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1848—1885. ' C . 

Holnap lesz 37-ík évfordulója a magyar, 

nemzet történelmében arany betűkkel irt 

ama nagy napnak, melynek emléke és ese-

ményeihez fűződik a magyar nemzetnek sza-

badsága és mai alkotmánya. 

Minden igaz honfi lelke a hazafias ér-

zület tiszta lángjától lobog fel, ha az 1S48-ÍICÍ j 
mártius 15-ére gondol: azon napra, melyen 

a korszellem intő szavára porba hullottak a ' 

kiváltságok és előjogok roskadozó falai és 

felragyogott a szabadság, jogegyenlőség és 

testvériség napja. 

Igazi a hazafiúi lelkesültség ezen nagy 

nap emlékén azért is; mert évszázados 

küzdelem után, minden vér nélkül küz-1 

detett ki hazánk alkotmányos szabadsága 

és tétetett e napon Magyarországon egyen-

joguvá a hazának minden polgára. 

Mártius 15-ike nagy jelentőségű lapot 

képez Magyarország történelmében azért 

is; mert hazánk fővárosában: Budapesten 

e napon szólalt meg először a magyar nem-

zet akarata, e napon nyilvánult először a 

szabad vélemény. 

S hogy e hangot, e véleményt az or-

szág minden részében nyomban megértet-

ték a szabadságért lelkesedők : példa rá a 

nép egységes fölkelése hazánk függetlensé- \ 

gének, önállóságának kirivására. 

Mártius 15-ike azon nap, amikor az első 

cenzúra nélküli (irott) felhívás: »Mit kiván 

a magyar nemzet?« — és halhatatlan köl-! 

tőnk: Petőfi Sándor »Talpra magyar, hi aj 

haza!« cimű, minden igaz magyar vérét lá-; 

zas lüktetésbe hozott nemzeti dala (nyomta- j 

tásban) először napvilágot látott. 

A magyar szabad sajtó ez első szülött- j 
jét Irinyi József, szabadságharcunk e lelkes 

bajnoka, — a Hekkenast-féle nyomda ajta-! 

jában felállított állványról olvasta fel elő-1 

ször s osztotta szét a tengernyi nép között,1 

mit azok folytonos éljenzéssel, r a lelkese-1 

dés leirhatlan kitörésével fogadtak. »íme, 

honfiak! — fejezé be beszédét Irinyi, ke-; 

zében lobogtatva Petőfi Sándor nemzeti 

dalát, — itt van a s a j t ó s z a b a d s á g n a k 

első példánya, a nép hatalmának legelső 

müve ! Bármilyen szabadsága lesz a magyar 

nemzetnek : azon dicsőség mindig a mienk 

marad, hogy a legnevezetesebbet, a sajtó-

szabadságot magunk vivtuk ki magunknak.« 

Mártius 15-én függesztették ki a házak 

falára Budapesten azon irott falragaszokat, 

melyek a nemzet kívánságát hirdették s 

melyet a szabadságért lángolók 12 pontban 

foglaltak össze. 

Ezen 12 pont a következő: 

1. Kívánjuk a sajtó szabadságot s a 

cenzúra eltörlését. 

2. Felelős magyar minisztériumot Bu-

dapesten. 

3. Évenkénti országgyűlést Budapesten. 

4. Törvény előtti jogegyenlőséget pol-

gári és vallási tekintetben. 

5. Nemzeti hadsereget. 

6. Közös teherviselést Ausztriával. 

7- Esküdtszéket, képviseletet egyenlő-

ség alapján. 

8. Az úrbéri viszonyok megszüntetését. 

9. Magyar nemzeti bankot. 

10. A katonaság esküdjön föl az alkot-

mányra i magyar katonáinkat ne vigyék kül-

földre ; a külföldieket pedig vigyék el tőlünk. 

11. Uniót Erdélylyel. 

12. Legyen béke, szabadság és egyet-

értés. 

S ezen óhajtás és követelésre, mely 

az egész nemzetet rázta föl, s melyben az 

egész nemzet, m in t l i íT^y ember lett volna, 

állt elő, s a trón és törvény ráadta a szen-

tesítés szavát. 

Ezen 12 pontban foglalt kívánságai a 

magyar nemzetnek ma már az önálló ma-

gyar hadsereg és magyar nemzeti bank ki-

vételével, — mondhatni — mind teljesülésbe 

mentek s igy, ha van a magyar nemzet 

történelmében nap, mely ünnep, melyen jo-

gosan rebeg löl a magyar nemzet hálaadó 

imája: az 1848. március 15-ikének nagy napja, 

melyen nyugszik Magyarország jövő bol-

dogsága. 

Azért legyen hála és örök ima a hol-

napi nagy nap emlékezetének ! 

Hogyan foko/hatja a gazda jö-
vedelmét legbiztosabban? 

(Két czikk.) 

II. 

mely a mi viszonyaink között legczélszerübb 
1 é-" sikeresebb lenne: az, hogy ha Kaposvár 

, [mintájára egy megyei nyilvános lóárverést 

rendeznénk évenkint 

Az eszme nem uj; Kaposváron már öt 

év óta van életbe léptetve. Az eredmény 

már kezdetben j ó volt, most pedig már 

teljes és úgyszólván bámulatos. — Kezdetben 

nem volt száz darab a bejelentett lovak száma, 

s már 1883 ban 191 db., 1884-ben 283 darab volt. 

Az eladási átlag ár évről-évre növekedik. A 

müveit lókedvelő világ igen nagy számmal 

van e vásáron mindig képviselve, a tenyesz-

tőnek módjában áll lovát a kereskedők ki-

zárásával külföldi vevő elé állítani s a leg-

magasabb árban értékesíteni. 

A dolog technikai kivitele sem nehéz ; 

beruházást csekélyet kiván és a lényege a 

következő: 

A lóárverést rendező bizottság még az 

ősz folyamán k i tűz i—a tavasz felé, többnyire 

március második felében (legalkalmasabb 

idő) — az árverés napját és felhívja a te-

nyésztőket, hogy az árverésre bocsájtandó 

lovaikat jelentsék be. A bejelentési ivekbe 

beírandó a tulajdonos neve és lakása, a ló 

neve, neme, vagyis ivara, kora, magassága, 

8. Az árverés hatósági személy közbe-

jöttével tartatik meg. 

A katalógus pedig ily módon van ösz. 

szeállitva: például a kaposvári 1884-ik évi 

mártius 21-én tartott lóárverésről a következő 

Azon, hogy Magyarországon, különösen 

nálunk az alföldön, nincs meg a lónak az 

ára, senki nein fog csodálkozni és termé-

szetesnek találja, aki csak egyszer is volt 

azóta a nálunk tartani szokott lóvásáron, hol színe, apja, annyja, végül a megjegyz sek-

a hosszú kocsitábor között vagy végtelen ben : vajon hátas-e, vagy kocsiló, jucker 

porban, vagy bokáig érő sárban kell az stb. szóval használhatósága. A beérkezett 

agyongázolás veszélyével küzdeni annak, bejelentésekből a bizottság egy csinosan 

ki itt lóvásárlás végett megjelen. — Azt kiállított catalogust készíttet magyar és né-

akár fel se említsem, hogy e kocsi tábor, 

jnh, disznó és marha sereg által elfoglalt 

vásártéren csaknem teljes lehetetlenség egy 

lovat akár jól megjártatni, akár kocsiban 

megpróbálni. Szóval lehetetlenség a lóvé-

tellel járó próbát a '.ehető legnagyobb baj 

nélkül megtenni. 

Fölösleges mondanom is, hogy külföldi 

ember ép ezen ázsiai vásárállapot miatt nem 

jön hozzánk, mert nem mer ide jönni, ha-

bár tudja, hogy itt kitűnő anyag van. de 

neki a mi vásárainkon az anyag beszerzés 

oly végtelen nehéznek, olyannyira kényei 

metlennek tűnik fel, hogy inkább nem jön, 

hanem amire innen szüksége van, azt life-

ráltarja magának. 

Igen ám, de most már ezzel bizonyos 

monopolíuin is jár, mert ha a liferáns meg 

nem veszi a lovat, hát nincs vevő. Tudják 

ő ezt jól és az árakat ők szabják meg, ahogy 

akarják, a tenyésztő pedig, akinek pénzre 

van szüksége, eladja lovát a nyomott áron 

s igy a külömbséget, a hasznot, melylyel 

a liferáns a külföldi vevőnek eladja a lo 

vakat, nem a tenyésztő, hanem a liferáns 

teszi zsebre. 

Első sorban tehát vásáraink rendezet-

lensége az, mely leginkább útját állja annak, 

hogy lovainkat magasabb árr»n é r t éke l-

hessük. Rendezzük tehát vásárainkat a ló-

kedvelő világ igényeinek megfelelőleg! — 

Rendezzük a vásártereket, — állítsunk 

fel korlátokat az értékesebb lovak számára,1 

gondoskodván a gyalogjárda és jártató he-

lyekről! A tenyésztő, kinek értékesebb lova 

jött a vásárra, szívesen megfizeti a néhány 

krajcárt, hogy beköthesse a lovát, a vevőnek 

pedig kényelmesebb, mert a lovat megnézheti, 

megvizsgálhatja elölről oldalról és megjár 

tathatja nyugodtan. Igy van ez az ország 

niet nyelven és megküldi a*t nagy számmal 

a lókedvelő müveit világnak. Az első lapon 

az árverés szabályai vannak megírva ma-

gyar és német nyelven, ezt követi a be 

jelentések hosszú sora, végül a hátlapon a 

vonatok indulási és érkezési ideje a mo-

narchia főbb városaiból. Az árverési feltéte-

lek a következők : 

1. Az árverés 18S* év március hó —én 

reggeli 8 órakor veszi kezdetét és félbe-

szakítás nélkül folytattatik estig és esetleg 

a következő nap reggeli 8 órától kezdve 

mindaddig, mig a bejelentet" lovak mind 

árverés alá kerültek. 

2. A bejelentés adataiért, ugy a beje-

lentett lovak hibáirét a bejelentő felelős. 

3. A bejelentett lovak a bejelentés sor-

rendjében fognak árverés alá bocsájtatni, a 

tulajdonos kívánságához képest egyenkint, 

páronkint vagy négyenkint. 

A mennyiben a páronkint, vagy né-

gyesével árverés alá bocsájtott lovak ily 

módon harmadik személy javára le nem 

üttetnének, a tulajdonosnak jogában áll 

ugyanazokat azonnal egyenkint újra árve-

reztetni. Amely ló, midőn a sor reá kerül, 

elő nem vezettetik, utóljára marad. 

4. Minden bejelentő, mihelyt lovát el-

árverezés céljából elővezeti, arról igazol-

ványt nyer, melynek előmutatása jogosítja 

őt fel a vételár felvételére. 

5. Minden vevő tehát, ha a tulajdonos 

tartja is meg a lovat, köteles a vételár min-

den 100 frtja után 1 frtot az árverési bizott-

ság pénztárába azonnnal lefizetni, mely a 

költségek fedezésére fordíttatik. Száz forin-

ton felül kisebb összeg is teljes 100 frtnak 

vétetik e tekintetben. 

A 3-ik pont szerint egyenkint újra ár 
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stb. 283 számig. 

A kikiáltási árt a tenyésztő maga szabja 

meg a bejelentésnél s miután a tulajdonos-

nak is jogában áll lovára árverezni, felhajt-

hatja az árát oly magasra, a mint jónak 

látja. Mint a szabályokból kitűnik, mind ez 

ingyen történik, mert a vevő fizeti az irt/0-ot-

Ingyen, minden fáradság nélkül alkalma van 

a tenyésztőnek, hogy lovát a külföldi vevők 

elé vezethesse és eladhassa oly árért, me-

lyet a mi vásárainkon meg nem kaphat, 

mert Itt a kereskedőnek, a liferánsnak hasz-

nát is a tenyésztő fizeti. 

Ez intézmény czélját, hasznát és czél-

sierűségét belátni lehetetlen, s főleg jelen 

gazdasági viszonyaink között bármi csekély 

jövedelem, mely ily váratlanul minden fá-

radság és befektetés nélkül jön, igen jó l 

| fog esni. 

Ajánlom ez es/mét a megszületett me-

gyei gazdasági egyesületünk figyelmébe, 

i Csoportosuljunk, egyesüljünk ez eszme ki-

vitele érdekében. Határoztassék meg a hely, 

ahol a lóárverés tartas^ék, legyen az akár 

Szentes, H. M. Vásárhely vagy Szeged 

(tekintettel lévén az érkező vendégek ké-

nyelmes elhelyezésére) Tegye meg az in-

tézkedéseket, ismertesse a czélt, szólítsa fel 

I a lótenyésztőket az egyesülésre saját hasz-

nuk és jóvoltukért. Igy több jövedelmet 

fog adni lótenyésztésünk s nagyobb lesz a 

lónevelés iránti kedv s lótenyésztésünk ter 

jedni, virágozni, az alföldi gazda anyagi 

helyzete pedig javulni fog! 

S T Á D E L J Á N O S . 

három legnagyobb és legrendezetteb lóvá- verés alá bocsájtott lovak vételára után 

sárján. S mondhatom, hogy nekem — ki- ezen árverési díj újra fizetendő. 

nek sok alkalmam volt a győri lóvásárokat 

látni, — igen érdekes kép az a nagy for-

galom, az a rendezettség, ami ott uralkodik, 

de van is ott külföldi vevő elég. Itt az 

értékesebb lovak korlátok között állanak. 

6. A vételár az árverési bizottság pénz-

tárába azonnal lefizetendő, honnan azt a 

tulajdonos legott felveheti, illetőleg felvenni 

tartozik. 

7. Az árverésen fokozatosan 5 forintnál 

Egy más módja a vásárrendezésnek, kisebb összeg nem Ígérhető. 

Csongrádmegye törvényhatósági bizottságának 1885. 

évi március hó 17-én és folytatólag Szentesen tar-

tandó rendkivttli közgyűlésén elintézendő ügyek 

tárgynorozata. 
1. Alispáni jelentés a Dorozsmán f. évi jau. 

10-én megejtett megyei bizottsági tag választás 

eredményéről s ezzel kapcsolatban intézkedés % 

megválasztottak neveinek a bizottsági tagok név-

jegyzékébe bevétele iránt 
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2. A nagyui. mkir. belügyminisztériumnak 1885 
éri jan. 25-én 44X0. III. b. az. a. kiadott rendelete 
*z 1884. évi házipénztári számadásnál mutatkozó 
SJ4Í) frt 15 kr. pénztári maradványhói megyei tarta-
lékalap létesítése iránt. 

3. Ugyanannak 1885. évi jan. 9-én 70*4« II. 
W . sz. a. kiadott körrendelete, az élelmezésre szánt 
kisebb állatokkal való bánásmód tekintetében Bu-
dapest főváros által alkotott hnmanns irányú sza-
liályrendeletnek ajánlása tárgyában. 

4. Ugyanazon minisztériumnak f. é. febrnár 
hó 9-én 3496. V. a. sz. a* kiadott körrendelete a 
községi vagyont képező erdők, ía és más erdő ter-
ményeinek hnszonbérbeadás ntján való értékesítése 
körtil követendő eljárás s/.abálvozása tárgyában. — 

5. A MII. mk. közműi ka és közlek. miniszté-
riumnak t. é. lebr. 10-én 3912 sz. a. kiadott rende-
lete, a megyei kő; munka költségvetés megállapítása, 
uti alap javadalmazása és hitelszükségleteinek ki-
elégítése iránt fennálló törvények es szabályok szo-
ros betartása tárgyában. 

23. Tápé község képviselő testületének kérel-1 
mc az ottani kir. posta hivatal öt kilogrammnál: 
nagyobb snlyn hivatalos küldemények és adópénzek 
felvételére való berendeztetésének kieszközlése iránt. 

24. Szegvár község kérelme a szegvári megyei 
széképtiletnél egy tanterem kibérlése iránt. 

25. Ugyanannak kérelme, a szegvári megyei 
széképületnek részére a kérelemben foglalt feltételek 
mellett leendő eladásáról. 

2«. Algyő község képviselő testületének 14—84. 
szánni határozata, a Kovács Barnabás volt községi' 
számadó marasztalási összegének elengedése iránt. 

27. Kéri János és társainak, a sándorfalvi 
községi jegyző fizetésének 600 frtríl 400 írtra le-
szállítása iránt benynjtott kérelme. 

28. Fekete Márton küld. elnök jelentése, Kéri 
János és Sándortalva község közötti vitás porta | 
ügyében teljesített eljárás eredményéről. 

2!'. CsM'grádváros elöljáróságának előterjesz-
tése, a Tckulies 
1 V z I . i ¿ á T Í P e ! r V C í k í J Í 1 , ^ ,:8orfTá

1
d j gonyaneu. a rothadásnak ellenállt 8 nedves évek-

lakosoknak eladott házhely iránt létrejött jogügylet b r B Í8 b ö t e l W i l M( ío t t . 
tttrv ésjrfaatésági jóváhagyásáról. ; A „Magi um bonum,« a hires sngol tenyésztő: 

Sution lényé«»iiiiénye, minden kétséget kizárólag 
egyike a legnagyobb burgonyanemebnek, alakja 
hosszss, veseded néha gömbölyű; rtigyei egészen 
laposak. Ezen tn| az 1883 londoni burgonya kiál 

Zsold..» J.nos (nőszabó) női ruhát; (nem késs.) 
Z-oldos F. rencz (fakereskedő és téglagyáros) 

zsindely, cserép és téglaneműeket fmár felküldte.) 

A rothadásnak ellenálló két burgonyafaj. 
Azon körtt in ér y nyel szemben, hogy a bur-

gonyák o'y nagy mérvben a rothadásnak alá van-
nak vetve, különösen a mezőgazdászati köröket ér-
dekelik fogju, midőn megtudják, hogy a „Msgnum 
bonumu é» a „Champion" nevü hasonfajokbnn ezen 
burgonyanemek találtattak, a melyekben minden 
ernyők ttsszepontositva vannak s melyek épen a 
nehéz talajban kitűnően tenyésznek s nedves években 
is ugy mennyiségre mint misőgére nézve is kittt-
nőeu jövedelmednek Mindakét nem megérdemli 
mezőgazdáink legnagyobb figyelmét, különösen azo 
ket, a kik nehéz, nedves hideg, nein drainirizott ta-
lajban gazdálkodnak, mert eddig mind a két bur 

6. Ugyanazon mii iszUrirnmak f. é. január 
15-én 411012. szám alatt kibocsátott intézvénye, az 20. Szentes város közönségének előterjesztése 
ányási védtültések belehhezése ügyében, az őrgróf az Antal István és társa. Molnár Sándor és társa s 
Palhnicini Sándor által megváltoztatni kért beleb- Tóth Ferer.cz és tár^ánrk elsdi tt porták iránt létre 
bezési vonalnak, az írgn f által foganatosítandó1 jött adás—vételi szerződés törvéiy hatósági jóváha-
njabb miiszaki felvételek alapján történendő ujabb gyáea iránt. 
megállapítása tárgyában. I 31. A szükségleti bizottság jelentése a tüzelő 

7. Szentes város képviselőtestületének a kon- anyag, megyei hajdúk, ruházat világító szerekés .iro-
dai felszerelés beszerzése tárgyában. 

32. Alispáni jelentés a Sckmidt Mihály és 
Orosz János krbelbeli írnokoknak és Yuesák Sándor 
közigazg. ji ggvakoriM knak kiutalványozott fizetési 
előlegekről. 

33. Hédi Pál mrgyei alszámvevő kérelme, 
államszámvitel-taní vizsgálata határidejének a tör-
vényben engedett záros határidején belőli meghosz-
szabbítása iránt. 

34. Cieatrieis Lajos kérelme a Kárász-féle 
ösztöndíj javadalmazásának részére egy évi időtar-

szentmárton— szentesi vicinális vasút létesítése tár-
gyában keletkezett határozatának tárgyalása. 

8. A nagym. ni. kir. be ISgjrBni i i le i iumk f. 
évi jan. 15-én 2183 111. b. sz. a. kelt intézvénye,] 
a Jászknu-kcrület« k vagyonálx'l l)or< zsma városra 
eső résznek megállapítása iránt az érdekelt felek 
közötti egyezség jóváhagyásáról. 

9. Torontálmegye átirata, e megye példájára a 1 

honalapítás ezredéves ünnepélye szellemének eme-
lése czéljából, a törvényhatóság« k saját monogra-
phíáinak elkészítésére buzdítása iránt. 

10. Selmeez és Bélnháttya sz. kir. bányavárosok tamra leendő meghosszabbításáért. 
átirata a felvidéki magyar köznifiv. egylet ezéljainak 
előmozdítására anyagi támogatás nyújtása iránt. 

11. A temesvári magyar nyelv terjesztő egye-
sület felhívása az egylet tagjai sorába belépés, 
esetleg pyüjfés rendezése iránt. 

12. Brassé megye közönségének átirata a tan-
képezdét végzett egyéneknek, a község jegyzői 
szigorlatra minősítése tárgyában, a képviselőházhoz 
intézett feli húsának pártolása iránt. 

13. Torontálmegye közönségének átirata, mely-
ben Csorgrádmegvc közönségét, — a feledhetetlen 
emlékű levéltárin ka, táblabírája 
Debreceni Báráry Api sti n, a mq _ 
levelező tagjának, dél-Magy: n n>zág úttörő magyar-

Szentes, 1885. március 7. 

Stcmmer Sándor, 
alis| án. 

— Az elókiállitás — melyről lapunk mull szá-

litason 10C0 kü önféle faj mellett az első jutalom 
dijt nyerte. A „Chati pionu burgonya egy Arbro 
athbaii (Skótorszagban) Nikol John által magból 
tenyésztett vidéki burgonya, mely termelési és el-
lenállási képessége végett a britt tartományokban 
olyan kedveltté lett, hogy az angol és skót mező-
gazdák a tenyésztőknek hálájok jeléül becses aján 
dekot adtak A „Champion burgonya" gömbölyű, 
méiy rügyü s első rangú étel és takarmány burgonya. 
E n t, növő földfeletti szára nem erged a 
dudvának felnőni, beárnyékozza egész őszig a föl-
det s porhanyóvá teszi. Mindakét fajta rendkívüli 
termékenysége mellett a következő példák tanuskod 
nak : A „M»gnum bonum" burgonyát, irja Kosel A. 

; Koihkosteletzben (Csehországban) minden gazdának 
a legjobb lelkiismerettel ajánlhatom, mert a leghi-
degebb és 1» gm «Ívesebb földben is minden rotha 

j dasnak ellenláll.Egy kilóból nedves földben 45 kilót 
kaptam. Zika plébános ur Kbelben (Csehországban) 

i 1. kilo „megnum bonumu ból 3 év alatt 100 hektó 
mában míir meg*miékutüi k, - f. hó 12 én dél )it,r egészséges burgonyát kapott. A „Cbam 

történet írójának tiszteletére a f. év tavaszán ren- j 
dezendö emlékünnepélyre meghívja. 

14. Alispáni jelentés a kisbirtokosok országos 
földhitelintézetének idei közgyűlésén a megye kép-' 
viseletére Szivák Imre csongrádvárosi országgy űlési | 
képviselőnek általa lett felkéréséről. 

15. Cs< ngrádmegye közigazgatási bizottságának j 
megkeresése a vidékünkön tapasztalt halandóság 
esökkentése czéljából, Isiké] ifési szabályrendelet al-
kotása s a közegészségügyi törvényben gondoskodva 
levő intézmények létesítése iránt. 

16. Szilágyi Fcrencz és társai mindszenti la-
kosok felebbezése a község képviselő testületének 
18S. szám alatt kelt határozata ellen, a mandátumok 
lejártá\al kilépett képviselők helyének betöltésénél 
elkövetett téves eljárás kiigazítása iránt. 

17. Pap Mihály és társai mindszenti lakosok 
felebbezése — a f. é. febr. 2-án tartott községi tiszt-
njítás alkalmával, a kandidáló biz. eljárása ellen. 

1*. Berényi Mihály és társai horgosi lakosoknak j 
a f. é. jan. 29-én tartott községi tisztitjitás alkal-
mával. a szabálytalanul eszközölt 3 csküdti állás1 

betöltésének megsen misitcsét kérő felfolvamodása. 
19. Csongrádmegye közigazgatási bizottsága-

nak 14—85. sz.a. kelt értesítése az iskolai takarék 
pénztárak meghonosítását elrendelő határozatáról. 

20. Szentes város tanácsának jelentése, az 
árvatári kamathátralékok behajtásáról. 

előtt tartatott m»g a »('ház hely iséglben. — A Sze | 
gtd kerü'eti kiállítási bizottság a szentesi tárgyak 
elbirálárára nt Dratkécy Lajos és Lázár btvtn 
urakat kü'dte ki Hó!dmezft\á*árhelyről, kikhez még 
a helyi bizottság tagiai is csatlakoztak. — Neve-

; alispánja, néhai | vezettek a tárgyak beható megvizsgálása után egy 
r ti:di s akadémia hangulag abban állapodtak meg, hogy vslamenyi 

tárgy alkalnas a felküldésre s így azok holnap — 
vstárnap — gőzhajóval Szolnokon át Budapestre 
szállíthatók. 

A helyi bizottság, méltányolva a kiállítók óhaj 
tását. a tárgyak feltzállitása és a kiállítás területén 
leendő elhe'vezt'sével. Ba!ázsovics Norbert kiállítási 
j*g)z7t ét. KMLti Mihályt lizta meg. 

Ez alkalcn n sl nincs szándékunk a kiállított 
tárgyak felett bírálatot mondani, s igy csak rövi 
den jelei»ük. In gy Lik és mit állítottak ki 

Varga Imre (fazekas) két fekete kantát s egy 
cserép varrócaészét; 

Bugyi ltozália (világtalan) több rendbeli női 
kézimunkát; 

Hajdú János (kovács) 1 db. egwasu faszer-
kezetű • s 1 db. két vasú vasszerkezetű ekét; 

Borbély Lajos (szűrszabó) 1 db vízhatlan 
posztó szűrt; 

Ilajral H»rmina kézin unkákat: két párnát és 
6 db. zsebkei dőt, párisi pamutból hímesve; 

Siprikó István (lombfürészelő) késeket, 1 rézből 
faragott fogait s több késnyélre való metszéseket: 

Szűcs Dániel (bognár; és Csőszi Benjámin (ko 
vács) egy oldalas kocsit; 

Kö.ber Mihály (káipitos) Szűcs Dániel és Csőszi 
Benjámin egy kivágott oldslu kocsit; 

Péntek Imre (tskács) két darab derékaljat: 
Ehrlich Tinka (elkésett a jelentkezéssel, s igy 

nem rendes kiállító, azonban a bizottság kiállított 
tárgyát a felküldésre alkalmasnak találván, azt fel 

pioL" burgonyáiéi is a legk« dvezf'bb jelentések 
jöttek A glcsországi Siri wy Just bérlő írja: „Szi 
vés álhstlan tslaiban 5 kiló „championt" termesz-
tett» m * n«gis 75 küó DJ gy, egészséges burgonyát 
kaptam.— Sok Írásba kerülne, ha itt mindazon szá 
bio» ktdvczu jelentéseket előadni akarnánk, a me 
lyek esen két burgonyafsjról hozzánk küldettek 
de elég lesz, ha megmondjuk, hogy most a kevésbé 
vagyonos gazdáknak is alkalom nyujtatik, hogy 
ezen két burgouyanemet maguknak megszerezhes-
sék és Vnyészth^Bsék, mert a gazdászati kisértő 
állomás Veskában, Sezemic mellett (Csehországban) 
elhatározta, hogv kisebb gazdáknak az egyik, vagy 
mátok fajtának 5 kilóját 50 krajcárért termesztésre 
át fogja engedni. Miután bebizonyított tény, hogy 
bizonyos időtartam alatt (s ha talán lí0—30 évet is 
tenne^ minden burgonya elöregedik s elfajul, ha 
mindig rs»k gumók által tenyésztetik, a vetésválto 
zás nagyon tanácsosnak mutatkozik, hogy végre a 
burgonyarothadábiiak gát vettessék. 

21. A megyei árvaszék előterjesztése l'atai __ _ ^ 
Hária és társai felgyői volt kiskornak árvatárilagl küldeni határozta) egy óra vagy virágtartót, hal-
kezelt tömegének, a megyei gyámpénztár tartalék | pikkelyekből késtült virágokkal diszítve; 
•lapjából előlegezés képen való kiutalásáról. Vavrek János (czipész) 4 pár férfi cípRt s 

22. Szentes város képviselőtestületének 8—885. egy pár csizsmát; 
sz. a. kelt határozata a Dósai gabona alapítványnak Varga Benjámin (czipész) 6 pár cipőt és két 
|>énzzé tétele és pénz gyanánt való gyümölcsöztetése' pár csizsmát; 
iránt s ezzel kapcsolatban az alapító rokonainak Tóth Antsl (férfi szabó"} egy felső kabátot 
* pénzzé tétel iránt tett nyilatkozata. kamgarn ssövetből. 

Márczius tizenötödikén. 
Széles Magyarország ünnepet ül marnia. 

Minden honfi keble ki van e nap" tárva; 

Imát rebeg buzgón minden honfi ajka: 

A magyar szabadság ünnepnapja van ma! 

Fel hát. aki magyar, aki igaz honfi, 

E nap emlékére áldozatot hozni! 

Legyen minden kebel szent érzettől hatva: 

A magyar szabadság ünnepnapja van ma! 

Jertek áldozatra, jertek az oltárhoz, 

Melyről a s z a b a d s á g szent neve sngároz; 

Szent tüzét ne fedje a feledés hamva: 

A magyar szabadság ünnepnapja van ma! 

Jertek! áldozzunk a hősök emlékének, 

Szabadságért küzdve, kik elvérezének, 

Magyar szabadságért martyrrá avatva: 

A magyar szabadság ünnepnapja van ma! 

S hogy ha elvégeztük ez oltárnál dolgunk/ 

A na^y ég urának hálaimát mondjunk, 

Hogy ily dicső napja van történetünknek: 

Szabadságunk napja a legdiesőbb ünnep! 

BÚS PAJTÁS. 

A NEVELŐ UR. 
BESZÉLY ,11'» 

SIMA FERENCZTŐL. 

Máiic véghetetlen boldogságot érzett; midőn 

Kaloesay Péter szerelem ittasan ölelte magához és 

i&lébe suttogta, hogy viszi magával. 

Hogy egy perc se vesszen el boldogságukból. 

Kaloesay Péter maga is segített a nőnek pakolni. 

— Éa hova megyünk? kérdé a nő, midőu a 

pakolással készen voltak. 

— Hova? kérdé Kaloesay Péter: egyelőre 

Szolnokra, onuan Pestre. 

— Mindegy, akárhova, csak veled lehessek. 

Megyek, nélkülözök, szenvedek örömmel, csak azt 

tudjam, hogy te egészen az enyém vagy, hogy raj-

tam kívül senkinek a világon nincs jnssa, hogy nem 

bitorlom, hanem igaz jogon birom szerelmedet, mondá 

a nő. — Ugy-e enyém leszcsz egészen? 

— Tied örökre. 

— És ha nőd utánad jön és visszakövetel? 

— Nőm ? — Hát nem te vagy-c e pillanattól 

kezdve az én nőm? 

— Oh Péter, szólt Máné és mint inda fonta 

át kaijaíval a férfi nyakát: ez a pillanat a legelső 

igazi, boldog pillanata életemnek. Ma Jánost nem 

szerettem soha, szüleim erőltetésére mentem hozzá 

nőül. ö szeretett engem és midőn oldala mellett 

már-már kibékülni kezdtem sorsommal s férjem fi-

gyelme, gondossága boldogítani kezdett, akkor ide 

jött nővérem és közzénk állt, s most ő több bol-

dogságot igért férjemnek: férjem szépen elfordult 

tőlem s én ezt eltűrtem, sőt ez nekem jól esett, 

mert ugy éreztem, hogy egy örökös bilincs alól 

szabadulok föl s mert ennek dacára az élet örömét 

élvezni,elni kívántam, — kerestem magamnak férjem-

mel szemben mind azt az örömöt, mit szerenesés 

választás mellett egyedül a félj van hivatva egy 

nftnek nyújtani. Féljem ezt nemcsak elnézte, sőt 

nyílt, egyenes mellőzésével erre utalt és ösztönzött 

is. — Ekkor jöttél hozzánk te. A legelső találkozás 

egész életemre kiható emlék lesz előttem. Lelkem-

ből egy szózat hangzott föl, mely azt súgta fülembe, 

hogy ez az aíérfi, ki engem boldogítani bírna s ez a 

Helyi és vegyes hirek. 
— A tenyö kunszentmártoni, illetőleg szentesi 

vasút forgalomban tariásának az állam vaspálya tár 
saaág általi kezelése iránt, a tárgyalások a mai na 
pon veszik kezdetöket Budapesten. Ezen tárgvalá 
son való részvételre, — vasutűgyi végrehajtó bizott-
ságunk tegnap délelőtt tartott üléséből Sarkadi N. 
Mihály polgármestert és Sima Ferenc bizottsági ta 
got küldte ki, s nevezettek az ülés befejezése után 
azonnal elutaztak'a fővárosba. 

— Hódi Pál megyei alszámvevő az „államszám-
viteltanból' f. hó 8-án Vizsgázott Budapesten, s ezen 
vizsgálaton a számvevői teendők vitelére kitűnően 
képesítettnek nyilváníttatott a vizsgáló bizottság ál-
tal. — (¡ratulálunk ezen vizsga sikeres letételéhez. 

— Mártius 15 ét ez alkalommal is számos 
résztvevő jelenlétében ünneplik meg — mint az 
előkészületekből következtetni lehet, — ugy a casinő, 
mint a 48-as népkör és a polgári és gazd. egylet 
által rendezendő, vacsoráv al egybekötött társas ösz-
szejövetelck alkalmával. 

szózat fölkelté lelkemben a vágyat bírni azt a 

férfit. Nem tudom te, hogy voltál velem, de érzem e 

pillanatban is, hogy mily kéj fogta el lelkem, mi-

dőn veled sürübben-sürübben találkozám, — midőn 

azt mondtad, hogy boldogtalan vagy, hogy én bol-

dogítani birnálak. — Ez felelet volt nekem arra az 

olthatatlan lelki lángra, mely lelkemet a birhatásod 

iránti vágyban égeté. — S midőn már bírtalak, mi-

dőn már boldognak éreztem magam, mentül erő-

sebben öleltelek magamhoz, annál inkább kezdtem 

érezni, hogy nem vagy az enyém, hogy igazi jussa 

másnak van hozzád. S most e kínos érzés alól 

felszabadult lelkem, most egészen boldognak érzem 

magam, mert te az enyém vagy, enyém egészen. — 

Elválsz törvénys8en nődtől és engem törvényesítesz 

irántad érzett véghetetlen szerelmemben ? 

— Azt teszem, snttogá Kaloesay Péter és is-

mételve megcsókolta a nőt, kinek ajka amily édes, 

éppen oly forró volt s ugy tapadt az övéhez, mintha 

együvé akarna forrni. 

E pillanatban Ma János lépett a szobába. — 

Legyetek boldogok! — szólt egész cynikusan. 

E hangban amennyi guny, éppen annyi elé-

gededettség volt. 

A férj és feleség megállapították, hogy a nőnek 

hátramaradó ingóságait, ruháit Ma Jáuos Pestre 

küldi u tánok és azt is, hogy különös és engesztel-

hetlen gyűlölség eimén egymás ellen válópert indí-

tanak s igy végképpen elhárítják az akadályt, hogy 

Kaloesay és Máné viszonya törvényesíttessék. 

Ma János azonban nem engedte az éj beállta 

előtt távoznia nejét. És a vacsorát a gördi kastély-

ban együtt költötték el. Ma János talán soha nem 

volt figyelmesebb és udvariasabb neje iránt, mint 

a válás ezen utolsó pillanatában. 

Mánét azonban a vacsoránál ép azon percekben, 

midőn már közel volt a pillanathoz, hogy a gördi 

— Pisztoly párbaj volt f. hó 12-én J. J: éB 

G. B. között a kora reggeli órákban s mintértesU: 
lünk, két—két lövés után a párbajt vívók sértetlenü1 

hagyták el a küzdteret. 
— A jelmez estély, melyet a szentesi izr. if-

júság f. hó 7 én rendezett minden, tekintetben sike-
rültnek mondható. A négyeseket 40 - 50 pár járta. 
Mint sikerültebb jelmezeket megemlíthetjük : Ehr-
mann Netti kisasszonyt (török nő,) Léderert (Fé-
legyházáról, mint kéménvseprő,) Schőn Sándort 
(oláh,) Székely Lászlót (próféta,) Rothstein Hugót 
(tengerész.)Neumann Ignácz (görög,) Pláger Ignácz 
(jokey,) Pláger Árpád (apród) stb. Megjelenésükkel 
tisztelték meg a bálát a helybeli két nőegylet elnö-
kei: Kiss Zsiginondné és dr. Pollák Sándorné ur 
nők is. A mulatság, melyet bár egy kellemetlen 
incidens pillanatra megzavart, reggelig tartott. 

— Halálozas. Érzékeny csapás érte f. hó 12 én 
Tóth Sándor polgártársunkat és családját. Kedves és 
szeretett nejét: Belenta Katalin asszonyt ragadta ki 
a halála szeretők karjai közül. A mélyen sújtott férj 
leljen vigasztalást mindnyájunk őszinte részvétéből. 
— A család által kibocaájtott gyászjelentés a követ-
kezőleg hangzik: Alulírottak fájdalomtelt szívvel 
jelentik a felejihetlen nő, anya, gyermekük ilktől^g 
testvérjük Belenta Katalin férjezett TÓTH SÁN-
DORNÉNAK élte 32 ik, boldog házasságának 12-ik 
évében folyó 1885. évi mártius hó 12-én délelő t 8 
órakor hosszas szenvedés után tüdővész következ-
tében történt gyászos kimultát. A kiszenvedett hűlt 
tetemei mártius hó 14 én délelőtt 9 órakor fog.,ak 
az I. t. 67. sz. alatti lakásától a rom. kath. egyház 
szertartásai szerint örök nyugalomra tétetni. Az en 
gesztelő szent mise áldozat mártius hó 14 én reg-
geli 8 órakor fog a Mindenhaténak bemutattat; i. 
Szentes. 1885. márc. hó 12 én. Áldás és béke ham-
vaira ! Tóth Sándor férje, Emilia és Mária gyerme-
kei. Be'enta János és neje Steigervald Mária szülők, 
és a testvérei. 

— Az ártézi kut. mélysége — tegnap este 6 
órakor — 148 méter, a csőben pedig 142 méter 
magas viz volt. 

— Két jótékony czélu s követésre méltó ado-
mányról értesítenek bennünket Királyságról. Ugyanis 
Csiszár György fábiáni lakos 1 frtot tűzött ki a 
nagykirálysági "iskolába járó azon tanuló részére, ki 
a számtanból, — Téli Imre királysági lakos pedig 

| 1 frtot azon gyermek részére, ki a szép és helyes 
i írásban legjártasabb leend. 

— Az ipartestület. — mint az előjelekből 
ítélni lehet, — aligha fog Szentesen megalakíthatni; 
erre enged legalább következtetni az a köiűlmény, 
hogy a városi hatéság által nyilatkozatra kitűzött 
lutsárid^ig (márt. 8 ig) még mindig többségben 
vannak azok, kik az ipartestület megalakítását nem 
óhajtják. — Hát biz ennél nagvobb szégyen sem 
érhetné a szentesi iparosokat. Bízunk azonban a 
testület megalakításán fáradozó iparosaink lanka 
dást nem ismerő tevékenységében, hogy az eszmét 

' még sem hagyják elesni — Óhajtandó is volna ! 

— A kataszteri felszólamlások határideje tud 
! valevőleg f. hó 25-én lejár, azért ínég egyszer fel-

hívjuk a birtokos közöns-g figyelmét, ha netalán 
sérelmei volnának a felvétel ellen, azt a záros ha-
táridőn belől — a városi nyilvántartói hivatalban 

; annyival is inkább igyekezzenek megtenni, mert 
panaszaik ez időn tul figyelmen kívül fognak ha-

j gyatni. 
— A békés apátfalvi ármentesítő nagv társti 

lat közgyűlésén szavazattal biró meghatalmazottak 
kíküldéseiránt, acnoportosulásra kitűzött határidő e hó 
12 én lejárt. Meghatalmazást nyertek városunk ár-
térbirtokosai réozérM a következők: Sima Ferenc, 
16,— üdvardi Sándor 10, Kristó N. István 9, Fe-
kete Márton 7, Fekete N. Ferenc és Kátaí Pál Já-
nos 6 - 6, Csúcs Lajos, Földvári N. István és Ve-
cseri József 5-5 , Alberténvi Antal, Balogh János, 
Kanász N. Imre, Rác János és Vecseri Imre 4—4, 
Burián Lajos, Egri Sz. János, V. Lakos József, I V 
taki József és Szánthó Dániel 3 3, Á r g y e l á n Mik-
lós, Bálint József, Biró József, Farkas Gedeon, Jó 
szai András, Kálmán István, Kristó N. Imre, Kürti 
Sándor, Mécs B Ferenc, Pap László, Pataki János, 
Rúzs M. Ferenc, Sarkadi N. Ferenc és Sárközi 
János 2—2, AbafF Zsigmond, Aradi István, Bérez 
vai Ferenc, Biró litván, Cukor Emil, dr. Csató 
Zsigmond, dr. Csathó Kálmán, Csúcs Antal, Dallos 
Sz. Sándor, Doinsttdi Ferenc. Dunás V. Sándor, 
Földvári N Ferenc, ifj. Gombon Jóssef, Hódi Já 
nos, Holik Lajon, Horváth István, Józsa György, 
Kalmár István, Kárász Gvörgy, Káui P. András, 
Keresztes N. Imre, Kiss Mihály, Kiss Zsigmond, 

kastélyt végképpen elhagyja, kinos gondolatok lelki 

képei lepték meg. — Amire eddig nem gondolt, 

most megjelent lelki szemei előtt a szép Kaloesavné-

nak bánattól összetört alakja és sirva könyörgött 

előtte, hogy ne vegye el tőle féijét; férjét, kit Ka-

locsayné minden mellőztetés dacára is szeretett. 

A nő megrendült e lelki kép láttára. — Men-

jünk, susogá egyszer a mellette ülő Kaloesay nak, 

oly rossz érzéseim támadtak, azt sejtem, hogy ve-

szedelem áll utunkban, hogy mi nem leszünk egygvé. 

Kaloesay csak félig hallotta a kedvese által 

mondott szavakat; de az ő lelke előtt is megjelent 

e pillanatban neje. Neje, ki azzal bocsátá el, hogy: 

„elmehetsz : de ne hidd, hogy minden ut szerencsés !" 

Kaloesay lelkét vasmarokkal szorongatá az a 

gondolat, mely neje szavai alatt rejlett. — De ft 

férfi és erős elhatározási! ember volt, ki a másik 

pillanatban már leküzdötte a nagy elhatározás előtt 

önként támadó töprengő gondolatokat. 

A vacsora véget ért, a kocsi fel volt pakolva. 

A bucsuzások után Kaloesay hintajába emelte Mánét 

és mellé ült, oly érzések között, melyek csak azok-

nál jogosult, kik az oltár mellől viszik a nőt házuk 

szentélyébe. Kaloesay boldog volt: Máné töprengett, 

lelkét kínozta a gondolat, hogy ő most egyr csalá-

dot egybetartó szent kapcsot tép szét. — De hát 

nincs-e ehhez jussa, mikor ő szeret és szerettetik? 

— Van. És ha boldog bír ő lenni férje mellő-

zésével szemben: nem teheti-e ezt Kalocsayné is? 

Teheti, keressen magának boldogságot, melyet erő-

szakolni ugy sem lehet. 

— Hajts! kiáltá a kocsisnak Kaloesay és a 

hintó kigördült a gördi kastély udvarából. 

Szép hold világos éj volt. 

(Folyt, köv.) 
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Kovács Lajos, Cs Kováé« J>zsef, Kunos In re , L m . ! 
tos József, Molnár Imre, Molnár István, Murvai Já- ' 
nos, Nagy József, Nagy György, óaod i Lajos, Pa j 
Uk i Lajos, Pásztor János, Polgár Sámuel, R i c Fa 
renc, Rúzs M. István, Rúzs M. Ferenc S kr**dy N. 
Mihály polgármester, Sárdi János, Sárdi Mihály, 
Soós Bálint, So«'s Pál, Stamuier Sándor, if. Sze 
der Ferenc, Székely Sándor, Szíjjirtó Szabó 
Mihály, Ssoboszlaí Sz Bálint, Szürs«»oó Nagy 
Imre, Tara >ci Miliily, if. T'»tíi István, V i - ^ B m 
járnia, Vi>»»ntia G íS.>r, Var$% Ferenc, V i | d » J í 
nos és if. Vecseri J ioos 1—l ss*v.is*t'*l — M^* 
bízást nvert tehit összesen 90 egyén 1SH szivaz.it-
tal. — Városunk terültére esik Összesen 405 sza 
vazat; ebb5l leszámítva a cv»p>rtos»Us uf.|áu ne* 
hatalmazottak által képviselt 1SS, vi la uiut a* ön j 
jogosultak által gyakorolható 2J sz iv iz i to t , — a 
városi elő járósá; k«*ében maradt ISS szsvazat, 
vagyis mindeu erőlködés dac ír* oly szá na a sz »« 
vazatoknak, a uirlvlyel az elöljáróság minden kö 
rülmények között föltétlenül érvényesítheti véleml 
nyét az egvesekuél levő szavazatokkal szemben. 
Azou kérdésre, hogy a sz iv*%atoku ik szétforgác »<» 
lása átalában véve, miért hátrányos a szentesi ér 
dekek kellő támogatásánál — mis alkalommal 
vissza fogunk t~rni. 

— A szentesi golgári,iparos ós gazdasági kör 
választmánya felszólítja a kör IHtf2 — 3—4 évi díj-
hátralékos tagjait, hogy tagsági díjhátralékaikat f. 
évi április hó 1 jéig » kör pénztárnokánál (Podh-
radszkv Ferenc) annál inkább befizessék mert el 
lenesetbeo, rajtuk egyleti ügyész bíróság utján fog 
ja a tartozást behajtani. 

— Figyelmeztetnek azon lótulajdonosok, ki< 
lovaikat a rendes í.lőb-m elő nem állitf»tták, hogy 
lovaikat f. hó 15 én. azaz holnap d e 10 ó r á r * 
cédula házhoz inu'hitlanul előállítsák; inert az el 
maradók minden ló mán — 5 frt. bírsággal l>U i 
tet'eínek E'.eu kedvezmény is cs»k a vizsgáló 
főorvos ur jószívűségének köszönhető. 

— A f. ho 7 iki je lmezestélyen volt bevétel: 
jegyekből 136 frt, feíüifizetésekből 42 frt 15 kr, 
összesen: 178 frt l ó Kr. kiadás 120 frt. Átadtunk 
a nöegvletnek 5-í frt 15 krt. Fe!ü fizetni szive»ked 
tek : l\i*s Zsigmond, D-sa Béla, Jónás Jakab 3—3 
Irtot, Felsenburg Manóne, K^ichenfeld Adolf, özv. ; 
Cukor Adolfiié, dr Pollák Sándor, dr Kei-« Soma, 
Schlesínger .1 >zsef, NeumannJakab, Goldner G. (Szol > 
i ok) Gunst Dávidné 2 — 2 frtot, Plager Jakab, Pur ! 
jesz Henrik, Ehrtieh J . Lázár Dávid, Welli.-ch Vil ! 
mos, CsiMag Ármin, Feiler Marton, U|vári J . An-
dor, Reichberger Marton, :*chreier János, Hoff^r 
Adolf, Kraitsz Márk, Dobozi Jenő l - l frtot, Kohn 
(í>rosli>iza) és Goldsmied Bernát 50 -50 krt, Piáger 
Árpád 75 krt, Nótárine 40 kr, kiknek is legmélyebb 
köszönetet fejezi ki. Szentes, márc. 9. 1885. A ren-
dezőség. 

— Köszönet ny i lvani tás . A helybeli izraelita 
ifjúság által f. hó 7 en rendezett jelmezestély tiszta 
jövedelmeként kezeimhez — a helybeli izraelita uő 
egylet pénztára részére juttatott 58 frt 15 krt. 
midőn ezeunel köszönettel nyugtatom, a vezetésem j 
alatt álló egylet nevében ugy a báli rendezőségnek, 
mint a nagy lelkű adakozóknak mel.g köszönetemet 
fejezem ki. Szentesen, 18&5 márc. 10 Pollák Sán-
dorné, nő-gyl. elnök. 

— Öngyi lkosság. E*v fiatal leányka, a 16 
éves Székely Terézia vetett véget f. hó 12 én ífju 
életének — felakasztván magát a padláson. H >gy 
mi vihette a szerencsétlen laánykát a borzasztó lé-
pésre — még c-»ak nem is sejtik. 

— Csuray Ferenc helvbeli kalapgváros lapunk 
mai számában látható hirdetésére felhívjuk az olva-
sók figyelmet. 

— Halvacsorát rendez ma, saombaton Grün 
wa'd József. Tekintve a htl drágaságát, GrÜnvald 
József ez eljárását csak helyeselhetjük, annyival is 
inkább, mert az olcsó ár mellett még kellem»*« szó 
rakozásban is részesülnek a résztvevők. 

Borzaszto banya szerencsétlenség történt 
í. hó 6-ára virradóra Karviiiban Larisch gróf bá-
nyájában H mint Olmiltzböl távirják. a légszesz rob-
banásnak 147 bányásznál több esett áldozatai. A 
robbanásról még miadig a legborzasztóbb részletek | 
hire érkezik. 

Jo kereset Egy szerény, j ó bizonyítvá-
nyokkal ejátott fiatal ember, ki magát helyi ügy- j 
nőkké kiképezni akarja, ajánlatos feltételek mellett 
azonnal alkalmazást talál. Hol? megmondja e lap ! 
kiadóhivatala. 

— Mikor kezdődik a hölgyek öregsége ? E 
kérdég merült fel egy nagyobb liölgy társaságban a 
harmxdik csésze kávé elköltésénél. A vélemények 
inegoss!ottak. Az egyik asszony azon nézetben volt, | 
hogy a nő öregsége akkor kezdődik, midőn már 
nem tud szerelmet gerjeszteni; a máxik szerint, mi i 
dAn már ősz haiszálai vannak; a hsrmadik szerint,! 
midőn legidősebb gyermekét konfirmálják. Bíróul ! 
hívták fel a nagymamát, kinek „hatvanadik" *züle 
tés napja tiszteletére a társaság összegyűlt. A nagy- ! 
mama pár pillanatig gondolkozott, azután durcásan 
válaszolta: „Hogy tudjam én azt, kérdezzetek meg 
valami — öreg asszonyt! 

— Lehütött fé r j Egy vidéki társaságban a 
jelenlevők a lelkészt mindenképpen arra akarták 
birni, hogv áruljon el valamit a gyónási titokból. 
— Lehetetlen ! a — védekezik a lelkész, - „legfő 
lebb annyit árulhatnék el, hogy első kliensem olyan 
nő volt, kí férjét megcsalta." — E pillanatban uj 
vendégek érkeznek: egV ferj a feleségével. Amint 
a nft megpillantja a lelkészt, örvendve igv s*ól: — 
„Mennyire örülök, hogy önt itt látom. Hisz' tudja, 
én voltain az első, kit ön meggvóntatott." 

— 32 év múlva. Stieglic, dúsgazdag orosz ban 
kár, kinek haláláról mi is megemlékeztünk, tudva 
levőleg család hátrahagyása nélkül hunyt el s egye 
dülí főörököse, egy távoli nőrokona örökölte renge 
tek vagyonát. Természetes, hogy a milliók váratlan 
fordulatot idéztek elő az örökös nő családjában. 
Mikor a 100 milliót megkapta, mindjárt azon kezdte, 
hogy elvált a férjétől. Mivel pedig 32 évet töltöt 
tek békés (?) egyetértésben, nem akart hálátlan 
lenni férje iránt s annak nevére nyomban két mii 
Hót át is íratott. Igv lépett aztán férje elé a kész 
okirattal. — „Rodolf! — szólt — adok neked két 
miliót, te meg add vissza szabadságomat. Váljunk 
el - u — A férj elolvasta az irást, a két milliót pe-
dig csebre vágta s mosolyogva fordul nejéhez: 

6No Evelin, ennél jobb üzletet is csinálhattál volna, 
liszen, ha te nekem bevallód, hogy válni akarsz, 

még én fizettem volna rá a magam vagyonából s 
neked meg megmaradt volna a két milló. Isten ve 
led, élj boldogul !« 

— Halálos ágyon. Egy élces ember haldoklott 
és as üterét tapogató orvostól kérdésé, hogy „ért e-
a «énéhez ?u — „Nem,M felelte az orvos, — „de 
miért kérdezi ?u - „Azért, felelte a beteg, mert 
ha ön zeneértő volna, észre venné, hogy üterem a 
halotti indulót fujja.M 

— E g y ártat lanul elitéit sorsa Nagyon sokan 
fognak meg emlékezni Steiner Katalin esetére, kit 
a bécsi esküdszék gyilkosság miatt ártatlanul elitélt. 
Február 15 éa volt három éve, hogy a leány négy 
évi raboskodás után , ,áru lausága kiderülvén, vissza 
nyerte szabadságát. Általános volt a részvét iránta, 
s a közönség meglehetős Összeget adományozott 
számára. Steiner Katalin házalóüzlethes fogott, de 
alig egy év alatt elvesztette inindeuét, mert uem 
értett az üzlethez. Azóta nagy nyomorban él auy 
jávai és uővérének öt év-'s fiival együtt Bécs egyik ' 
külvárosában. A sok sirá-UÓi egyik szemére tökéle 

hamar visszakerültem a kr»pu fölé. Ugyanaz a m<My 
csend honolt ott lent, mint azelőtt. Semmi készülő 
dést se láttam, mely arra mutatott volna, hogy fel 
akarnáuak váltani. 

— A h á ! — villant ínég agyamban egy gon 
dolat. — Próbára akartok tenni, ugy-e? Azt lesitek, 
vájjon elhagyom-e őrhelyemet? No, olyan bolond 
nem leszek; jól tudom én, mi jár annak a nyomá 
ban. Keliene, u^y e, hogy lem-mjek hozzátok, az 
tán ti majd fe!jelenttííié:ek, hogy az őrhelyet elhagy 
tam. L-inne aztán n-íkem! Ti m-?g örülnétek, hogy 

,önkéntest" rászedtétek; no, azt várjátok, hogy 

tesen megvakult, s most a másikká! is ali^ lát már. ' én lemenjek innen' Azért is itt m«radok! 

— Hsnem a/.tán — okoskodtsn tovább — 
csak ti meg ue bánjátok; mert az bizo.iyos, h)gy 
én feljelentelek benneteket, ciak még soká itt 
állassatok. 

Az átélt icgitottiá^ok iniatt veszedelme* szívbajt 
kapott s emlékezőtehetsége is meggyöngült Hogy 
szerencsétlenség) teljes legyen, nem rég lefoglalták 
bútorait és elárverezik házbértartozás fejében. Ha 
jótevő nem akad, a szerencsétlea leány ki lesz téve 
az éhenhalá'nak. 

— S a t n y a nemzedék. Debrecenben a napok 
ban folyt le az újonc >zás, a lehető legszomorúbb 
eredménynyel. Az első korosztályból körülbelől 500 
véd köteles közül 40 vált be s egy egész napon 
ssak két legénvt találtak alkalmasnak. 

— Vizbefult halaszok. Badacs mban fehr. ltf án 
éj jel Kohu Sámuel bérlő halászait a Balatonra küldte; 
az egyik hajó, az erős vihar folytán, négy emberé-
vel együtt elveszett, ezek közül kettő családapa s 
a harmadik anyját és testvéreit tartotta fönn. 

— Veres szerelmi drama. Kolozsvárt az „an 
gol ló" vendéglő egy szobájában, Zndor Ferenc, 18 
éves kereskedő s-géd, szeretőjét Tamási Józsefint 
agyonlőtte, azután saját mellébe lőtt; de a lövés 
nem volt halálos Szerették egymást s miután nem 
lehettek egvmásé, elhatározták, hogy együtt hatn«k. 

— Sírbol t rablók Kmzics, temesmegyeí köz-
ség gör. kel. temetőjében Palikutya Trifun, volt 
községi jegyző sírboltját febr. 19 és 20 dika közti 
éjjel ismereti a n tettesek feltörték s a nevesettuek 
holttestéről egy teljes fekete öltözetet, egy vászon szolgálatot, 
takarót és egy egyszerű arany karika gyürüt lop 
tak el, mely utóbbinak belső fe!ü etén K. J . betűk 
voltak bevésve. 

— 145 éves rabszolga. A chicagói muzeumban 
egy Jolin Long nevű embert mutogatnak, ki 1739 
I.MU született s 125 éven át rabszolgáskodott. John 
Long Afrikában született egy cégér faluban. Később 
raaszolga hajón Amerikába került s ott 125 évig álték fel bámulattól meglepve, 
hordozta a rabszolgaság igáját. John Long nyolez U " — " 
feleséget és kilenczven gyermeket élt tal. 

— Aggasztó h i rek . A pestis, mint Teheránból 
« hó 2-ár ól bürgönyzik, Ojafban, Ilamadantól 15 
mértföldnyire, kitört. Eddig 90 haláleset fordult elő. 
Intézkedtek hogy a ragály ne terjedjen tovább. 
MarséiIles franciaországi városból meg azt jelentik, 
hogy ott a gyenge idő beálltával újból kitört a ko 
lera. Kroustadt oroszországi városból szintén azon 
hir érkezett, hogv ott is kitört a kolera. 

— lobb későn, mint soha Debrecenben a na-
pokban esküdött örök hűséget Sipos Gábor özvegy 
Mezei Gábornénak. A férj 72 éves, a menyecske 
G9 D L " ' -

— E?t biz én lőttem széj jel , mikor már nent 
tudtam tnásfélekép jelt adni magamról. Három lö-
vésemre meg se mozdultak. 

Az őrszoba ajtaja be volt téve, mellette há-
rom szuronyos puska a falhoz támasztva. 

— E«ek bizonyosan még most is alszanik, 
— vélé a tűzmester —• hanem majd lesz nekik 
„ne mulass!" Majd felébrednek a dutyiban a sem-
inirekelők. 

Benyitott az őrszobába, én nyo n >n követtem. 
Htnem mintha maga a mesebeli sárkány-király 
kénköves lánglehelletévelfujt volna a szemünk közé, 
szótalan rémülettel tántorodtunk vissza az ajtóból. 
Valami véghetetlen bűzös, fojtó levegá tódti't ki a 
szobából, mely elfojtotta a tüdőt, hogy mindkettőn-
ket erős köhögési roham fogott elő. 

— Ezek valamennyien benfulladtak, — szólt 
Éjfélt kongotta el odalent és én ínég mindig a tűzmester, nagy nehezen szóhoz jutva. 

ott kószálta II előre-hátra a várfalon. Kegyetlenül | 
fáztam. 

— No, még egy kísérletet teszek. 
Volt még tölténytartómban két darab töltés; 

egyiket puskámba eresztém, aztán a kapu fölé 
menve, a levegőbe kidurantottam. 

Azonban hasztalan volt ez is. 
— Ezektől ugyan akár ágyúzhatnék! 
Arra nem is számítottam, hogy lent a század-

nál meghallja valaki a lövést; tudtam, hogy a föld 
alatti kazamatákba ez le nem hallik. 

Újra mehettem tovább dideregve, fogvacogva, 
remegve a r ónitő hidegben. 

Beállottam hál újra a faköpönyegbe; de már a 
lábam is a!i;j birt tartani: talpam égett, inam rogyott görcsösen összehúzódott 
a temérdek ácsorgás miatt. Almos is voltam nagyon. | fekete szinűvé meredve, 

— No, ez már több a malitiánál! — gondol-
tam, mialatt leültem a faköpönyeg fenekére s ugy 
hallgattam tovább a vihar üvöltését. 

Lábaimat oly zsibbadtaknak érzéin; kezeim 
reszkedtek a hid'gtől; szempilláim megtagadták a 

— Mi az ördögöt csináltak ebbea a szobában? 
kérdém én, elfojtva köhögésemet. 

— Megölte őket a széngőz. 
— Szegény emberek ! 
Az alatt folytonosan tódult ki a szobából az 

a nehéz, kellemetlen bűz. 

A tűzmester zsebkendőjével orrát, száját be 
fogva, berohant a szobába, egyenest az ablakhoz s 
azt sarkig felnyitotta. 

Sűrű, ködszerű páia omlott ki a hideg levegőre. 
A tűzmester visszajött az ajtó elé s ott vártuk, 

mig a rettenetes gáz kihúzódik a szobából. Mikor 
aztán tisztult a levegő, bementünk szétnézni. 

Két legény ott feküdt a deszka emelvényen, 
tagokkal, arezuk kékes 

A harmadik a kályha melletti székről lefor-
dulva, a földön terült el. Szemei rémségesen kidül 
lesztve, ajkai véres tajték kai irtózatosan befertőzve, 
egész testén a halálküzdelem görcsös vouaglásáuak 
nyomai látszottak. 

Meg volt mérgezve valamennyi! Tetemük ki 
hűlt már; üveges szemeik meredten bámultak a 
levegőbe. 

— Hogy történhetett ez? kérdéem iszonyattal 
A tűzmester megmagyarázta. Odavezetett a 

kályhához. — A kályhacső eízáró csapja el volt for 
ditva, hogy a szénnel megrakott kályha fojtó 
gőze nem juthatott ki a szabadba s a szobát árasz 
totta el. -- Ez bizonyosan elzárta a csapot, szólt a 

Mig aludtam, a nagy szél egészen lecseudese- tűzmester a fold »u fekvőre mutatva, - hogy a 
dett s most fehér hólepel boritá a földet. Ijedten 1 meleg ki ne menjen, amazok aludtak; aztán ez is 
ugrottam fel ültömből s letenkínték a mellvéden át ela'udi itt a széken s mikor már a fojtó levegőt 
a városra. Lent még égtek a gázlámpák. nem bírta kitartani, lefordult a szikről s mindayá-

T.^hát még nincs reggel!? Ur Isten? meddig jan itt vesztek. 

Összezsugorodva húztam meg magam; nem 
törődtem már semmivel, pedig veszedelme« dolog 
az: leülni az őrszemnek. 

. . . Egyszerre megrezzentem. Akkor vettem 
észre, hogy egy jó sort aludtam; szemeimet ijedten 
nyitottam fel. 

- Huh ! micsoda nagy világosság ez? — ki-

alhattam hát én? Szerencse, hogy örökre el nem 
aludtam e hidegben. 

Kérdésemre hamar feleletet nyertein: nemso-
kárs négyet Ütött a toronyóra. 

— Istenem! négy óra és engem ínég sem vál 
tottak fel ! 

— Hátha járt itt valaki, mig én aludtam? — 
fűzéin tovább gondolatimat - óh, akkor végem van! 

Ezek tán csak nem fognak egymásra féltékeny-
ai ? 

Megszökött pénzesJevelhordó. Egv brüsz 
szeli pénzeslevélhordó, miután a nemzeti banknál 
46,000 frankot felvett, a reá bizott összes p. nzpós-
tával megszökött. Eddig még nem bírtak nyomára 
j 6 u n i. 

CSARNOK , 
Egy éj a Szt. Gellérthegyen. 

— Epizód a katona életből. — 

(Vége.) 

Mig azon törtem a fejmnet, mivel ámitsaru hát 
el az irányzót, ha a lővén után tudakozódik, alu! 
ról a városból » toronyóra ütésének hangját hozta 
hozzám a szél. 

— Tizenegy óra ! — Bizonyos, hogv mindiárt 
itt lesznek ; - tűnődtem — őrváltás ideje van. Ta 
Ián már jönnek is. Mit mondjak, mit mondjak? . . 
. . . Azt csak nem hazudh itom nekik, hogy a 
nagy szél rántotta el a fegyver sárkányát, mert 
azt el nem hinnék Nem vagyok én kiszolgált hu 
szár, hogy ilyen vadakat próbáljak „ánzágolni;" a i 
csak nekik «zabád ! 

Eh ! majd csak hazudok valamit, csak ¡önné ! > > • • ' r „ j . ± i n 
« l- . t .t î k i • i / I I ! ' « vJ , , i lábaimon alig tudtam már állani, 
nek már! De hogy is késnek i y soká? . . Ta án 1 —- -

— Szegény emberek! — sohajtáin. — Lám, 
nekem jó, hogy az este én rajtam volt a sor, kü 
löuben talán én is itt feküdném most. 

— Bizony szerencséje! 

— így csak a lábaim fagytak meg, de az még 
csak hagyján! M igis én voltam a szerencsésebb. 

. . . Harmadnapon h4rom fekete hant dombo 
rult a budai helyőrségi temető hóboritotta fehér 

inat, a Szt. Gellérthegyen töltött rettenetes éjnek 
kiáltottam alá, — j ezen maradandó emlékét, pedig inár, hái' Isten, ki 

kerültem a szolgálatból. 

Keserű kenyér az a katonakenyér! 
BUS PA JTÁS 

Üzleti tudósitások. 

Izgatottan rohantam a kapu felé. A lámpa I hantjai között. U) sírok voltak azok. 
még ott pislákolt a kapualjban, de embernek szinét j Én meg még most is ápolgatom fagyos lábai-
se láttam. 

— Meddig várjak még? 
felváltotok e ma? 

Semmi nesz. Kétségbeeséseinben felfogtam 
töltött puskámat, s az őrláinpát vettem célba. A lö-
vés nyomban eldördült s a lámpa ezer darabra törve, 
csörömpölt alá a kövezetre. 

S minderre újból csak a néma hallgatás volt 
a válasz. 

— No, itt már valami veszedelem van, külön 
ben a pokoli csörömpölésre ki kellett volna nekik 

, jönni. Mit csináljak: lemenjek . . . ne menjek? 
E indultam a lejárat felé s két lépést lettem le 

felé a lépcsőn. 
— Jaj , ha valaki észreveszi. , 

, fejemben a gondolat. — Nem megyek le, nem! Ha 
i már eddig itt voltain, ezt az egy, vagy másfél órát 

kiállóin; akkorra majd csak felébrednek a kazama 
tákban is, azfán majd jön fel valaki a vár udvarára. 

Visszamentem őrhelyemre. Fagvos lábaimmal , 
toporogva indultam odább a hóban, összekékült aj- | 
kaim leheletével próbálgattam melengetni dermedt 
ujjaimat. 

Ily kegyetlen éjszakám még soha nem volt. ! 
Minden tagom fájt a kimerültségtől s a fagytól. 

Szentes, 1885. március 13. 
E hét folytán a buza ára ¡¡¿en szilárd volt. A 

I inult héthez képest az árak 10—15 krral emelked 
tek. Búzából csak k^vés kínálat volt, mert minden 

' eladó reményű, hogy a buza ára H frtra einelke-
I dik. Árpára, kukoricára éppen semmi forgalom 

- ckázott át i n e r o v o , Í ; 

Buza á r t : elsőrendű piros (rostált) 7.63 —7 70 
középrendü 7.40 7 50 mm. Árpa (köble) 4.50. 
Kukorica 4 3 0 - 4 70. Zab köble 4 frt. Szalonna 
35 37 ft. mm. 

Budapest, március 7. 

A beérkezet' je'entések szerint, eltekintve né-
mely felvidéki és erdelvi megyében, továbbá Heves, 
Arad- és Vaamegyékbru, ugy Fiume város határá-
ban a fagy által okozott csekélyebb károktól, — a m i u i i r u m^M i i i m|i a iMi i ir i u u a r g i i n s » I S ^ J I U I . 

• Szempillái in nehezek voltak, mint egy terhes felhő: f«<Jeietlenül maradt és e 1 .. . .. k u ó />tt ^ n ir k wlftiriráu 

miatt 

nem is hallották a lövést? Talán mindnyáian elta 
láltak aludni? . . . No, az még annyiban jó, hogy I 
legalább neiu kell magamat mentegetnem holmi J 
körmönfont hazugsággal; — de anuyibau ineg nem ! 
jó, hogy nem váltanak fel pedig ciak ugy vaczog , 
már a fogam, didereg még » lelkem is. Nem is 
csoda: két óra hosszát itt állni, ebben a nem em 
bérnek való időben, mikor még a bagoly is megfagy! 

Odakerültem egész a kapu fölé; hallgatóz 
tam: mozognak e az őrszobábau ? Seiumi uesz nem 
hallatszott alulról. 

Már biztos, hogv iniudnyája elaludt! — v é 
lém. — No majd felköltelek éu benneteket 1 

Lekiáltottam a kapualjba, amint csak vacogó 
fogaim közt kifért a sző: 

— Holla hó! Válts fel ! Holláh ! ! 
Visszhangzott rá a boltozatos kapualj. Vártam, 

lesz e eredménye? De csak nem mozogtak. 
— Válts fel, válts fel; megfagyok már itt! 

Ne aludjatok, hé! 

Megint várok; megint semmi készülődés! nesz. 

— Az ördögbe is ! ez már sok ! — dühöng 
tem magamban, nem épen ékes epithetonokkal kö 
rülirtan említve a hideg szélvésst, ineg az álmos 
őrséget. 

Az őr ámpa szabályos pislogással lobogott ott 
alant, de világánál senki se volt látható. Kíhajóltam 
a vaskorláton, ugy kiáltottam ínég egyet alá, de 
ismét hiába. 

Lábammal épen egy nagy kődarabra léptem, 
mely nem tudom, hogyan kerülhetett ide. Azt föl 
emeltem s legördítettem a kapualjba. 

Szörnyű dobbanással zuhant le a nagykő, szik 
rát hányva az alant levő kövezeten. Dübörögve 
visszhangzott a mély kapuboltozat a nagy zuha-
násra, hosszantartó morajjal kísérvén a nagy kő 
tompa hangú esését. 

— No. ezt már lehetetlen volt meg nem hal* 
laniok, akárhogyan aludtak is! 

Bíztam kísérletein eredményében, azért nyu 
godtan elindultam a korlát mellett egy körjáratra; 
addig, mig visszajövök, majd csak felkészülődnek. 

Megindultam hát egyet kerülni. A vihar még 
talán erősebben tombolt, mint az előtt. Lenéztem a 
nagy város kivilágított tömkelegére, a széles Duna 
árokra, mely széles feke szalagként húzódott el a 
két város között; mintha az a fekete sáv volna a 
vihar országútja. 

Didergésein azonban sietni késztetett s csak-

Elmúlt öt óra is; az ég szürkülni kezdett, a 
főváros lámpáit a rájuk nehezedő köd lassankint 
elfedte szemeim elől. A szürke égbolt, a fehér hó 
lepel, ar. alant hömpölygő köd: mind oly rideg si 
varsággal tünt szemeimbe. 

Hat órán is tul járt már az idő, midőn egyszerre 
megzörrent a belvárból az udvarra vezető felvonó 
hi«l s lassú morajjal leereszkedett. Mögötte egy 
szakasz tüzér mutatkozék, élükön a tűzmesterrel. 

— Gyorsan legények! — hangzott a parancs 
szó — el kell hányni a havat egészen a szertár aj-

' tájáig, odamegyünk ma dolgozni, az ágyuk körül 
1 ugy sem lehet most semmit tenni. 

Megörültem a legények láttára 8 már messzi 
ről elkezdtem feléjük integetni, de csak nem akar 
tak észrevenni. 

— Tűzmester u r ! tűzmester ur ! kiáltottam oda, 
abbahagyva a sikertelen integetést. 

— Mi a baj, önkéntes? 
— Nem tudom, mi a baj, luzmester ur, csak 

azt tudom, hogy este 9 óra óta itt rtllok már. 

— Tyhü ! milliom csákó teremtette! Hogy le 
het az ? 

— Hát csak u^y, hogy nem váltottak még fel 
este óta. 

— Hamar egy legény! Menjen kend, Kapus, 
csákót, puskát vegye kend le arról az őrről. Váltsa 
fel, egy . . . kettő! 

— Nem adom ám én oda, csak annak, aki 
engem felvezetett ide, — szabadkoztam én. 

— Ne törödjék vele: arról majd én felelek, 
csak adja oda neki. Isteuadta önkéntese, hogy meg 
n«in fagyott egész éjszakáit á t ? 

Akkorra már ott volt az én Kapusom. Pus-
kámat a kezébe, csákómat a fejére nyomtam, én 
Illeg feltettem az ő sapkáját 8 amint csak fagvos 
lábaimtól telt, siettem le, keresztül a bokáig érő 
havon. 

— I Iu l i ! de összevissza fázott; olyan, mint 
egy nyúzott baka! — szólt a tűzmester közelről 
meglátva. 

— Volt módom a fázásban, — viszonzám. — 
— De ini lelhette az őrséget, hogy ugy elaludtak? 
— kérdeztem aggodalmasan. 

—Megnézzük! Jöj jönutánsm, ha még tud járni. 
Elől a tűzmester, utána én leszsladtunk a ka 

pualjba. Csendes volt ott minden. 
— Hát es mi? kérdó a tűzmester az össze 

tört lámpára mutatva. 

féltett őszi vetések 
nagyon javultak, beállott enyhe időjárás folytá 

ugy, hogy a/oknak állapota ez idő szerint átalában 
véve kielégítőnek mondható. A tavaszi munkálatok 
a felvidéken még c*ak helyenkiut kezdődtek meg, 
a gazdák még nagyobb részt a trágyahordással 
vaunak elfoglalva, inig ellenben az ország többi ré 
szeiben már a tavaszi vetés van folyamatban. A rep 
cék általában sokszor sxenvedtek az éjjeli fagyok 
által. Takarmánvhiánv miatt leginkább a felvidékről 
érkeznek panaszok. Egér és más rovarok álta1 oko 
2ott tetemesebb kárukról a dunán ulról és az alföld 
déli részéből érkeztek jelentések. 

Az üzlet a7. egész hét folyamában vontatott 
volt, ugy az árutulajdonosok, valamint a vevők is 
tartózkodók. Az állomásokon piacunk áraihoz ké-
pest nem lehet vásárlásokat eszközölni A hangulat 
a hét végén bár valamivel barátságosabnak mutat 
kozott, de javulást nem idézett elő, r'acára annak, 
hogy a kü földi piacok magasabb árfolyamokat je-
lentettek. Heti üzletünk menetét a következőkben 
részletezzük : 

Buza Mérsékelt kiuá'at és kereslet mellett az 
üzlet szűk határok közt mozgott. A hét véi.én az 
irányzat szilárdsbb ugyan, de minden áremelkedés 
nélkül. Az arak teljesen változatlanok maradtak. 
Heti forgalmunk 75 000 métermázsa. 

Állomásokon kevés üzlet volt. 
Mai buzaárjegyzeseink Budapesten : 
Tiszavideki 75 K0 kilós 7 95—fi.So frt. 
PeKtmegvei 75- M) kí'ós 7.90-S.75. frt. 
Északmagyarországi 75—80 kilós 7.75—8 55 

S Z E R K E S Z T Ő I ÜZENET . 

T . A. urnák Budapest. Sziveseu látjuk az ígér-

teket is! 

N y i 111 é r.*) 
Nyilatkozat. 

A Goldschmied Bernát és Jónás Jakab urak 

közt fenforgott becsületbeli Ugy mai napon a lova 

giasság szabályai szeriut előttünk elintéztetett 

Kelt Szentesen, 18 8 b . március 12. 

Feiler József, ifj Jezernicky Ferenc, 
Elek József, Sántha Ferenc. 

*) K rovMhtn kftzlttttekirt nem Tiíllsl (Vle!3«éRe» a S«*rk. 

Aradi Hál mannái 
díszfák és cserjék, örökzöld thumák és vad-

szőlők vannak eladók. 



XV. ÉVFOLYAM. ieîiikidzbtesek:- 11. SZAM. 

MEGHÍVÁS. 
a „szentesi segélyegylet" 

f. évimárciuá hó 25-én délelőtt 9 órakor 
Szentes város közgyűlési termében 

évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel 

meghivatnak. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Igazgazgatósági és felügyelő bizott-

sági jelentés. 
2. Zármérleg bemutatása. 
3. Költség előirányzat. 

4. Titkári »elentés. 

5. A 9;|(. című kölcsön megállapítása. 

2459 _ 1884. 
Árverési hirdetmény. 

Szentes város árvaszéke részéről köz-

hírré tétetik, hogy a néhai Pokomándy Gá-
bor hagyatékához tartozó s a szentesi 2039 
számú tlkjkönyvben 2751. hrsz. alatti ház 

701 nsz. öl udvartérrel 6000 írt, ugyanazon 

telekjegyzőkönyvben 7261 hrsz. alatt 4 l28"|IMM, 
hold nagynyomási szántó 880 írt, ugyanazon 

tikjegyzőkönyvben 7756 hrsz. alatt 1 9üu/|«oo 

hold nagynyomási szántó 280 frt, ugyanazon 

tlkjkönyvben 7915 hrsz. alatt 1 9C0,,.4UI hold 

nyagynyomási szántó 280 frt, a 10760 sz. 

telekjkönyvben 7644. hrsz. alatt 537 nsz. 

öl nagynyomási szántó 50 frt, a 13564 sz. te-

lekjkönyvben 8755. hrsz. alatt 1 96o! IBOO hold 

szentlászlói szántó 300 frt, a 2515. sz. tlkj-

könyvben 3125. a hrsz. alatti ház 1 ,u40| l6on 

hold udvarral 6co frt kikiáltási ár mellett 

1885. már 30-án délelőtt 9 órakor a város 

ház udvarán el fognak árvereztetni, melyre 

a venni szándékozók io\ bánatpénzzel el 

látva meghivatnak. 

Az árverési feltételek az árvaszék he-

lyiségében addig is bármikor megtekinthetők. 

Kelt Szentes, város árvaszéke 1885. feb-

ruár 27-én tartott üléséből. 

Weisz Ede, h. elnök. 

Hirdetmény. 
A f. évi újoncozás april hó 25-én veszi 
kezdetét és tart april hó 30-ik napjáig, 

még pedig: 
April 25-én tárgyaltatnak a felszólam-

lási kérvények, s ugyan e napon az I ső 

korosztálybeli hadkötelesek közül előállíttat-

nak azok, a kikneksors számuk i-től 150-ig 

terjed. 

April 27-én azon I ső korosztálybeliek, 
kik 151-től 275 sorsszámig, valamint azon II ik 
korosztálybeliek k k i-től 128 sorsszámig van-
nak felvéve. 

April 28-án azon II. korosztálybeli had-

kötelesek, — kik 129-től 241 sorsszámig és 

azon Ill ik korosztálybeliek, kik i-től 213 sors 

számig vannak felvéve. 

April 29-én azon Ill ik korosztálybeli 

hadkötelesek, kiknek sors számuk 213-tól 

302. sorsszámig terjed; ugyanekkor a cim-

vesztettek, netalán póttartalékba felavatan-

dók és idegen illetőségű hadkötelesek fog-

nak megvizsgáltatni. 

6. Igazgatósági inditvány a kölcsönök 
megállapítása és elhelyezése tárgyában. 

7. Leltár bemutatása. 
8. Netaláni indítványok.*) 

9. Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésé-
re kiküldöttek választása. 

10. Hét felügyelő bizottsági tag válasz-
tása 

Szentesen, 1885. évi márc. hó 1. 

I D ó s a I B é l a , 
igazgató. 

•) Kivonat az alapszabályok 25. §-ából: 
d) Az egylet 10 tagja által Írásban a közgyű-

lés összehivatta előtt H nappal az igazgatósághoz be-
nyújtott indítványok. 

H I R D E T M E N Y . 

I C o T r á t c s O ^ ö r g r y n é 

született Kanász N. Zsuzsánna I. t.206. számú 

háza akár egész udvarral, akár részletekebn 

is haszonbérbe kiadandó. Értekezni lehet 

III. t. 399. sz. alatt. 

Értesítés! 
Alulírott tisztelettel hozom Szentes város 

nagyérdemű közönségének tudomására, mi-

szerint a szegedi bába képző tanfolyamot a 
lefolyt évben sikerrel végeztem s a február 

2riki vizsga alka'mával mint 

okleveles bába képesittettem. 
Amidőn tehát a mai napon működése-

met megkezdem, tisztelettel esedezem a n. 

é. közönség pártfogásáért, egyúttal biztosítva, 

hogy mindenha legfőbb törekvésem és igye-

kezetem leend szolid *s gondos bánásmód 

által t. pártfogóim bizalmát kiérdemelni. 

Tisztelettel 

fmággorné Orner JMária, 
okleveles szülésznő. 

kakasom: t. 295. szám alatt. 

T - A . 2 S T O S szegedi lakos, hantházi haszonbéres földjére 

iegetore Jószágot elfogad — az alábbi föltételek mellett: 

1. A gulya kiáll april 24-én, szétveretik november i-én. 

2. Egy darab ökör, fias vagy meddő tehén, avagy ló, rúgott csikó 

darabja 6 frt, más jószágnak darabja 5 frt 

3. A fenti bérben a jószágnak adandó só ára is benfoglaltatik. 

4. Beiratáskor fizetni kell foglalóba minden darab jószág után 1 frtot, 

a többi odahajtáskor egyszerre fizetendő le. — A lefoglalózott jószágért 

akár hajtatik ki a legelőre, akár nem, a fűbért meg kell fizetni. 

5. Csődör ló, vagy rúgott csődör csikó nem vallaltatik fel. 

6. A gulyán nevezett haszonbérlőnek 100 db. saját jószága is lesz két bikával, 

7. A fűbéren felül a felfogadott közös gulyás Kriván Pálnak fizetni kell dara-

bonkint 1 frtot, '.,-ad véka rozsot vagy búzát, '2 ed bécsi font szalonnát, '3-
ac* bécsi font 

sót és egy itce tarhoryát 

8. Beíratásokat elfogad H O F F E R A N T A L kir. közjegyző hivatalos irodájában 

(Szentesen, I. t. 6. sz. a.) 5—6 

Hirdetmény. 
Szentes város 18S5. évre megállapított 

I. Il-od osztályú és IV. osztályú kereseti 

adólajstroma az adóügyi tanácsnok hivata-

los helyiségében 8 napi közszemlére kitéve 

lévén: azokat az illető adózók hivatalos órák 

alatt megtekinthetik és egyúttal azok, kik a 

jelzett adónemekkel már a mult évben meg-

voltak róva, a közszemlére kitétel napját 

követő 15 nap alatt; azok pedig, kik a jel-

zett adónemekkel a folyó évben csak elő-

ször rovattak meg: adótartozásuknak adó-

könyvecskéjökbe bejegyzését követő 15 nap 

alatt, — irásos fellebbezéseiket ellene Szen-

tes város polgármestere, illetőleg a szegedi 

kir. adófelügyelőnél beadhatják. 

Tudomására hozatik egyúttal mindazok-

nak, kik a folyó évben Ill-ad osztályú (jö-

vedelmi) adóval először lesznek megróva, 

hogy adókiszámitási javaslataikat ugyancsak 

ott megtekinthetik s netáni észrevételeiket 

ugyanott 8 nap alatt beadhatják. 

Lovas is Irán 
felsőpárti II. t. 57. sz. alatti házánál egy, 

már évek óta fennálló 

boltlielyiség 
lakással együtt kiadó. Értekezni lehet a tu-

lajdonossal ugyanott. 

yárcsi adóhivatal. 

Szentesen 1885. márc. 13. 

S Z Á N T H Ö L A J O S , 

April 30-án lajstromok egyeztetése és 

lezárása eszközöltetik. 

Az igazolatlan távol maradók a törvény 

szigorával fognak sújtatni. 

Szentes, 1885. március 10. 

Ónodi Lajos, 
főjegyző 

Szentes város katonaügy vezetője. 

S Á N D O R JÓZSEF 

IV. t 410. sz. házánál egy BOLTI H E L Y I 

SÉG , egy szoba, egy konyha, egy raktár, 

két padlás Szt. György naptól haszonbérbe 

kiadó. 

Elutazás miatt 
az I. t. kurcaparti utca 135. számú házánál 

jutányos áron két szoba 

bútor eladó. 
Az esetleg megvett, illetőleg előjegy-

zett bútordarabok F. É. SZT. G Y Ö R G Y 

l NAPJÁN LESZNEK Á T V E H E T Ő K . 

4908—tk. 81. 

Árverési hirdetményi kivonat. 

A szentesi kir jbiréság mint telekkönyvi 

hatóság közhirré teszi, hogy Nagy József 

végrehajtatónak mindszenti Varga Imre vég-

rehajtást szenvedő elleni 600 frt tőkeköve-

telés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-

ben a szegedi kir. törvényszék (a szentesi 

kir. járásbirósiig) területén levő Szentes vá-

rosában fekvő, a szentesi 2251 sz. tljkvben 

2824 hr. sz. a. foglalt 376 nsz. öl udvarterü, 

368 frt btcsértékü házból alperes tulajdonát 

képező >2 részre, az 1881. LX . t. cz. 156 §. 
c.) pontja alapján pedig alperes neje Aradi 

Mária tulajdonát képező másik lj2 részre is, 

és igy az egészre az árverést a föntebb ki-

tett becsár 368. frt. ezennel megállapított 

kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen-

nebb megjelölt ingatlan az 1885. év mártius 

hó iq-ik napján d. e. 9 órakor az alólirott 

tlkvi hatóság hivatalos helyiségében meg-

tartandó nyilvános árverésen a megállapí-

tott kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárának io\-át, vagyis «-hez ké-

pest a fentebbi becsárnak megfelelő össze-

get készpénzben, vagy az 18S1. LX . t. cz. 

42. § ában jelzett árfolyammal számított és 

az 1881. évi november hó i-én 3333. sz. a. 

kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában, 

kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-

dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. 

cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 

bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 

szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen 1884. évi december hó 

30. napján. 

A szentesi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság. 

H a r I h a 
kir. aljbiró. 

Hönigsfeld Bernátnak 
a Nagynyomáson, közel a városhoz, öt első 

földje egytagban, az alsóréten pedig egy rész-

let földje kedvező feltételek mellett eladó. 

í 1 TAVASZI IDÉNYRE! 
Van szerencsém Szentes város és vidéke nagyra 

SJ becsült közönségének szives tudomására hozni, hogy a 

$ Neumann J. ur piarctéri házában levő 

1 KALAPRAKTÁRAMAT 
| a tavaszi idényre 

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

¡ K & k i l P O í C S á L 
© dúsan berendeztem s azon kellemes helyzetben vagyok, 

Jg hogy a legkényesebb Ízléseknek is megfelelhetek. 

Különösen ajánlom a n. é. közönség figyelmébe azt, S 

8 h o g y A 

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

lapok mindig a legjobbak és legolcsóbbak legyenek. 

Szentes város és vidéke n. é. közönségének becses 

pártfogását kérve, vagyok tisztelettel 

á •-<> €SUMY SSMÜM, 
kalapgyáros. 

Í O O G Q O C O O C O O C O O O O C O Q C O 

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

tudomására, hogy Horváth Istvánnak III. tized j 

I 37. szám alatti házánál 

# € 1 

ÉPÜLET ÉS 

MŰHELYT 
1 nyitottam, ajánlván magam Szentes és vidéke J 

tisztelt lakosságának pártfogásába mindennemű 

épület" és gazdasági gépeknél | 
előfordulható 

L i n T O S M U N K Á K 
végzésére. 

A cséplőgép tulajdonosok figyelmét kü- l _ 

lönösen felhívom arra, hogy a gépekhez szük- O 

séges dobtengelyeket újonnan is készítek és a O 

régiek f o r r a s z t á s á t is elvállalom. — Elvállalón) g 

továbbá a T r a . r i ó g ' é p e l s : és r o s t á d Q 

javítását is. Q 

Szentes, 1885. január 28. Q 

DÓNÁTH FERENC, g 
Q 5—o okleveles gépész. Q 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Mélyen tisztelt közönség! 

I f i l E I 
üzletemben mindig oda irányult főtörekvésem, hogy a 

mérték után rendelt öltözékek a divat és j ó izlés színvonalán 

legyenek; célom elérésére midőn egyrészt a kellékek 

s szövetek dus s előnyös beszerzésére igyekeztem, — 

arra 'sem kíméltem áldozatot, hogy oly munkaerőt nyer-

jek, melyek e részben haladásomat gyámolítani képesek 

legyenek. 

így legutóbbi időben egy 

JOBB SZABÁSZT 
mint munkavezetőt 

is alkalmazván, most már a férfi ruha készitő üzletemből 

kikerült öltönydarabok ugy alak és kiállítás, mint divatra 
nézve mindenféle versenynyel mérkőzhetnek. 

Midőn tehát férfi-ruha üzletemet legmelegebben 

ajánlani bátor vagyok, még szabadjon felemlitenem, 

hogy szöveteim dus berendezésével a legkényesebb igé 

nyeknek, — bőmunkaerőm által pedig mindennemű-

megrendelésnek a leggyorsabban megfelelhetek. 

Továbbá nagy választékban vannak nálam : eső-
köpenyek, tavaszi noi kabátok, mantilok, valamint kész 

férfi és gyermekruhák, melyek jutányos áron kapkatók. 

A t. közönség pártfogását kéri 

6 — 6 CZUKERHIANN BERNAT. 
a Z E N T J W E N , l « t » B . N Y O M A T O T T A 1 C I A I X > S I M A F E R E N C Z O Y O B S 8 A J I Ó J A N , 




