek, 

száinláiandóuak tartjuk; minthogy jelen levelünk 

s rendiben valósággal a nemesek közzé számláljuk, 

iktatjuk, sorozzuk, felvesszük és beirjuk. — Mely 

iránta teljesített kedvezésünk és kegyelmünk, nem-

különben bőkezűségünk jeléül a valóságos nemesség 

jelét, ezen fegyvert, vagy nemesség jelvényéi t i. 

katonai paizst, piros és égszinnel osztva, melynek 

alsó részén aranyozott keresztbe menő vonal hú-

zódik, három piros rózsa virágokat foglalván ma-

gába, melynek mindkét oldaláról hasonlóan két fe-

hér rózsák vannak helyezve, ahonnan ember piros 

ruhában, köldökig emelkedik fel, jobbkezében fel 

emelt meztelen kardot, bal kezében pedig egy ara-

nyozott csillagot tart, mellette elfogyó hold láttatik. 

A paizs fölibe egy katonai leeresztett sisak van ha-

lyezve, melyet gyöngyökkel kirakott királyi korona 

led, ahonnan két, innen kék, amonnan veres saa 

szárnyak, melyek két aranyozott csillagot foglalnak 

magukban, emelkednek fel, mely közepéből az et-

sőliöz hasonló nagyságú, ruházata és fegyverű em-

ber emelkedik fel. — Legfelül pedig, vagy a' sisak 

hegyéről innen ezüst és veres, amonnan égszinű 

aranyozott virágfürtök lombosán nyúlnak le a paizs 

széléig, melyek azt szépen ékitík, amint mindezek 

a nemesi czimer«s levél kezdetén, vagy fejezeten, 

a festészetnek tanult és ügyes keze által lefestve 

láttatnak, — 

A mi szabad elhatározásunkból és igazi meg-

győződésünkből, fentirt Szentpéteri Nagy Gáspárnak 

örököseinek, maradékainak és mindkét nemen lévő 

utódaínak kegyeimessen adjuk, ajándékozzuk és 

adományozzuk. — 

Megengedvén és beleegyezvén, hogy ők ma-

guk jelenleg, most és örök időkre, — a fentirt 

nemesi jelvényt és fegyvert, más kitüntetett és 

fegyvert viselő nemesek módjára, bármely ütközet-

ben, harezokb.an; dárda vetések ben, tornászatban» 

párbajokban, kettős viadalokban és bármely nemesi 

és katonai játékok és hadgyakorlatokon, nemkülön-

ben pecsétnyomókon, vitorláikon, hadi sátoraikon, 

evezőikön, gyűrűikön, palotáikon, házaikon paizsai-

kon, zászlóikon, sírköveiken és bárminemű kirán 

dúlások és közönséges kimenetelek alkalmával, mint 

igaz és valóságos nemesi cziinmel, ranggal bíró, ál-

lású, méltóságú és tiszteletben álló nemesek hasz-

nálják, mi is őket kitüntetve nevezni, mondani, tar 

tani és tiszteltetni akarjuk; és hogy ezen kitünteté-

seket, méltóságokat ők is használhassák, hordhassák 

és mindazon kegyelmekben, tisztességekben, előjo-

gokban, menetességekben, szabadságokban: — me-

lyekben as igaz és született, s kétségbe nem vont 

nemesei Magyarországnak, bármely törvény és hasz-

nálati, gyakorlattól fogva élnek és használnak, ők. 
is örök időkre éljenek, használjanak és örvendjen ek. 



XV. ÉVFOLYAM. SZE1TTBSI Xj-A.13. 4. SZAM. 

Melynek nagyobb erejére éa örök emlékeseiére 

ezen fejedelmi függő pecaétüokel is mi aláírásunk 

kai megerősített nemes levelünket, fentt irt Smenlpé-

teri Nagy Gáspárnak és az & gyermekeinek, örö 

kŐseinek, mindkét nemen lévő maradékainak, ke-

gyelmessel» kiadandónak határoztuk. 

Kelt Szabad kir. Kassa városunkban Junius 

25-én az Urnák 1605-ik esztendejében. 

István mk. (fttggőpeesét helye) B. Báthay mk. 

kancellár, Madachányi Márton mk. titkár. 

1606 Jan. 4. Borsodinegyének Miskolczon tar-

tott megyei közgyűlésén bemutattatott és kihirdet-

tetett, általam Zegedy János jegyző által mk. Előt 

tem Lászlófalvi Ri.nott György, Borsodmegye alis-

pánja előtt mk. 

Nyilvános számadás. 

A szentesi fiatalság által 18H5. január 17-ikén, 

m helybeli szegénysoron iskolás gyermekek felruhá-

zására rendezett zártkörű tánczuiulatság bevételéről 

és kiadásáról. 

Bevétel . 312 frt. 50 kr. 

Kiadás 309 frt. 30 kr. 

Marad 

FelUltízetésekböl . 

3 Irt 20 kr. 

21 frt. 60 kr. 

TÍ8ztajövedelem 24 frt. «0 kr. 

FeHUfizetni kegyeskedtek: özv. Czukor Adolfné 

2 írt, Dózsa Béla 2 frt, Dósai M. János 00 kr, Gützl 

Illés 1 frt, Jenny Mihály (Szegvári 1 írt 10 kr, Jó-

nás Jakab 1 frt, Méhész B. Péter (Mindszent) 50 kr, 

Mhál ik István (Teés) 3 frt, Nagy Áron 1 írt. 50 kr, 

N. N. 3 frt, N. N. 50 kr, Sírna Ferenc ur a jóté-

kony célra való tekintetből beküldött 2 irtot, Schle-

singer Károly 2 frt, Soós Albert 1 frt, Vértesi Jó-

zsef 50 kr. Összesen 21 frt. 60 kr. Fogadják a szí-

ves felülfizetők a rendezőség hálás köszönetét. 

A 24 írt. HO kr. tiszta jövedelmet az egyes fe-

lekezetek elöljáróságainak szolgáltattuk át. 

Szeutes, 1885. január 20. 

Soós László, Szépe Kálmán, 
•üettur. pliiEtáruok. 

Meghívás. 
A szentesi polgári Iparos és gazdasági kör f. 

évi Január 26-én azaz vasárnap d lut-n 2 érakor ssját 
egyleti helyiség» ben rendes éri a aUkuló kftspyfllést Urt. melyre 

MM ujonau beiratkozott egyleti Ugok tisztelett I meghívatnak. 

A közgyűlés tárgyal: 
1. ElnSki jelentés, 

2. AB 1883 évi számadás n.egviz.*g*lására kiküldött bi-

ibttaig jelentése 

3. Az 1884. évi ssáraadá* megvizsgáláséra bizottság vá-
laaatáaa. 

4. Az 1885. évi költségvetés tárgyalása. 

6. Házbérlet. 

6. Indítványok. 

7. Korelnök, választmányi elnök jegyző, pénztárnok, gond-

nok, ü/yész, kftnyvtárnok és a kftrtsgok 10 ss.isilébánaft meg-

fvlelő száma válasrtminyi tagok választá«a. 

Szentes, 18*5. j » n . 15. 

Az elnökség. 

I R O D A L O M . 
— A M a g y a r B a l o n épen nőst megjelent jannárinsi 

füzete valóságos irodalmi meglepetés. Kr«n derék folyéiratuál 

már régen mtgszoktnk, bogy minden alkalommal meglopetéshen 

ré'zesiti olvasó kii;AoeégQnket, de jelen fBzetébea hasonló még 

alig i«l«nt meg a könyvpiacson, Klotild főbercegnS és fenséges 

leányai : Máris, Dorottya és Margit főhercegnők axjátkezfl ere-

deti rsjsai nyitják meg e testes kötetet, melyeket ő'f. naégeik a 

magyar irodalom iránt va l i érdeklődésből engedtek át a , M i 

gyér Salon'-nak. Es közül ekképpen három pompásan sikerült 

szín« s lenyomatban jeleut meg és Jósa«' főherceg nemzetünk 

által rajongással szeretett családjáról Jókai Mór ir v;.lól>.oi 

szellem«a ismertetést, Fekete Józaef szemetes benyomásait közli 

Alcsntbról éa Hevesi Józaef egy hangulato« költeményben di 

csőiti a tfladérkaatélyt Az egész aajtó a legnagyobb elragadta-

tással azúl a „Magyar t»alou"-ról, m«ly neiicsak barnánknak 

válik dissére, hsnem kiállja a versenyt a legelső »nrópai folyó-

iratokkal is. I>us tartalmából kiemeljük a már említetteken kívül 

Jókai Mór uj regényét „Ssáa leány egy rakáson", dr. Fenyveay 

Ferenc* ors*. képviselő nr nagyérdekü czikket közöl „Etiquetie 

a politikában" rímmel: Kiss Józ*efuek egy gvönyörfi ssép köl-

teménye antog'ammban jelent meg. Hatala Péter kitünS tudós 

a római asent hsmbinorol ir. Heveai József, .Sziklai János ka-

lácsonyi elbeszéléseket közölnek szebbnél szelb illusztrációk 

kíséretében. Koppant érdekes a a magyar irodalomban asokatlan 

a azinházi rovat, mely Jókai .Arany emb-r-ét ismerteti a a 

darab Iegazebb j» j» neteít rajzban közli. — Szóval a .Magyar 

Halon" rövid fennállása óta teljesen bebizonyította, hogy mily 

g»zd<g a m i írodalmnnk éa mfivéftzerőnk, ba van, a ki a kitflnő 

erőket caoportoaítani tndja A .Magyar Kalon"-t különben a 

közönaég meg is kedvelte, ngy, bogy első öt füzete két kiadás-

ban is elfogyott a ma már nem ía kapható. Január ól fogva uj 

előfizetés nyittatott. Egész évre 7 frt, félév.e 3 frt 60 kr, ne-

gyedére 1 frt 75 kr Kiadóhivatal Budapest, Dohány ntcza 12 az. 

A legmelegebben ajánljuk. 

— A . V a s á r n a p i ú j s á g " jan. 18 ¡ki száma a követ-

kező taitalommal jelent m<g: Ktuess Kriiosztom. — Petőfi 

szobra előtt. Költemény. Palágyi Lajostól — Hogy lett job-

hágygyá Gyepeai Ambrus bá ? Klbesaélés. Irta Szathmáry Ká-

roly. — A kalendáriumok történetéből, Hodola Lajostól. — 

Kaiácrony a tengeren, New-To.któl Liverpoolig. I I I . Pékár 

Gyulától. — Az .Arany ember* alakjai — Csatározás Abesa 

aziníában. Egyveleg. — Kégí magyar tűzhely, P. Szathmáry 

K/rolytól. — A kbinai harctérről. — A Kongó állam, I. — 

Irodalom éa n.fívtsz*t. — Körintézetek és egyl tek. — Mi 

újság? — Halálozások. — 8akkjáték- — Hzerkraztői mondani-

való. Heti naptár. — Képek: Kruesz Krizosrtom, pani onhalmí 

főapát. — Jókai Arany emberének alakjai. Gossleth I. fényké 

pei után, a Jókainak átadott alhnmból. (Kilenc kép). — Csa 

tározáa Kas Allula abesszíniai főnök éa a Heni Amer törzs közt. 

— Régi tűzhely Baján az egykori Graaaalkovícs palotában (a 

mai városházában). — Ibaka IJolobo királya, Ngflvi mpandai 

főnök. Benaaülött Mauyangából. Vivi európai telep a Konsfo 

vidékén — Előfizetési ára negyedévre 2 frt, a .Polit ikai ITj-

donaágok"-kal együtt 3 frt. Ugyai.csak a Franklin-Társulat 

kiadó hivatalában (Budapeat «gyetem utca 4 az.) megrendel 

hető a .Képea héplap" legolcfcóbb újság a magyar nép számira 

félévre 1 frt 

— Az . O r s z á g - V i l á g , * e kitűnő magyar képea heti-

lap január 17-iki 3. száma ismét rendkívül gazdag tartalom-

mal és gyönyörű képekkel jeleut meg. Degré Alajos, a szer 

kesztő .Végzett fÖldesnr*-ának befejező közleménye. — Kar-

lovszky M. Ida, .A nők világából • - Bogdánfi Lajoa fordítá-

sában Eugér.é Msi^uel a frarcia akadémia rfltal koszorúzott .A 

vén imakönyv* címfl verse. — .A falu urai-*. Regény Tolnay 

Lajostól. — XVI . L»jos és Mária Antoinette a versaílleaí pa-

lotában*. Bencur Gyula teatménye után. — . A beasélő azikla 

regije". K. Nagy Sándortól. — .Bj^mstjerne Björnson". Arc 

képpel. — „Világ szíja*. Mészáros látván azép k'Vtemtaye. 

„A virágok amuréi mérői ' . Farkas Ödöutől. „A kii gyáinauya", 

Képpel. .Nehéz munka*. Képpel. A hót története. Székely Hu-

szártól Zenelecke, Cimképpal Abbazía, téli gyógyhely három 

k/ppel. Kruets Chryzosatom. Arcképpel Képmutatvány dr. Ma-

jer István Ezer n ükereszt cimfi remtk művéből, Ezután )ön-

rek a rovatok, melyeknek giadag tartalma, változatossága ki 

váló érdekű. Úgymint : Tudomány és irodalom, vidéki élet, 

szín ház éa művészet, újdonságok, rövid hirek, hyrnen, gyászro 

vat. ii neD-oroan, lejtvények, naptár éa hirdetések. Előfizetési 

ára : egész évre 10 frt. fél évre 5 frt negyed évre 2 frt. í>0 kr. 

Egyes szám ára 20 kr. Klőfizetéai pénzek a PALLAS irodalmi 

éa nyomdai réazvény társsa ághoz, gránátoa-ntc^ 6. az küldendők 

— A Magyar Háziasszony. Aa e czím alatt Budapesten 

megjelenő háztartáu, éa szépirodalmi hetilapnak, mely a magyar 

gazdasszonyok orsságoa egyletének hivatalos közlöuye, — elő-

fiaetéai ára egy évre 6 frt, fél évre 3 frt, negyed évre 1 frt, 

50 kr. Előfizethetni legcélszerűbben postautalvar.y által a „Ma-

gvar Háziaaazony* kiad/hivatalához Budapesten, vác> körút 20. 

Mutatványsaámok ingyen küldetnek mindazoknak, kik a kiadó-

hivatalhoz ezekért — legcélszerűbben levelező lappal — for-

dulnak. A legujabbí szám szintén változatoa tartalommal je-

lent meg; 

Heti jelentés a budapesti gobonatözsdéről. 
— A „Magyar Lloyd" eredeti tudósítása. — 

Budapest, 1885. január 17. 

Nevezetesb mozzanat e hét folyamáról nem 

jegyezheti fel. Franciaországban a vámkérdés elna-

poltatok, Németországban azonban már aktualissá 

vált a vámemelés kérdése, még pedig háromszoros 

vámok terveztetnek. Gabona kivitelünk Németor-

szágba az utóbbi években jelentéktelen volt. A liszt-

kivitel szintén csekély mennyiségekre apadt és igy 

a felemelendő vámoknak alighanem azor hatása lesz, 

hogy csekély kivitelünk Németországba teljesen 

meg fog szűnni. 

A kiviteli üzlet folyton pang, az előforduló vá-

sárlások nagyobb részt Ausztria és kisebb tételek« 

ben Svájc részére ef.zktfzfiltetnek. Forgalmunk túl-

nyomó része folyton a belföldi fogyas?tás vásárlá 

saira esik. Heti üzletünk menetét a következőkben 

részle'ezzük. 

Buza Az amerikai és külföldi piacokról érke 

zett olcsóbb árfolyamok következtében az irányzat 

e hét közepéig csendes volt* Malmaink tartózkodók 

voltak és az árak 5—10 krral csökkentek. A hét 

vége felé a külföldi tőzsdékről jelentett szilárd irány* 

zatra a hangulat javult, az árak ismét visszanyerték 

elftbi állásukat és igy az árak 100,000 mm. forga-

lomnál teljesen változatlanul zárultak. 

Mai buza árjegyzéseink Budapesten; 

Tiszavidéki 75—80 kilós 7.75-8.70 frt. 

Pestmpgyei és fehérmegyei 75—A?0 kilós 7.75— 

8.60. frt. 

Észak magyarországi 75-é0 kilós 7.60—8.50 

forint 

Oláhországi 73—77 kilós 7.25—7.60 frton kelt. 

ROZS Helyi fogyasztásra csak kisebb tételek 

kerültek eladásra, változatlan árakon 6.75—7.10 frtig. 

Ellenben kivitelre jobb vételkedv mutatkozott és 

állomásokon néhány krajcárral magasb árak is elér 

hetdk voltak. 

Kétszeres (rozazsal kevert) eladott kisebb té 

telekben 6*0 6.90 frt. 

Árpa. Finom takarmányfajok keresettek és pár 

krajcárral drágábban keltek, ellenben silány és leg-

finomabb árpanemüek teljesen változatlanok. A ki-

vitel pang. Takarmányáru silány 6—6.20 frt, jobb 

minőségű 6.45-6 75 frtig kelt. Égetni való 7—7.50 

frt., sörfőzei 8—9 frtig kelt. 

Zab. teljesen változatlan, hajóáru 6.10—6.25 

frt, vat>uii áru 6.45—6 65 frtig kelt. 

Tengeri, ó áru változatlan, kisebb tételek 6.60 

6.75 frton keltek. Uj tengeri 5.35 -5.60 frtig, uj 

cinguantin 5.75—5.90 frtig fizettetett. Állomásokon 

nem volt üzlet. 

Repce. Nem volt semmi üzlet, jó minőségő 

káposztarepcéért 12.25 frtot követeltek. Uj áru 

aug.—szept. szilárd, 12.90—13 frt. közt mozgott. 

Kőbányai sertésvásár. 
(Az elsA magyar snrtéshizlaló részvénytársaság je-

leutése a „Magyar Lloyd" részére.) 

A külföldi piacokról érkezett lanyha irányzat 

következtében az üzlet hangulata nyomott, az árak 

hanyatlók. 

A debreceni vásárou kevés hozatal volt, de 

minden vétrlkedv hiányában az árak hanyatlottak 

'« éves sertések 16 — 15 frton, egy éves 20 — 20 fr. 

l'a éves 2 évesig 35—45 frton kelt páronkint 

Heti átlagárak : magyar válogatott áru 260— 

320 kilós 46-47 kr., 180-240 kilós 45—46 kr., 

vén 300 kilón felül 42-44 kr., vidéki sertés 42 — 

44 kr. átmeneti forga'omban oláhorszsgi 44—46'j 

kr. pr. tiszta kiló súly. 

U r . JPoiiáU Sándor 
I. t. 231. számú házában egy lakás bérbe k iadó . 

• sut szerencsém a 11. é. közönség tudomására 

hozni, hogy a íelsö-párton (DÓSAI-féle házbau 1 lévő 

fakoporsö raktáramhoz egy 

ÉECKOPOESÓ H A K T Á R T 
is csatoltam, ahol is kaphatók igen diszcs érc- és fa-

koporsók, atlasz és mindennemű szemioilelck, párnák" 

halotti ruhák, matracok, koszorúk stb. 

Nagyérdemii közönség ! Miután ugy az érozko-

porsókat, mint a halotti cikkeket készpénzen vásár-

lóm s nem mint elámsitó működök, tehát 

15- 20%-al ¡s olcsóbban 
adhatom azokat, mint bármelyik koporsó raktáros; 

— ennélfogva tisztelettel kérem a n. é. közönsé-

get, hogy temetkezési alkalmakkor kegyes pártfo-

gásába részesíteni szíveskedjen. 

Magamat a n. é. közönség becses pártfogásába 

ajánlva, vagyok 

Szeutes, 1885. január 22. 

1 2 Á c z s i a - M C i r r ) , 
érc- és fakoporsö raktáros. 

J f a l á z z Q á n i etnefi 

a felső réten (a Kurca-parton) 5 (Öt) r é s z l e t 
f ö l d j e e ladó. A venni szándékozók értekez-

hetnek 1.1. 56. szám alatt. 

H I E D E T E 

350-SS5. 

Hirdetmény. 
Aa 18A1. évi L1I. t cz. alapján végrehajtott töltésépítési munkálatok céljaira Mindszent község 

határában elfoglalt föidterü'etek kisajátítása a nagymélt. m. királyi közmunka és közlekedési uiinisterium 

41208—884. sz. rendeletével elrendeltetvén, — közhírré tétetik, hogy a kisajátítandó területek terv 

rajza és összeírása 15 napi közszemlére Mindszent község közházánál kitétettek, a kissjátitási tárgyalás 

batárideje pedig Csongrádmegye közig, bizottságának 1200—884. sz. határozatával ugyaucsak Mind 

szentközség közházához 1885. évi február HÓ 3 ik napjánnk délelőtt 10 órájára tűzetett ki. 

MirSl a kisajátítás által érdekeltek oly hozzáadással értesíttetnek, hogy a kisajátítási tervrajzot 

és összeírást Mindszent község közházánál megtekinthetik és hogy a tárgyaláson érdekeik megvédése 

végett annyival inkább megjelenni igyekezsenek, mert a kisajátítási terv megállapítása felett a bizott-

ság elmaradásuk esetén is érdemileg fog határozni. 

Szentesen, 1885. évi január 4 én. 

800« P á l , 
S—S m. tiszti ügyész,kis. biz.elnök. 

ERDŐDI ANTAL 
tudat ja a n. é. közönséggel , hogy a kurcapart í utcában levő 151. számú H Á Z A f. évi szent 

G y ö r g y naptó l fogva másfél, esetleg három évre bérbe kiadó. 

Tudat ja továbbá , hogy Tisza-Kürtön nagymennyiségű N Á D J A van kedvező fel-

tételek mellett eladó, valamint 

a szegvári határban levő, úgynevezett . K ó r ógy csárdai4 fö ldjében mintegy 1700 
darab kiszáradt F Ű Z F Á J A van eladó. 

A k iadó ház bérfeltételei Farkas La jos ügyvédné l meg tudha t ók ; a fűzfa eladási 

feltételei iránt ugyanazon ügyvéd és a K ó r ó g y csárdai földjének je lenlegi bér lő je : Szabó 

Zs igmond ur adhatnak felvi lágosítást; az e ladó nád végett ped ig magáva l a tulajdonossal 

Tisza-Kürtön lehet értekezni. 

Szentes, 1885. j anuár 19. 

Y é i t a i B a l o g h MMáníei 
dónát i másfél fertály tanyaföldje eladó. — A venni szándékozók értekezhetnek özvegy 

Ba logh La josné III t. 256 számú házánál. 

A szentesi takarékpénztár házában egy kis 

S Z E N T E S E N . 

E l a d á s 1 f o r i n t H e t i l e f i z e t é s m e l l e t t . 

Alapos oktatás ingyen cs 5 évi jótállás. 
.Mindennemű ó c s k a varrógépek fizetés gyanánt átvállaltatnak. 
Minden más varrógépek, melyek itt másoktól „Singer* név alatt 

árusittatnak, u t á n z o t t a k . 1 — 1 2 

Kü l önös figyelemreméltó a hírneves FORTI-fé le 

S E B T A P A S Z 
mely rrndkivfili o.«xl*tó, ¿rleto « fájdaloinciiillftpitó t i l t j a által leggyoiflabb, leg-

biztosabb s fgysterftniiu<l gyOkeres gyógyulást ea*k5jBl külOnnemS bajokban. Ily bajok a to-

rokgyulladás légcsőhurut, bürkéé-barnaság, hártyás gyik (Croup angina) mindennemfí meg-

sértés« k, harapás, sctirá», vágás vagy égés által támadható sebek, megforrózások, darisz- vagy 

méhifzurások, konok fekélyek, zuzatások (contisiók) meglepő gyors fájdalomrsillapitáftsal, rög 

főtt daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbnnknlns pustula magiina,) megkeményedés 

sek genyedések, vérkelések minden mirigy-betegségek, gftrvélyes fekélyek, fagydaganat, njj-

féreg, körömméreg, vadhús, tagszivac* csoutsiu, ki6czamitás és megráudulások, helyi csuz: 

továbbá szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós fekélys^U vagy már g^uyes női mel!-

— Sok nő már csirában volt emlőráktól, a különben elkerfllhttetleu életveszélyes szebész 

műtét mellőzésével egyedül ezen jeles sebtapa«z használata által menekült meg. 

Végre a testbe lelj-sen bemélycdt báimi iemü szálka va,-y darázs és méh fullánkja csu-

pán esen tapasz rövid idő használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből kö 

zomégesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb 

gyógyulása nemsokára bekövetke'ik. 

Ezen beesfllh-tetlen gyógyszer melynek jelensége leghitelesebb egyének számos a kü-
Iflnfts kívánatra bármikor f«lnmUIható bizonyitványi által n-ár régen a legfényes. bben elis-
uifitrtett — rendkívüli s legl.(tlonnemübh esetekben megpróbál hatásánál f-ltttuő sikeres 
eredményeinél fogva, melynek, használata által még elavult bajokban is elérhetnek, jó l m g 
aiapitott és elterjedt hirAt kétségb<-Tonh>itlsniil igazolja 

Legkisebb csomag ára 35 kr., nagyobb csomagé ÖO k r , legnagyobb csömöré 1 frt 
hassuálati utasítással <g>üt, postán 20 krral több. Egy frtnyi csomagnál kisnbb szalliticány 
nem teljesíttetik. 

Központi küldeményeső raktár Pesten Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 

12 ik ss. a. Továbbá kapható: Szentesen, Várady Lajos gyógysseréss urnái. 

A t, es. gyógyszerész nrak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének felszóllittstnak, 

miszeiiat e rézbeni ajánlataikat ezen gyógyszer késaitőjrhez F O R T I LÁSZLÓ"^"* cb> 
uezve: ^Budapest, 1 ső kerSUt vár Nádorutrza S ik szám) beküldeni szíveskedjenek, ki 

megredeléseket is pontosan teljesít, 

J J J P * * Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések as árnak készpénsbeni bekül-

dése vagy postai uulváuy, vagy utánvét mellett tüstént és legpontossbban teljesíttetnek 

S z e g e d i műmaiml t i f s z t r n h i á r ! 

H I E D E T E S . 

Tisztelettel hozom a n. é. közönség tudomárárp, n>i»zerint 
helybeD, a volt WelleSZ féle IÍ82traktári helyiségben fgy uj 

nyitottam, — melyet a legkitűnőbb szegedi gőzmalom lisztjeivel 
rendeztem be. Lisztjeim árjegyzéke, nagyban éa hájhoz ezállitva: , 

0 1 2 3 4 5 0 7 8 81, 8'4 | 

17 20 lö 70 16 20 15 60 15 — 14.30 13 50 12 70 12.- lo 6o 8̂ 80 

azztali dara inétermázsánkint 17 frt. — Kicsinyíteni eladásnál: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 8«, 8\ 
- . 1 8 - 1 7 ' , 17 -9«, • 16'j - 16 - 15 — 14'j —.!»», —.lí 

asztali dara kilónkint 20 kr. 

A n. é. közönség kegyes pártfogását kérve, vagyok tisztelettel: 

M f j . V a r g a I m r e . 

S z e g e d i miimalmi i l s z t r a k t á r 

F E L H Í V Á S . 
Figyelmeztet ik a birtokos közönség, hogy a kiváltott 

birtokiveket mindenki tisztán őrizze meg , mert annak, m ig 

b ir toka meglesz, m ind ig hasznát fogja venni, a felszólalás 

ped i g már kezdetét vette és a meg levő birtokivekkel 

együt t az adás-vételi szerződések is fe lmutatandók lesznek. 

Szentesen, 1885 j anuár hó 18-án. 

Juhász János, 
b i r t nyilvttó. 

8 Z B N T K 8 E N , 1 8 0 » . S T O I I A T O T T A K I A D Ó 8 I M A F E E E N C Z O Y O B S S A j r Ó J A N . 




