
SZENTES, 1885. ÁPRILIS 4. 14. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ETVFOLYAM 

Előfizetési árak: 3 g 

Egy évre 4 forint. 

Félévre 2 forint. 

Negyedévre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 
Kureaparti utc» 31. szám, hova 

e lap szellemi részét illető közié 

menyek és az előfizetési pénzek 

is küldendők. 

UK 
VEGYES T A R T A L M Ú H E T I KÖZLÖITY. 

Hirdetésekre nézve 
a lup hátsó oldala 40 helyre van 

beosztva, egy hely ára bélyegdij 

nélkül 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

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

Bérmentetlen levelek csak ismert 
kezektől fogadtatnak el. 

Kéz i ra tok vissza nem adatnak. 
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Húsvétra. 
Győzeedlem! győzedelem! Az ellenség 

meggyőzetett! hangzik holnap a keresztény 

világ templomaiban milliók és milliók ajkáról 

a lélek halhatatlanságát hirdető örömének. 

A keresztény világ legnagyobb ünnepe 

virrad föl ránk a holnapi nappal. — Krisz-

tus urunk föltámadásának 1885-ik évfordulója 

ez a nap. 

Az igaz hit és vallási szent áhitat fogja 

el a keresztény ember lelkét e nap ma-

gasztos emlékezetén. Milliók serege vo-

nul az Urnák templomába, hogy Krisztus 

feltámadásának nagy napján hálatelt kebel-

lel rebegjen imát Istenhez; mert — vég-

hetetlen hatalmából — felszabaditá az ember 

lelkét az örök setétség éjszakájának láncai 

alól, hogy most a zsoltár iróval zenghesse el: 

Szűnjetek meg kétségeim, 

Változzatok iélelmeim 

Keménységgé, örömökké; 

Mert nem alszom el örökké ! 

Mily nagy és véghetetlen vigasztalás, 

biztatás, megnyugtatás van ezen szavakban ! 

A gyarló ember lelke csak még inkább fel-

magasztosul, ha követi a zsoltár irót, midőn 

örvendezve kiált föl: 

Nekünk megigazulást, 

Erkölesi megjobbulás!, 

Istennel békességet 

És boldog reménységet 

Nyert fóltámadásával. 

Űrök igazságával. 

Örök, nagy igazság Jézus Krisztusnak 

élete, halála, feltámadása; mert ő életével, 

halálával és feltámadásával a szeretetet hirdeti. 

A szereteten nyugszik az ő vallásának 

dicső temploma; azért nő, épül és erősödik 

az folytonosan, örökké, még irnarebegésre 

felnyílhat az emberi ajak. 

Bizony, bizony n mai sivár anyagi élet-

ben, mikor a szertelen irigység, gyűlölség 

és áldástalan versengés bűnös érzelme alatt 

állnak az emberek: csak nő Jézusnak glóri-

ája lelki szemeink előtt; mert az ő szeretete 

mindinkább csodálatra ke!t. 

Oh ember! vedd példádul Jézusnak életét, 

ki szeretetet és bűnbocsánatot hirdetett az 

emberi künyörtelenség keresztfáján is! 

Az a templom, mely holnap nyitva lesz 

számunkra: a szeretet diadala nevében fo-

gad be bennünket; mert Jézus mondá, hogy : 

szeresd felebarátodat, mint tennen magadat. 

Óh ! vajon tesszük-e ezt? Nem-e gyűlöl-

ség, irigység a vezér eleme ma az emberi 

kebelnek? Vajon, midőn embertársaink ügyé-

vel, bajával foglalkozunk: gondolunk-e ma 

Jéz"sra, ki még a keresztfán is azt mondá, 

hogy: »Uram bocsáss meg nékiek; mert 

nem tudják mit cselekesznek!« 

Bizony, bizony nem gondolunk; mert 

mint a zsoltár iró mondja: nem ritkán »még 

az Istennek házában is gonoszságot forgat-

nak az emberek elméjekben.« 

Óh ember! ünnepelj tehát Istenednek 

és magadnak Jézus örökké meleg és örökké 

szerető lelkével; aki igy ünnepel, az Jézus-

sal lesz és boldog húsvét ünnepet ül! 

Y a s u t ü íx y ii 11 k . 

Lapunk inult számában jeleztük, hogy 
a vasutügyi végrehajtó bizottság az épitési 
engedély, valamint a 100 ezer ft. hozzájáru-
lás és a forgalomban tartás iránti szerződés 
megkötése iránt Budapestre utazott. 

A bizottság március 30-án hazaérkez-
vén , eljárása eredményét a következőkben 
közölhetjük: 

Sarkadi polgármester, mint a bizottság 
elnöke, Budapesten mindenekelőtt Horváth 
Gyula kormánybiztos és Törs Kálmán or-
szágos képviselő urakat kereste meg és kérte 

föl, hogy a kormánynál teendő deputació-
nális eljárásokban résztvenni és a végrehajtó 
bizottságot céljában támogatni kegyesked-
jenek. 

Ugy Horváth Gyula kormánybiztos ur, 
mint Törs Kálmán városunk országos kép-
viselője, készséggel vettek részt az eljárásban. 

A bizottság igy mindenekelőtt a köz-
munka és közlekedési ministeriumhoz ment, 
hol — miután báró Kemény Gábor minis-
ter nem levén Budapesten, — Baros Gábor 
államtitkár fogadta a bizottságot. — Sarkadi 
polgármester öt pontba foglalva terjesztette 
elő Szentes város kérelmét és pedig első-
sorban, hogy : amennyiben Szentes előmun-
kálati engedély nélkül készíttette el terveit, 
most már mentessék fol az előmunkálati 
engedély kérvényezése alól. 

2. Engedélyeztessék a vasúti töltésnek 
az 1881-ik évi vizszin alatti épitése, mely szerint 
a vasút 100 ezer fttal kerül kevesebbe. 

3. Miután a vasút az iSSi-ik évi vizszin 
alatt 400 ezer ftba kerül, mig Szentes, ha 
Félegyháza felé építheti ki a vasutját, ez csak 
160 ezer fiba került volna; annálfogva, — te-
kintve, hogy ezen olcsó vasúttól Szentes 
állami érdekből esett el: — segítse a kormány 
Szentest most kunszentmárton-szentesi vasút 

j kiépítésében az által, hogy járuljon a vasut-
1 épitési költséghez 100 ezer fttal. 

4. A másodrendű vasutak építésére vo-
natkozó törvény értelmében, minden vasút-
építő társulat köteles az épitési tőke 1

 ;i-át 
biztosítékul az állampénztárba letenni, s csak 
ennek megtörténte után adja meg a kor-
mány az épitési engedélyt. Tekintve azon-
ban, hogy ezt a vasutat Szentes maga, sa-
ját pénztárából épiti, s igy nemcsak '¡3-ad; 
de a teljes garantia meg van a munka ke-
resztül vitelére, annálfogva Szentestől ne-
kivánja a kormány az épitési tőke egyhar-
mad részének letételét. 

5. Habár Szentesnek még nincs meg 
az engedélye a vasútépítésre; mind a mel-
lett adjon a kormány azonnal engedélyt rá, 
hogy Szentes a vasút forgalomban tartás a 
iránt a tenyő-kunszentmártoni érdekeltség-
gel egyesülve, tárgyalhasson és köthessen 
szerződést a m. kir. államvaspálya társulattal. 

Ezen öt pontban foglalta össze váro-
sunk polgármestere kimerítő indoklását és 
adta elő kérelmét Szentes városának. 

Baros Gábor államtitkár kijelentette, 
hogy : az előmunkálati engedély kérése alól 
felmentetik Szentes; továbbá a kormány 
megfogja engedni, hogy a vasúti töltés az 
1881-ik évi vizszin alatt építtessék. Bár e te-
kintetben a műszaki tanács meg fog hallgat-
tatni. — Az épitési tőke egyharmad részé-
nek kaucióul leendő letétele alól felmen-
tetik Szentes. — Ami a 100 ezer forint 
hozzájárulást illeti, ezt föltétlenül nem Ígér-
heti meg; de ami őt magát illeti, rajta lesz, 
hogy Szentes ezen összeget megkapja. — 
Nincs végre kifogása az ellen, hogy Szen-
tes a tenyő-kunszentmártoni vasút forgalom-
ban tartása iránti tárgyalásokban részt ve-

I gyen; előre is kijelenti azonban, hogy anii-
1 lyen szerződést köt a tenyői érdekeltség, 
éppen azon alapon fognak szerződni Szen-
tessel is. Kimondta továbbá az államtitkár, 
hogy most készül egy szerződés-minta és 
ezen fog alapulni minden másodrendű vasút 
forgalomban tartási föltétele. 

Horváth Gyula ezen szándék ellen ki-
fogást tett; mert még egyik vonalnak ki-
építése magának az államnak is érdeke; 
addig a másik csak éppen helyi érdek. A 
szentesi vasút állami érdek, s igy ezt nem 
lehet minden másodrendű vasúttal egy kap-
tafára húzni és Szentesnek előnyösebb fel-
tételt kell kapni, mint esetleg egy oly má-
sodrendű vasútnak, mely inkább eltereli, 
mint növeli az állam birtokában levő vasút 
forgalmát. — Ez értelemben szólt Törs Kál-
máji is. Baros államtitkár azonban kijelenté, 
hogy kivételt nem lehet tenni; s igy a for-
galomban tartásra nézve az ő feltétele az, 
hogy az állam a szerződésszerüleg részére 
megállapítandó szállítási, fel- és lerakodási 
dijakon tul az összes jövedelemnek 2O0/w-át 
kapja a forgalmi eszközök értékének tör-

1 leszt^séül. 

Horváth Gyula határozottan kijelenté, 

hogy ezt Szentes nem fogadhatja és nem 
is fogadja el; mert igy Szentes a vasút jö-
vedelmének a legnagyobb részét az állam-
nak adná; hanem, ha 100 ezer ftot ér az 
a forgalmi eszköz, mi Tenyőtől Szentesig 
jár, akkor a tenyő-szentesi érdekeltség fi-
zet az államnak évenként 6000 ftot és ez-
zel törlesztve van a forgalmi eszközben 
fekvő tőke. S ez az igaz és jogos, amit a 
kormány várhat ; mert ha vesszük, hogy a 
szarvasi vasútnak 1884-ben 40400 ít. jöve-
delme volt, akkor ennek a vasútnak Tenyőig 
legkevesebb 120 ezer 11. évi nyers bevéte-
lének kell lenni; már most, ha ennek 2O°,0 

veszi el az állam a forgalmi eszközök árá-
nak visszatérítése fejében, akkor a jogos 
6000 ft. helyett, elvesz a jövedelemből 24 
ezer ftot, tehát négy annyit, mint amennyi 
illetné. 

Igy áll a dolog; azonban Baros állam-
titkár e tekintetben hajthatlan maradt. 

Ekkor elment a bizottság Szapáry gróf 
pénzügyininisterhez, hol Horvát Gyula be-
szélt Szentes nevében és előadta, hogy a 
kormányban különösen Szapáry pénzügymi-
nister az, ki komolyan szokta venni igére-
tét, s éppen azért, mert ő, akkor, mikor a 
félegyházi csatlakozástól elesett Szentes, meg-
ígérte, hogy, ha ezt a másik vasutat épiti ki, 
Szentes, segíteni, támogatni fogja, annálfogva 
Szentes város most egyedül Szapáry pénzügy-
ministerben veti reményét. S hiszi, hogy amint 
máskor egy szavával képes volt megsem-
misíteni Szentesnek azon reményét, hogy a 
félegyházi csatlakozás megtörténhessék, most 
egy szavával biztosítani képes ezen vasut-

s a k kiépítését az által, hogy a kormány 
először nem tagadja meg a pénzbeli sege-
delmet, másodszor előnyös föltételek mellett 
eszközli a forgalombantartást. 

Gróf Szapáry a lehető legszivélyeseb-
ben fogadá a bizottságot és kijelenté, hogy 
a szentesi vasútnak kiépítése érdekében ő 
a kormány részéről a segítségben a legszélső 
határig kész elmenni. 

Jelezte egyszersmind azt is, hogy a for-
galomban tartásnál az államnak különbséget 
kell tenni egyik és másik vicinális vasút kö-
zött és ezen kiilömbséghez mérten kell az 
állam szempontjából egyik vagy másik vas-
utat támogatni. A szentesi vasutat ő is olya-
nak tartja, mely az állam jövedelmét is ne-
veli és azért külön elbírálás alá jön. 

Tisza Kálmán miniszterelnök a főrendi-
ház reformájára vonatkozó törvényjavaslat 
tárgyalásánál lévén elfoglalva: HorváthGyub. 
kormánybiztos urat bizta meg, hogy vegye 
át a bizottságtól a miniszterelnökhöz szóló 
felterjesztést és hogy hozza a bizottságnak 
tudomására, mely szerint ő ugy a 100 ezer 
ft. megadásánál, mint előnyösebb forgalmi 
egyezség kötésénél támogatja Szentest. 

Másnap a bizottság Benicky belügyminis-
teri államtitkárnál is tisztelgett, kit Sarkadipo1-
gármester felkért elsősorban arra, hogy a 
vasutügyben hozott határozatunkat a kor-
mány minélelébb hagyja j óvá ; továbbá, hogy 
Szentesnek kérelmét támogatásában része-
sítse. Benicky, ki a tenyő-kunszentmártoni 
vasutat létesité, örömmel fogadá a bizottsá-
got és megígérte támogatását. 

A forgalomban tartásra vonatkozó tár-
gyalás ezen napra volt kitűzve, már induló-
ban volt a bizottság a tárgyalásra, midőn 
Horváth Gyula kormánybiztos ur hozta az 
értesítést, hogy a tárgyalás elhalasztatott. 
Az elhalasztás okait a bizottság abba keresi, 
hogy miután a szentesiek határozottan ki-
jelentették, hogy a proponált föltételeket 
nem fogadják el, s igy előreláthatólag a 
tárgyalás sikerre nem vezet, s amennyiben 
az államtitkár nagyobb engedményre nem 
hajlandó: be kell várni, még báró Kemény 
Gábor minister megérkezik, ki egyedül van 
hivatva a kormány részéről az utolsó szót 
kimondani. 

Jeleznünk kell itt azt is, hogy a tenyő-
szentmártoni érdekeltség képviselője i Har-
kányi Károly elnök is kijelenté, hogy ők 
sem fogadnak el más feltételt, csak azt, 
amit Szentes elfogad. S igy ez oldalról is 
hatalmas támogatásban részesittetik Szentes. 
Mindent egybevetve tehát, ügyünk a kor-
mánynál a lehető legjobban áll és párhét 

lefolyása alatt teljesen be lesz fejezve; de 
még a bizottságnak fel kell menni az enge-
dély tárgyalásában részt venni, mely előre 
láthatólag az ünnepek után lesz. Ezek sze-
rint az engedélyokmány e hó közepére meg-
lesz adva és akkor azonnal lehet pályázatot 
hirdetni a mnnkára és igy májusban meg-
lehet a vasútépítést kezdeni, mely esetben 
októberre meglesz a vasutunk. 

Eljárt a bizottság több pénzintézetnél 
is; de jelzálogí biztosítás nélkül előnyösebb 
kölcsönt sehol nem adnak, mint a hazai első 
takarékpénztárnál. — És éppen azért, mi-
után itt helyben már több oldalról hallot-
tuk, hogy ez drága kölcsön, kívánatos volna 
és örülne a bizottság, ha azok, kik olcsóbb 
kölcsönről tudnak: értesitnék erről a bizott-
ságot. — Ez a város érdekéből minden j ó 
szentesi polgárnak kötelessége. 

Milyen fajta lovat tartson és 

neveljen az alföldi gazda? 

11. 

Tegyük félre itt az angol ló iránti általános 

előszeretetet; mert az nemcsak hogy nem idevaló, 

de nagyobb igényű és kényesebb is; — van az or-

szágban oly arabs-fajta kitiinö lóanyagforrásunk ál-

lami méneseinkben, aminő az 1878-iki párisi világ-

kiállítási bizottság egyhangú nyilatkozata szerint Eu-

rópának egy államában sines; tehát ezektől nem 

lesz nehéz jó méneket beszerezni. — Arabs szár-

mazású mén kell tehát a homoki kisebb gazda kis 

lovaira, hogy az itteui viszonyoknak megfelöleg jó 

remondát állithasson elö, mert a retnonda iránti ke-

reslet az utóbbi időben napról-napra fokozódik s 

nemcsak hazánknak, hanem egész Európának szük-

sége van reája; ára folytonosan emelkedik s könnyen 

értékesíthető. 

Most, a fedeztetési időszak alkalmával, idősze-

rűnek tartok egynémely dolgot íelemliteni, hogy fel-

hivjam a gazda figyelmét arra, miként járjon el, ha 

kanczájára csődört akar választani. 

Nem elégséges c*ak jó fajta c*1d'»rt vál.iuta'i 

hanem arra is ügyelni kell, hogy a csődör olyan is 

legyen, mely a kancára legalkalmasabb s inelyaek 

elttoyös tulajdonaival a kanca alkotását és netaláni 

vérbeli fogyatkozásait az ivadékban kijavítani leg-

jobban remélhetjük; mert csak igy nyerhetünk olyan 

csikót, melyből később értékes lovat nevelhetünk. 

A baj, vesződség és költség a rossz csikó nevelé-

sével is meg van, miért ne igyekeznénk tehát olyan 

C3ikót nevelni, melyet kés ibb j > pénzért értékesit-

hetüuk? 

Ne sajnáljuk tehát a fáradságot és ne rcstel-

jűnk elmenni néhány órával távolabb eső fedeztetési 

állomásra kanczáikkal, ha tudjuk, hogy ott alkal-

masabb csődör volna, mint helyben, vagy közelebb 

és ne csüggedjünk, ha esetleg mindjárt sort fogai 

nem lehetett — Vesződség és fáradság nélkül nincs 

semmi siker, a/.ért próbálnunk kell, ha sikert akarunk 

látni. Hogy példával éljek, felhozom a következőket: 

Volna itt a helybeli vagy közeli fedeztetési 

állomás >n egy mén, mely fajtára nézve alkalmas 

volna ugyau, de talán lábai nem egészen ugy álla-

nak, ahogy szeretnénk s mert éppen kanczánknak 

sem valami jó állású lábai vannak és ugyanazon 

arányban hibás, mint a csődöre. Volna azonban a 

3 órányira fekvő állomáson egy másik mén, melynek 

lábai egészen j »1 állanak, fajtára is ugyanaz: fel 
kell használnunk az alkalmat s ne kíméljünk sem 

költséget sem fáradtságot. A ki resteli a fáradtságot 

s a helyben levő nem alkalmas csödörrel fedezteti 

lovát, a leendő csikóban a kanezának fogyatkozásai 

fokozódott mérvben jelentkeznek; mert ha az ál!, 

hogy a hiba fiúról apára száll, — áll az is, hogy 

hibás csödörrel fedeztetett hibás kancának jó és szé}j 

csikója nem lehet; mert a rossz csődör nemhogy 

javítana; de fokozza a hibát; ivadékai hibás állá-

súak és értéktelenekké lesznek s nagy csoda, ha 4 

éves korában mégis megér ÍK)—120 frtot. 
Ha pétiig ugyanazon lovat a 3 órajárásnyira 

állomásozó, hibátlan ménnel fedeztetjük, a csikóban 

az anyakancza fogyatkozásai nemcsak kijavíttatnak; 

de általa értékes és szép csikót nyerilnk, ugy, hogy 

4 éves koráhan már 200—250—300 frtot is meg-

kaphatunk érte. 

Már most, ha a tenyésztő azért, hogy kancá-

ját a messze földön állomásozó j ó csödörhöz vezeti, 

minden alkalommal 2 frtot ir is a csikó számlájára, 

vagyis felszámítja fuvarját, és lett légyen lovával 

5—6-szor oda, összesen 12 írttal lenne a jó csődőr 

drágább, a helybeli kevésbé alkalmasnál. Igen, de 
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120 írt helyett ha csak 250 frtot kap is jó csikójá-

ért, ha levonja a 12 frtot, mégis 118 frt tiszta haszna 

lesz, már pedig ezért érdemes fáradni. 

Tehát mindég számítsunk, mielőtt valamit tenni 

akarunk; így tesz a francia lótenyésztő is, 1— ez 

emelte lótenyésztésüket oly virágzóvá és oly jöve-

delmezővé. 

A csődör kiválasztásánál még a következőkre 

kell ügyelnünk: 

1. Ha már tisztában vagyunk az iránt, hogy 

milyen fajtát tenyésznünk: a fődolog odatörekedni, 

hogy a csontozatot erősítsük az ivadékban. A kes-

keny kar, a térd alatti bevágás, vagyis sodrottság, 

az elfinomodott szárcsont olyan főhibák a külföldi 

revö előtt, amelyet az semmi körülmény között meg 

nem bocsájt; előtte az ilyen ló nem kedvelt és ér-

értéktelen, dacára annak, hogy mi tudjuk, hogy a 

vékony arabs szárban több tömörség, acélosság, tar-

tósság van, mint más, elefánt Hagvságn, nvngoti ló-

faj oszlop erősségű lábaiban. — Fősúlyt fektessünk 

tehát ez okból a csontozat, különösen a lábak erős-

bitésére, ha azt akarjuk, hogy lótenyésztésünk jö-

vedelmező legyen; fősúlyt fektessünk még azért is, 

mert kanca-anvagunkuak átaláhan (itt a honiokon) 

csontozatán van legtöbb javítani való; — vékony, 

tnlfinomodott gyenge. — Legyen a mén tehát keleti, 

vagyis arabs származású, öröklő hibáktól mentes; 

— legyen csontos, mély, öblös testű, izmos, jő erős 

lábu, ha nem is nagy, de jó, mint közönségesen 

mond ják: sürii, tömött. 

2. Tekintsünk még a színre is. — A setét 

sziuck kedveltebbek a vevő előtt, mint a szürke; 

de erre csak akkor legyünk tekintettel, ha például 

alkalom kínálkoznék két, egyformán jó mén közül 

a j ó szürke mellől a jó pejt választani. — Soha sej 

áldoz/.nk fel azonban a színért a jóságot; — a szín 

mindég alárendelt dolog a jósággal szemben; mert; 

mindig többet ér a jó szürke csikó, mint a közép-1 

szerű pej, vagy fekete. 

Hogy minő fajta lovat tenyésszen a vagyonosabb, 

módosabb alföldi gazda? minőt az uradalmak? 

Hogy célszerű c a mostani tenyészirány stb. ezekről 

legközelebb. 

STÁDEL JÁNOS. 

A segélyegylet és Golconda.*) 
Egy dúsgazdag bankár Heine költőnek néhány 

darab értékpapírt oly föltétel mellett ajándékozott, 

hogy ne adja cl addig, mig őt arra nem figyelmez-

teti. Midőn bizonyos idő múlva az értékpapírok ára 

emelkedett, — ajánlá a költőnek a papirok eladá-1 

sát, ki is azokat eladván, néhány ezer frankot nyert. 

Ezen ryereség azonban vesztére vált; mert a nye-

reség hatása alatt addig játszott a börzén, mig pén-

zét el nem vesztette. Haza menvén, egy jó baráttal 

találkozott, ki hogyléte felöl kérdezősködött. 

„Erre egy hasonlattal felelek," mondá Heine. 

„Egyszer egy szegény zsidóasszony jajveszékelve 

ment a rabbinushoz s sírva panaszkodott, hogy fia 

leiment a létrára s eltörte a lábát.u 

„Ugy kell neki, — mondá a rabbinus harago-

san, mit keres egy zsidó a létrán?* „Mit keres egy 

költő, — folytatá Heine — a börzén ?" 

Ez a história jutott jutott eszembe, mikor a 

segélyegylet ügyében Golconda által irt cikket elol-

vastam és kérdeztem magamban, hogy mit keres 

Golconda a segélyegylet zármérlegében és számtéte-

leiben, mikor ö, cikke után ítélve, sokkal járatlanabb, 

hogy sem hivatva legyen ezen intézmény dolgait a 

nyilvánosság előtt pertraktálni. 

* , Mult számunkból t- rs/iike miatt kimArid*. Sierk. 

S Z E N T E S I I L-A- IE *-

JHusrét napján. 

A mi égi, égbe vágyik s kerül viasza: 
Lelkemet is hát a földpora nem iasza. 

Földi korlát között célját nein érve itt, 
Szárnyain korlátlan életbe költözik. 

Ütött nem a n e m l é t , jobb élet órája, 
Ha magáról lelkem bilincsét lerázza. 

Teremtőm jósága, hutaima, szentsége 
Zálogom: létemnek nincs e léttel vége. 

Győzelmi zászló a gazság kezében 
Elbukik, ha itt nem, igazságos égben. 

Szeplőtelen homlok tövis koronája 
Nem gyötör, dicsőség mosolyog o t t rája. 

Tiszta lángjai az örök szeretetnek, 
Bus árnyat reátok sirhanti se vetnek. 
Sir zára lepattan ! Megszégyenül Tamás, 
Látván, hogy van élet és van feltámadás . . 

— Illatos virággal hát tavasz ha ébred, 
Nézem bizalommal a magasztos képet. 

Nagy viharos éjre uj hajnal ha támad: 
Mit remegem zordon siri éjszakámat ? 

Minden ezt,hirdeti „habár sorsod kemény" — 
Tűrd el „El még a sir felett is egy remény?44 

P cs S - a . 

A NEVELŐ UR. 
BESZÉLY (15) 

SIMA FERENCZTÓL. 

(Folytatás.) 

Gyönyörű holdvilágos éj volt s éjfélre ugy neki 

tisztult az ég, hogy egészen nappali fényben álh a 

csárda környéke. 

A gyerebe csárda oly közel á l la Tiszához, 

hogy ennek partja és a csárda között csak egy jő 

a éles országút nyúlik el és ezen országútnak köze-

pén áll az asszonyszépitő csuda vizű kut, csaknem 

A segélycgylctet sokkal áldásosabb intézmény-

nek tartom, mintsem ezen intézet becsét, egy Gol-

conda-féle, amily tudatlan, éppen olyan rossz aka-

ratú okoskodás és számitás megronthatná, s igy 

nem az intézet, hanem az igazság érdekében bonc-

kés alá veszem a Goleonda-féle állításokat, s az ál-

talam teendő alapos számitások bárkit is megfog-

nak győzni arról, hogy Golconda számításai hamis 

alapon nyugszanak és a részvényesek félrevezeté-

sére szolgálnak. 

Golconda ugyanis, midőn ki akaija mutatni, 

hogy a segélyegylet tökéje a részvényesek számára 

mily kevés kamatot hoz, első sorban is az egylet 

vagyonát nyolc évi cyklus után számítja; pedig min-

denki tudja, hogy az egylet mult évi zármérlege 7 

év és 17 heti betéten és kamatozáson nyugszik. — 

Igy a Golconda-félc 8 év és a tényleges idő közötti 

külörnbség csak a betétben, mindjárt az első évnél 

33,910 frtot tesz ki. — Elsősorban is tehát innen 

ered az az óriási differencia, melyet Golconda talál. 

Ha az igazságnak megfelelve, 1877-ik évről be-

tét cim alatt csak a tényleg befolyt 16,473 frtot, s 

nem 50,338 frtot vett volna s a kamatok kamatját 

1877-ben egyharmad évre, azután ha ugy tetszik, 

mint a takarékpénztárban, azt félévenként a töké 

hez csatolta volna, akkor — ha tudna számolni, — j 
konstatálta volna, miszerint az eredmény átlag 

is nem 5, — hanem 7,682%-nak felel meg. Hogy 

minden tájékozás, minden szakképzettség s minden 

matematikai ismeret nélkül ment neki, leginkább 

azon körülményből világlik ki, hogy egy 8 évi cyklust 

vett, B mégis helyben hagyta a „törzsbetét* czim 

alatt előfordul.'» 369,189 frtot, holott, ha csak legalább 

az egész számokkal való szorzást ismerné, kiszámol-

hatta volna, hogy: 1,938 r. x 26= 50,388 frt. x 8 = 

403,101 frt. 

Tényleg azonban ezen tétel alatt 

nem szerepelt, csak 309,189 frt. 

Mutatkoznék tehát hiány . . 33,915 „ 

Mely esetben nemcsak az intézményt támad-

hatta volna meg, hanem követelhette volna azt i s j 

hogy a közgyűlés a mérleget — miután nem helyes 

— ne fogadja el. 

Nem kisebb hibát követett el a kamatszámí-

tásnál, mert tényleg szerepel a mérlegben: 

Kölcsön után 1885. évre fel-

vett kamatokban 3810 frt 09 kr. 

Kölcsön utáu 1885. évre fel-

vett iktatási dijakban 1270 frt 03 kr. 

(Az iktatás is, kamat is csak az adóra való te-

kintetből könyveltetik külön.) 

Kamat cim alatt . . . 26967 frt 84 kr. 

Késedelmi kamat alatt . 555 , 89 , 

Iktatás czim alatt . . . 89(50 „ 91 „ 

továbbá azon f>000—6000 frtban, mely — mint min-

den pénzintézetben — a cassáhan van a nélkül, 

hogy kamatoznék; végre azon per alatt levő néhány 

ezer frtban leli magyarázatát, melyek után a keres-

kedelmi törvény értelmében kamatot számolni nem 

szabad. 

Tehát nem 29868 frt. 76 kr. szerepel kamat 

alatt, hanem : kamat — az átmeneti kamat levonása 

után — 36484 frt 64 kr. 

GO&OMU állítása szerint . 29868 frt 76 kr. 

Tévedése tehát 6615 frt 88 kr. 

Itt egyszersmind bebizonyította, hogy egy egy-

szerű összeadást sem képes végrehajtani; mert ha 

az iktatás nem vétetnék is tekintetbe, akkor kamat 

alatt nem léteznék csak 27523 frt. 73 kr. s nem 

29868 frt. 76 kr, mivel a kamat cim alatt előforduló 

tétel invalválja már a követelésekben szereplő 2345 

frt. 94 krt; de ha már kétszer vette a 2345 frt. és 

94 krt., akkor is legalább azt tudnia kellene, hogy 

27523 frt. 73 kr. 

x 2346 frt. 94 kr. i 

29869 frt «'»7 kr. i 

S nem, mint Golconda állítja 29868 frt. (57 kr. 

A legnagyobb hibát követi el ott, hol azt ál-

lítja, miszerint 1884-ben egy részvény csak 17 frt. 

36 krt. nyert volna. Ez már mégis nagy szégyen, 

hogy Golconda nem képes egy egyszerű kivonást j 

hiba nélkül végrehajtani. 

18S4. dec. 31-én 1 részvény ért. 251 frt 96 kr. 

1883. dec. 31-én 1 részvény ért. 208 frt 14% j 

Marad 43 frt 81', 

Levonva az 1884-ben fizetett betétet 26 frtot 

Marad 17 frt 81 Vi 

Golconda tévedése itt is minden egyes rész-1 

vény után 45'i kr. 

Nagy badarság tehát Golcondának azon álli-! 

fása, mely szerint 1884-ben egy részvény 7 Vo t sem 

hozott volna, mert: 

1883. dec. 31-én egy r. értéke 208 frt 14«, 

1884. jnn. 30-áig befizetett betét 13 frt — 

1884. jun. 30-áig % évi 8 Vos 

kamat 8 frt 84 kr.! 

Összesen 229 frt 98'/, | 

1884. dec. 31-éig befizetett betét 13 frt — 

Összesen 242 frt 98% 

évi 8%-os 

. . . . 9 frt 71 kr. 

Levonva a 

után való kamat 

Plus . . 

( őszesen 

480,352 frt. 

41564 

38428 

3136 

76 

j 6 kr. 
60 kr. 

Helyesen számolva tehát még 3136 frt. és <30 

kr.-ból álló többletet talált volna, mely azonban, — ' 

hc >gy meg ne ijedjen — elenyészik, mihelyt azt az 

átmeneti kamatból levonjuk s keletkezik helyette 

1,943 frt. és 52 krból való minus. 

Átmeneti kamat . . . . 5080 frt 12 kr. 

l'lus 313«; frt (30 kr. 

Minus 1943 frt 52 kr. 

Mely minus iemét részint az átmeneti kamat-

ban (Ha valaki pl. 1884-ben octóber 1-én 100 frtot 

vesz föl, a 4 frt. félévi kamatból csak 2 frt. a 84-ik, 

a másik 2 frt. a 85-ik évé;) részint azon difereneiá-

ban van, mely az által áll elő, hogy 10000 frt. a ta-

karékpénztárban elhciyezve, nem hozta meg a8%-ot; 

szemközt és oly közel a csárdához, hogy a csárda 

üveges ajtajából mindig meg látja a csárdás vagy 

a csárdásné, ha a kut mellett megáll valaki. Most 

is meglátták volna Kaloesay Péter hintaját s tajték-

tól szakadó négy fekete lovát, ha a csárdában nagy 

mulatság nem volna, mely ugy a csárdás, mint a 

szép Boglyas Mártonné szolgálatát teljesen igénybe 

nem venne. 

1884. dec. 31-éig 

kamat 

összesen 252 frt 69% 

Tényleg azonban egy részvény 

értéke nem volt csak 251 frt 96 kr. 

Külömbség tehát — frt 73 kr. 

11a tehát. — mint a többi pénzintézetekben — 

a kamatot félévenkínt hozzácsatoljuk, akkor is a 

nyeremény 1884-ben 7.9821 %, vagyis csak 0.017 Va l 

(nem egészen '/.e») kevesebb 8Vnál , miből kitetszik, 

hogy ha 1884-ben az egész összeg 800 mellett lett 

volna elhelyezve, akkor mindenesetre elérte volna a 

8%-ot. Merem tehát állítani, miként, ha a t. igazga-

tóság a kölcsön elhelyezése céljából oly propositió-

kat tenne, melyek szerint a pénz 8% mellett he-

lyeztessék cl, mi most annál könnyebb, mivel a ka-

kamatláb a többi pénzintézetekben több, mint 8°0, 

a hátralevő 2 ' i év alatt, ha azon 35 hét alatt is, 

melyek alatt a Muiikáesy-féle per folytán az inté-

zetnek nem volt szabad működnie, regie pedig nem-

csak rendes, hanem rendkívüli is volt, a mennyiben 

sok perköltség is merült fel, a fizetés elrendeltetnék, 

Golconda jóslata dacára — átlag is meghaladná a 

8%-ot s tekintve az óriási összeget, mely különösen 

az utolsó 35 hét alatt forgattatnék (több, mint 700000 

frt.), mely mellett a folyó költség mintegy elenyész-

nék, paralizálná azon veszteséget, melyet a fent 

A gyerebe-hez közel fekvő Tisza-Csorba ci-

gányai húzzák, szakad a hnr, visít a klárinét, le-

hetetlen a bortól tiszta érzékű embernek nem érezni, 

hogy ezek a czigányok többször forgatják a vályog-

vetőt, mint a vonót és hegedűt. De j ó ez a muzsika 

azoknak a legényeknek, kik most a Gyerebébcn mu-

toznak. 

Furcsa mulatság van odabenn; még Boglyas 

Márton is sokalja már a bort, sokalja már a kárt, 

mit ezek a csorbái legények csináltak; pedig ezek 

kibiiják fizetni a kontót. 

— Hej Szeles Ákos meghalsz még az éjjel! 

kiáltozá többször egyik legény az asztal végéről és 

ilyenkor rendesen ugy vágott végig fokosával a bo-

ros asztal tetején, hogy szerte tánezoltak, hulltak a 

rajta levő üvegek és poharak. 

— Hej! Szeles Ákos, sohajtott a sarokban egy 

legény: elraboltad a menyasszonyomat, de meglakolsz 

te is; de istenemre mondom, meglakol a hűtlen sze-

rető is érte! 

Ot csorbái legény mulatott a csárdában, de 

olyan zaj volt benne, mintha százan lettek volna. 

Boglyas Márton, a csárdás, mindkét kezével 

hordja az üveget, felesége pedig a fekete kávét és 

alig birják ezt az öt legényt kiszolgálni. 

— Hej, mormogá a konyhán Boglyas Márton 

a feleségének, nagy áron fogja ezt a mulatságot va-

laki megfizetni. 

— Valaki, felelt és pattogott az eleven me-

nyecske, ez a valaki nem lehet más, mint a ki az 

italt parancsolja. De nagyobb árt fizet ezért Szeles 

Ákos őnagysága. 

— Piha, felelt ajkát bigyesztve a menyecske, 

olyan ur törődik is ijfen kóczos paraszt néppel. 

14. SZAM 

jelzett per okozott, s mely miatt a főkönyv az els 

két évben csakis veszteséget mutat fel. 

Az egész eredmény resumalva, a dolog igy 

ál l : a részvényes fizet 8 Vo t s már is kap körül-

belől 8 %-ot, sőt, ha a fent emiitett intézkedés tör-

ténnék, többet is kapna, mely előnyben más inté-

zetben nem részesül s igy ez nem „kíméletlen ki-

zsákmányolás," hanem nagy jótétemény, miután a 

részvényes nagy summákban viszi a pénzt, ő pedig 

apró tétekben fizeti vissza, kamatot pedig, — mint 

már jelzém — nem, fizet mert visszakapja. Nagy 

jótétemény továbbá az is, hogy ha az ember bir egy 

részvénynyel, mintegy kényszerülve van takarékos-

kodni s beteszi azon 50 krt., mely úgyis nem épen 

valamely nélkülözhetlen kiadásra elmenne; mert 

hiába érvel Golconda, hogy beviheti a takarékpénz-

tárba, mivel ezt — miután lekötve nincsen, — leg-

több esetben csak a jómódú emberek teszik. 

Igy tudnám még a többi, a conbinatión alapuló 

tételek tartliatlanságát s az egymást cáfoló számo-

kat is eonstatálni; de ezt, miután a tényleg befolyt 

pénzekre vonatkozó tételeknek óriási tévedéseit s 

egyúttal Golconda tudatlanságát bebizonyítottam, va-

lódi idölopásnak tartanám. 

Valótlan azon állítása is, mely szerint csak 

szegények bírnának 1—2 részvénynyel s igy csak 

azok fizetnék az intödijat, mivel a főkönyvből eons-

tatálni lehet, hogy van jómodu, kinek csak 1—2 

részvénye — s viszont szegény, kinek 2—10 van; 

az intödijat pedig nem mindig a szegény fizeti, ha-

nem az, aki nem pontos. 

Nem felel meg az igazságnak azon állítása 

sem, mely szerint az intézetet semminemű veszte-

ség nem érte; mert eltekintve attól, hogy 1883-ban 

1132 frtot s 45 krt. irt le, nagyobb szerencsétlenség 

nem érhette az intézetet, minthogy kezdetben, — 

mint már fent jelzém — egy ellene indított per foly-

tán 35 héten át nem volt szabad működnie. Hogy 

milyen befolyással volt ez az intézet haladására, 

azt Golconda ferde észjárásával nem, de minden 

okos ember igenis be fogja látni. VEKITA3. 

A megyei gazdsisátri egyesület 
választmányi illéséből. 

A Csongrád megyei gazdasági egyesület igaz-

gató választmánya mult hó 31-én délelőtt a megye-

ház nagytermében tartotta meg első és itry alakuló 

ülését. Ezen ülésen az igazgató választmány tagjai 

majdnem teljes számban voltak jelen — s az ala-

kuláson kívül, már ez alkalommal az egyesület jö-

vője és hasznos működésének biztosítása érdekében, 

na^y reményekre jogosító intézkedések tétettek. Az 

ülés I* folyásáról következő ludósitást adjuk : 

Koller Gábor id. elnök « vál. tagok üdvözlése 

utáu ezen ülés jegyzőkönyvének szerkesztésevel 

Alberlényi Antai idtigleiies jegyzőt bízta meg: * az 

elnökök és ig. választmányi tagok megválasztásáról 

szóló jegyzőkönyv felolvasása után bejelentette: hogy 

a megválasztottak közül Burger Alajos (egyik alel-

nök) és Krístó Nagy István (vál tag) a megválasz-

tatást nem fogadták el. 

Ezen jelentés után, id. eluök az igazgató vá-

lasztmányt megalakultnak jelentette ki és felkérte 

gróf Károlyi Sáudor elnököt az ülés további veze-

tésére. 

Gróf Károlyi Sándor elnök köszönetét fejezte 

ki a vál. tagjainak, hogy ezen, ránézve megtisitelö 

bizalmi állásra történt inegvá'asztásánál, uiint a köz 

gyűlés tagjai befolyásukk»l közreműködtek. 

Ezek után nagy és átalános vonásokban jelezé 

a megyei gazdusági egyesületek hivatását, mely 

— Hiszen azt elhiszem, hogy ő nem törődik; 

de annál inkább törődnek ezek. A nagyságos nr el 

vitte Csali Ferke elöl a menyasszonyát és most ezek 

azért mnlatnak, hogy mámorukat a bosszúba hütsék. 

— No ugyan, az a szeméten vett Cseri Panna 

meg is érdemli ezt a nagy háborút. — Ha Csali 

Ferkének esze volna, nem is törődne vele. Eresztené 

azt a céda leányt útjára, melynek ugy is az a biztos 

vége, hogy beleunnak az urak s kidobják hintajokból. 

— Hát hiszen Csali Ferkét nem is Cseri Panna 

bántja már, hanem a szégyen, ami esett rajta. — 

Már egybe volt gyűlve a násznép, már el is mentek 

a koszorú legények a leányos házhoz, hogy temp-

lomba vigyék a szép menyasszonyt, mikor egyszer, 

mint a villám, megáll Cseri Pál háza előtt Szeles 

ő nagysága hintaja és Cseri Panna a menyasszonyi 

ruhában szépen beleül a hintóba és éppen akkor 

hajtatott el Csali Tamás háza előtt, mikor a koszorú 

legények iudultak érte. 

Ilyen szégyen nem igen esett még legényen. 

— No hát én azt mondom, szólt a csárdásné, 

hogy jobb Csali Ferkére, ha most vitték el orra 

elől azt a céda lányt, mintha már asszony lett volna; 

mert aki rossz útra indul, az megy. Csali Ferke 

ugy sem állította volna őt meg későbben se. 

— Hejh Boglyas Márton! hangzott a kiáltás 

az ivóból: ne ölelgesd olyan soká a feleséged, ha-

nem hozd azt a bort; mert nem soká üti éjfélt és 

akkor indulunk a bosszú útjára! 

Szaladt Boglyas Márton; mert a menyecske 

a fülét hegyezé és azt állitá, hogy kocsi érkezett. 

És csakugyan e pillanatban állt meg Kaloesay 

Péter hintaja a kut mellett. 

Gábor leugrott a bakról, hogy a vederért men-

jen, Kaloesay Péter is kiszállt a hintóból, s némán 

nézett a csárda felé, honnan éktelen zenehang és 

lárma hangzott ki. 

— Minő mulatság ez? mondá az asszony, kí-

váncsi volnék látni, hogy kik és hogy mnlatnak. 

Kaloesay Péter lelke messze kóborolt, nem is 

hallá, hogy mit beszél az a nő, kit a véghetetlen 

szerelem hevében ragadott ki pár órával elébb férje 

házából. — Most ugy tetszett ennek az embernek, 

hogy ő már nem szereti azt a nőt, hogy nem sze-

ret senkit, hogy jobb volna, ha nem élne. 

— Ne nézzük meg Péter? 

— Mit? kérdé Kaloesay felrebbenve. 

— Hogy kik mulatnak odabenn? 

— Hová gondolsz részeg parasztok közé menni? 

A kocsis ez alatt a csárdához ért és kinyitá 

az ajtót. 

— Vedret csárdás! kiáltá Gábor, mit sem tö-

rödve a benn mulatókkal. 

— Hát ez ki ebe, hogy ily parancsoló hangon 

beszél, mondá egy legény Csali Ferke kompániájá-

ból és az ajtóhoz lépett, félretolva a kocsist s kiné-

zett a kut felé, hol egy négy lovas hintót, mellette 

egy férfiit és a hintóban egy nőt látott. 

Négy lovas hintó, egy férfi és egy nő, hiszen 

Szeles Ákos is négy lovas hintón vitteel Cseri Pannát. 

— Hej Csali Ferke! itt viszik a menyasszo-

nyod! kiáltott a legény. 

Erre a szóra mintha villám csapott volna az 

ivóba, botra kaptak a legények és törtek ki a csár-

dából, isten káromlással rohanva a kut mellett álló 

négy lovas hintőra és népére. 

A négy tüzes ló az éktelen zajtól megriadva, 

elragadta a hintót a benne ülő nővel és a másik 

percben egy egetverő sikoltás s ezt követve a Ti-

szában lubickolás volt hallható. 

A négy ló a Tiszába vitte Mánét. 

De ki törödött most vele, mikor a neki itta-

sait legények örült dühvel támadtak Kaloesay Pé-

terre és az első ki, közel találta, ugy vágta foko-

sával főbe, hogy azonnal elterült a földön. 

— Üsd agyon! kiáltá az egyik, a másik pe-

dig ujongva kiáltozá, hogy a céda nő a Tiszában 

van. És igaza volt. 

Gábor min tegy oroszlány védte urát és egy 

pár perc múlva szélylyel hányta a legényeket; de 
azt nem akadályozhatta meg, hogy azok néhány 

hatalmas ütést ne mérjenek rá. 

Kaloesay Gábort véres fclvel, félholtan vitték 
be a Gyerebe csárdába. (Folyt köv.) 
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buzgó vesetét mellett egy vidék mezőgazdasági ál 

lapotának fejlesztésére áldást hosólag folyhat be. — 

Feltlloteté, hogy Magyarországa rasgter.nelés terén 

ma már nem állhatja ki a versenyt sikerrel Ame-

rika, India éa Oroszországgal, szükséges tehát me-

zőgazdasági rendsserüokön változtatni, a búzán ki-

vül más hasznos növényt is felvenni a rendes ter 

mények közé s igy kevesebbé, de értékesebbé ten 

ni a msgtermel ést. Rámutatott, hogy állattenyéss 

tésünk el van hanyagolva; mert még azt sem tartja 

a magyar gasda érvényesnek, hogy komolyan gon-

dolkoznék a felett, hogy a mi viszonyainknak minő 

faj ló éa szarvasmarha felel meg leginkább. Pedig 

ha a buza ára lejebb lejebb száll, a gazdának egyik 

legbiztosabb jövedelmi forrása az állattenyésztés leend. 

S mindezen dologban a megyei gazdasági egye-

sület van hivatva tanácsolni a gazdát. — Természe-

tes azonban — úgymond a gróf, hogy ezen nagyobb 

szabású célokban csak agy képes az egylet a vidék 

földmivelő népét támogatni, ha maga is anyagilag 

életképes helyzetben van. — S amennyiben a csou 

grádmegyei gazdasági egyesület még most Önerején 

alig képes legyőzni az egyleti élet megkezdésének 

nehéz feladatát; annál fogva az első feladat az egy-

letet jobb anyagi helysetbe juttatni, s ez először 

lehetséges állami segélylyel; ha ezt megnyerhetjük, 

másodszor az egyleti tagok szaporítása által, mire > 

nézve buzgó közreműködésre hivja fel a választmány 

tagjait; harmadszor az által, ha az egylet valami 

biztosító intézettel lép összeköttetésbe és ennek 

úgyszólván ágense lesz, melynek fejéhen as egylet 

maga is bizonyos percentet kap az intézettől és az 

egyleti tag is olcsóbban biztosithat, miut bárki más. 

Ezen nagy és általános hatást keltett beszéd 

fonalán elhatározta a választmány feliratilag meg-

kérni a földmivelés, ipar és kereskedelmi ministert 

oly reudes évi segély adására, a melyből az egylet 

ügyeit intézni első sorban hivatott titkár tisztességes 

évi fizetést nyerjen, hogy ez által más foglalkozás-

tól felmentve, összes idejét az egyesület ügyeinek 

intézésére fordíthassa. Ezen feliratnak beadására 

&rgr<>f Pallavícini Sándor és Horváth Gyula vál. 

tagok kérettek fel s a titkári és pénztárnoki teendők 

vitelével ideiglenesen Albertényi Antal lett inegbizva. 

Az egyesület részére szükséges helyiségnek in - | 

gyen adása iránt kérelemmel járul a választmány 

megyénk köztörvényhatóságához s a mennyiben fö- j 
lösleges szobák még vannak rendelkezés alatt, azt 

hisszük, hogy az egyesület ezen kérelmét a megyei 

közgyűlés teljesíteni fogja. 

Termelési viszonyaink javítására czélszerü in-

tézkedések javaslatba hozatala iránt, különösen a 

keudertermeiésnek és takarmány feléknek megho-

nosítása és állattenyésztésünk fejlesztésére szükséges 

intézkedésék javaslatba hozatala végett egy bizot 

ság lett kiküldve Stammer Sándor elnöklete alatt: 

Halus József, Nagy Imre, Potvondy Béla és Alber-

tényi Antal vál. tagokból, a kik szakértők meghal-

gatása után ezen kérdésekben minél előbb javaslat 

tételre felhivattak. 

Eizel kapcsolatban elhatározta a választináuy 

az elemi csapások, tűz és jégkár stb. elleni bizto-

sításoknál az egyesület, nemkülönben az egyesületi 

tagok javára, valamelyik hasai biztosító intézetnél 

kedvezmények kieszközlése végett tárgyalásokat kez 

deményezni. Ezen tárgyalások megtartására és kez- I 

demények kieszközb'-sére k¡lettek kü'dve gróf Ká- ; 

rolyi Sándor elnöklete alatt: Nóvák József és Sima j 

Ferencz vál. tagok. 

E«en ülésen hozott határozatok közül inegem | 

ütjük még, hogy a tagdijjak az egyesületi tagoktól I 

1**5 évi január 1 tői számitandólag szedetnek s a 

beszedéssel Albertényí Antal h. titkár lett megbízva,! 

valamint intézkedés tétetett a f. évi költségvetés ! 

összeállítására is, és ennek teljesítésével Sarkadi N. 

Mihály aleluök, Fekete Márton, Sima Ferencz és 

Albertén^i Antal bízattak meg; — továbbá köszö 

netet szavazott a választmány valamennyi a'apitó 

tagnak az egyerület iránt tanúsított nagy lelkű ál 

dozat készségükért és végre, hogy az országos gaz-

dasági szövetkt-zetbe való belépést a választmány 

szintén elhatározta és ennek bejelentésével az elnö 

köt bizta meg. 

Helyi és vegyes fiirak. 
— Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk lapunk 

tisztelt olvasóinak ! 

— A beálloti uj évnegyed alkalmából 
tisztelettel kérjük volt előfizetőinket előfize-
téseik szíves megújítására. 

— Hymen. Sarkadi Nagy Mariska kisasszouy 
nyal,Sarkadi N. Mihály földbirtokos kedvas leányával, 
Bakay Oé*a szarvasi földbirtokos március30 án tartá 
eljegyzési ünnepélyét. Ez ünnepélyen nás/.nagyokul a 
nő részéről Ouodi L »jos főjegyző, a térti részéről 
Haviár Dániel Szarvas város országos képviselője sze-
repeltek. Szerencsét, áldást kívánunk e frigyhez. 

— Magas látogatója Volt márc. 31-én váró 
sunknak. Gróf Károlyi Sándor, mint a ciongrádne i 
gyei gazdasági egyesületnek elnöke, tartá az első 
választmányi ülést. A gróf az ülés után felgyői 
birtokára ment ki és innen f. hó 3-án utazott visz 
sza Budapestre. 

— A kataszteri felszólamlások helyszíni fölül 
vizsgálata f. hó 9 én veszi kezdetét. Figyelmeztetjük 
a felszólamlutt birtokosokat,lapunkban juhász János 
nyilvántartó által e tárgyban közzétett hirdetményre. 

— G y m n a s i u m u n k . Városunk polgármestere — j 
most, hogy a vasutügyben Budapesten járt, volt a 
közoktatásügyi mínisteríumnál is, hol Klamarik o-z 
tály tanácsosnak terjessté elő városunk képviselő 
testületének határozatát, mely szerint a tul a kurcai 
iskolahelyiség fog a paedagogia igényeinek inegfe 
lelőleg átalakíttatni. — Klamarik osztálytanács ur 
¿ppen nem helyezte kilátásba, — hogy a mi 
niszter meg ne kívánja, hogy a város egy sáros 
határidő alatt, (mely körülbeiől 10 év) egy másik 
gymnásiumot építsen. Sarkadi polgármester több 
érvet hozott föl, hogy Klamarik ur esen álláspont-

tól eltérjen. — Nevezett osztálytanácsos ar kijelenté 
azt is, hogy ha a gymnásium engedélyestetik : a 
tanárok — kivévén azokat, kik nyilvános gvmná 
siumban működtek, tehát Zolaay és D »sa urakat, — 
vizsgatételre köteleztetnek. Meg fogja továbbá a mi-
nister kívánni, hogy a gymnasiummal egyidejűleg a 
föld.nives iskola is megnyittassék. — Erre nésva 
egyébiránt nem forog fenn akadály; mart ez tekin-
tet nélkül a gymnásiu nra, es év őszén uiiodeu bi-
zonynyal meg fog nyittatni. 

— Az iparos tanoucok oktatására nézve, a tan-
felügyelő úrtól vett értesülés szerint, kimondta a 
közoktatásügy: minister, hogy a tanfolyamnak éven 
ként 10 hónapnak kell lenni. Városunk képviselő 
testülete ezt az időt 7 hónapban állapította meg, s 
igy e hónap végével a vizsgának ineg is kellett 
volna lenni, nein tudjuk azonban, hogy es a mi-
nisteri rendelet, nem változtat-e ezen a dolgon. 

— A 48 as népkör f. hó 6 án a céhházuál 63 
kros belépti díj mellett bálát fog tartani. 

— Halálozás. Váróci Imre kösbecsülésnek ör-
vendő polgártársunk nejét: Lengyel Rosália asszonyt 
kisérte a résztvevők serege f. hó 3-án örök nyu-
galma helyére. Béke lebegjen az elhunyt porai felett! 

— Az ártézi kut fúrásával f. hó _ án estig 172 
méterig haladtak. — Hód Mező Vásárhely város első 
ártézi kútja, mint tudjuk, körülbeiől ilyen mély; a 
második azonban 251 méter. 

— Gáspár József fofcorvos, kit pár évvel ez-
előtti működése után már előnyösen ismer közön 
ségünk, f. hó 3 án Budapestről városunkba érkezett 
• Rainbovszky József vendéglőjének 3. sz. szobájában 
van szállva. Ajánljuk öt közönségünk figyelmébe. 

— A helybeli evang. egyház lelkes hölgyei — 
önkéoytes adakozás utján — diszes bársony oltár-
teritőt ajándékoztak imaházuk számára, mely alka-
lomból a húsvéti ünnepekre az oltár újra festetett s 
aranyoztatott. 

— Tavaszi országos vásárunkban városunk 
tanácsa, — egy korábbi rendeletéhez képest — is 
mét bikabor',u kiállítást rendez, a kiállított borjuk 
legkitűnőbbjeit dijazza s a város részére tenyésztésre 
néhány darabot megvásárol. 

— Batti János nagy állatseregietére, mely hm 
vét hétfőjétől kezdve a vásártéren naponkint lát 
ható, — felhívjuk olvasóink figyelmét. — Hasonló 
mutatványok bau még aligha gyönyörködött közön 
ségünk, azért a vadállatok e szép csoportjának meg-
tekintése egyaránt érdekelhet mindeukit. Az erre 
vonatkozó programin lapunk mai száma hirdetési 
rovatában látható. 

— Égö parlament Mint Bukaresből márt. 23 
áról kelettel távirják. az éjjel vigyázatlanság miatt 
keletkezett tűzvész a képviselőház palotájának egv 
részét elhamvasztotta. A levéltárt sikerült megmenteni. 
Az ülésterem sértetlen maradt. 

— Megérdemelt büntetés. A fővárosi esküdtszék 
tegnapelőtt fejezte be a „Pikáns Naptár" szerkesztője 
elleni sajtóper tárgyalását. A szerkesztőt, Kont Sán-
dort. sajtó utján elkövetett szemérem elleni vétség 
iriatt egv havi fogházra, 60 foriutuyi péuzbirságra 
és a 207. forintra rugó költségek megtérítésére ítélte 
a törvényszék, elrendelve egynttal az ügyész indít 
ványa és a B. T. K. 62. §-a értelmében "a zár alatt 
levő naptárak megsemmisítését. 

— Háromszoros gyilkosság. Burkhardt Ede. 
bécsi varrógép-gyárosa héten egy este csyankálival 
megmérgezte magát, feleségét ¿s gyermekét. Burk 
hardt értelmes és vállalkozó szellemű ember volt, ki 
gyárában busz embert foglalkoztatott. Néhány év ! 
eíőtt jó házból való hányt vett el több ezer forint 
hozománnyal. Egy év múlva fia született, de egyúttal 
feleségét is elvesztette. — Burkhardot a csapás na- j 
gyon sújtotta ugyan, de már néhány év múlva má 
sodizben megnősül' Az uj asszony szerencsétlenséget 
hozott a házba, Burkhardt nem érezte magát oly 
boldogan, mint e'aő nejével és ivásnak adta magát. 
Vagyoni állapota lassankint oly rosszra fordult, hogy 
a mult hét végén már munkásait se bírta kifizetni. 
Burkhardt tegnap este nagyon izgatottan tért haza | 
8 a szolgáló ¡«¡ásnap reggel őt, nejét és cs csemó 
gyermekét halva tálalta az ágyban, a négy éves fiu | 
nak, hi a cseléddel alud , nein lett baja. A szolgálói 
egy hozzá intézett levelet talált, melyhez egy havi 
bére volt mellékelve, a levélben ez a pár szó állott: 
„Valamennyien a halálba mentüuk. Értesítse azon 
ual a rendőrséget." Burkhardtuak összes készpénz 
vagyona csak 25 krhól állott. 

— Királynénk kalandja Erzsébet királyné ne 
hány nap előtt szigorú inkognitóban jelent meg több 
amsterdami boltban. Egy helyen egy, svéd nemzeti 
ruhába öltözött nagy bábut veit s kísérőjének átadva 
igy szólt: „Ez unokám számára." A kereskedő, ki 
nem tudta, kivel beszél, udvariasan viszonzá: „ Asz 
szonyom bizonyosan tréfál. Korántsem láts/.ik olyan 
nak, mintha már nagyanya volna " A királyné mo-
solygott s szólt: „Sőt többszörös uagyanya vagyok, 
s hogy erről meggyőszem, legközelebb ismét ve 
szek önnél ajándékot unokáim, Gizella bajor lier-
ceguő gyermekei számára." Az udvarias kereskedő 
segéd, ki csak most ismerte föl a királynét, bocsá 
natot kért előbbi vakmerőségeért, a királyné azon 
han jóakartulag mondá: „Ön udvarias volt és uem 
vakmerő ! 

— A színésznő nővére. Hírkánv Mariról, a 
magyarországi születésű hirveves berlini színésznő 
ről, olvassuk egy berlini lapban a következő érde- | 
kes történetet. Az etiet még abból az időből szól, j 
mikor Bárkány k. a. Hsmburgban volt szerződtetve, 
h J a közönség rendkívül megkedvelte. E^y^zer 
megtörtént, hogy egy dusgazd «g dán kereskedő a 
szeretetreméltó színésznőbe első látásra szerelmes | 
lett. Az előadást követő napon egyenesen a mű 
vésznőhöz ment, szívét s kezét felajánlotta neki. 
Nagyon derék ember volt, de Blrkáuy kisasszony 
nak voltak okai az ajánlatot el nem fogadni, nem 1 

akarta msgát szabadságában korlátoltatni és a szín-| 
padtól aein akart még buc.ut venni De a kérőt. 
uem riasztotta vissza az első kosár. Érti, ugyszólt, ' 
hogy a kisasszo.iy habozik örök frigyet kötni oly | 
férfiúval, kit csak az imént ismert meg, közelebbről ; 
ineg keíl őt ismernie és ezért bátor lesz gyakrabban 1 
visszatérni. A színésznő meg mgedte a látogatásokat, 
melyek azonban a kérőt csakhamar arra a ineggyő-| 
ződésre juttatták, hogy nincs mit remélnie és hogy 
a színésznő az egyszer nyújtott kossrat aligha fogja 
visszavonni. Egy alkalommal a művésznő albumá 
ban lapozgatott és egy képet pillantott meg, mely 
nagyon hasonlított Bárkány Máríhoz. Ugyanazok a 
szemek, ugyanaz a mosoly, ugyanazok a gödröcskék 
mi dkét arcán — és mégis minden egészen más 

volt „Rokona?" kérdezte a kereskedő. 
nővérem, válaszolá a művésznő, „ezt nőül veheti, 
ha akarja " — „Szintén színésznő ?" —„Nein." 
— „Hol lakik?" — „Magyarországban, Eperjesen, 
szülőinél." — A dán nem szólt egyebet, ajánlotta 
magát és menten Magyarországba, Eperjesre uta 
zott. De as egyszer ovakodott az ajtóval a házba 
rontani. Felkereste a Bárkány családot és üdvös-

leteket hozott a távol színésznőtől. Barátságosan fo 
gadták és minthogy ast állította, hogy üsleti ügyek 
ben hosszabb ideig szándékozik Eperjesen maradni 
rieghivták, hogy gyakrabban látogassa meg őket, 
— A nővérek fiatalabbika csakhamar majdnem még 
jobban tetszett ueki, mint az idősebbik A 
dán is jó benyomást tett és midőn néhány hét 
múlva megkérte a leány kezét, boldogító „igen" 
volt a válasz. Bárkány Marival semmit sem közöl 
t**k az esetről. És igy történt, hogy a színésznő 
Hamburgban egy napon csodálatos meglepetésben 
réssesüit Ugyanis újra megjelent uála dániai kérője 
s bemutatta neki feleségét, — a művésznő nővérét. 

— Négyes szülés. Czegléden Mekecs Mihály 
neje, B. Molnár Sámuel tauyájáu a mult héten há 
rom leány gyermeket szült és a negyedik szülése 
közben meghalt, vele együtt a kis leány is. A há- j 
rom megszült kis leány él és a szerencsétlen asz-
szony rokonai vették magukhoz ápolás végett. A 
mint halljuk, mindhárom kis leány teljesen ép és j 
erős teremtmény. 

— Lelketlen fiatal anya. Félegyházán egy Zöldi 
Mária nevü 19 éves szolgáló f. hó 23 án az esti 
órákban, amint gyermekét megszülte, hogy szégye 
nének tanújelét a világ előtt elrejtse, a trágya-dombra 
kidobta, hol azt a házi ebek felfalták. A lelketlen 
anyát még aznap átkísérték a félegyházi kir. járás-
bírósághoz. 

— Havazás. A Pragerhoff — Kirolyváros és a 
Fiume közti vasútvonal környékén mártius 25 én oly 
borzasztó hóvihar dühöngött, hogy a közlekedést 
rövid időre bekellett szüntetni. 

— Dohánygyár Szegeden. A pénzügyminiszter 
Szegeden uj dohánygyárat állit fel, melyhez a város 
12 holdnyi ingyen telekkel és annak feltöltéséhez 
10,000 frttal járul. Addig is, míg a gyár fölépül, a 
miniszter felhívta Szeged városát, hogy az ideiglenesen 
felállítandó gyárhoz megfelelő épületeket engedjen át. 

— A „Magyar Lap" című Budapesten megje 
lenő antiszemita párti napilap egyes számai helyben 
Dezső Sándor könyvkereskedésében kapható szá 
monként 5 krért. 

Kiá l l í tás i h irek. 

— Értesítés. Az l#H5ik évi budapesti álialá 
nos kiállítás országos bizottságának f. évi március 
19 én 1306*4. sz. a. kelt leirata alapján ezennel ér-
tesítem az érdek lett feleket, hogy az összes magyar 
vasutak, a kiállítók részére, a fővárosba való uta-
zásaiknál, f. évi április hó végéig, azon kedvez 
ményt nyújtották, hogy az országos bizottság által 
k¡állított igazolvány fölmutatása esetén, egy fél I I od 
osztályú jegy váltása mellett a II I ík, és egy egész 
111-ad osztályú jegy váltása mellett a II ik kocsi 
osztályt használhatják Igasolvánnyul a bejelentő ívre 
vezetett elfogadás igazolása szolgál. Szentesen 18S5. 
március 30. Balogh János, a helyi bizottság elnöke. 

A ki az országos kiállítás területén ma 
napság szertfuczés, arra e nagy nemzeti vállalat a 
levés legutolsó stádiimából kibontakozó óriási mű 
benyomását fogja teuni. Az első pillantás azonnal 
meggyőzi a szemlélőt arról, hogy itt nem lehet többé 
szó olyan alkotásról, a melynek talán még nincse 
nek végleg kiforrott formái, hanem igenis olyanról, 
a mely bizton és szép sikert jósolva törekszik a 
vi'gbeféjezés felé. Festőileg tarka éa változatos az a 
kép, a melyet a kiállítás területe a rajta lévő száz-
nál több épülettel és parksz«iű virányaíval nyújt. 
Olyan az, mintha valamennyi kor épitkezésí stilje 
találkát adott volua egymásnak e helyen. A kelet és 
nyugot, a elassícus és a barokizlés, a renaissance 
és byzanci stil formái mind negsnuyiau képviselvék 
e telepen. 

A nagy iparpalota, a renaissance e gyönyfirü 
remeke, immár teljesen elkészü't és belsejében se-
rényen folyik már a kiállítási tárgyak felállítása és 
berendezése. A tanszer épület is be van már telje-
sen fejezve; impozáns méretű faépület ez, melynek 
homlokzatán sz« p graphitrajz díszeleg: a bö'cselet 
és a mennyiségtan két géniuszát ábrázolja e rajz, 
miket % tudományok segédszerszámai környékeznek : 
gyöuyörü jelképesése e csarnok hivatásának. A 
csarnokban magában a paedagogia bő kincsei szám 
talan ládában vannak egymásra halmozva, várva a 
rendező kézre, mely remélhetőleg uem fog sokáig 
késni munkája megkezdésével. 

A hazi iparcsarno*ban már rendezik a szoba 
fülkéket, a mely»k a parasztlakások bútorzatát és 
belső berendezését fogják nemzetiségek szerint be-
osztva feltüntetni. A látogató e fülkékben oly gaz-
dag néprajzi gyűjteményt fog találni, a mely hazánk 
népszokásait minden könyvnél világosabban fogja 
előtte feltárni 

A mezőgazdasági csarnokban a maggytljtemé 
nyek csoportosítása már megkezdődött és mondhat 
juk, hogy hazánk mezőgazdasága e csarnokban oly 
meglepő nagyszerűséggel lesz képviselve, mely al-
kalmas arra, hogy a kü fold legnagyobb tiszteletét 
vívja ki mezőgazdáink számára. Egyébiránt már 
maga az épület előkelő stylje és izlésteljes csínja is 
jelzi a mezőgazdaság fontosságát hazánkra nézve ; 
a csarnok ugyanis egyike a világ legnagyobb és 
legszebb faépületeinek és egyúttal fényes bizonyi 
téka annak, hogy faanyagokból is lehet monumen 
tális épületet emelni. E csarnok közelében szép kis 
kertészet látható, mely a kiállítás legérdekesebb 
részleteihez számiható. Zichy Ferenc gróf és a ki 
rályí víncellérkép-?zde faiskoláiból kikerült gyümölcs 
fák láthatók benne, melyek nem bő termőképessé 
gök. sem gyümölcseik sajátságos volta miatt tűnnek 
fel, hanem saját alakjuk miatt, mely inathemaMkai 
pontossággal a királyi pár nevének kezdőbetűit, 
hazául címerét stb, ábrázolja. M^g érdekesebb lát 
váuyt fog e kis kerii telep nyújtani, ha majd a fá 
kat üde és gazdag lomhos.it fogja elborítani. 

A pénzügyminísterium csarnokában rendezés 
alatt vannak már a szakcsoportok gyűjteményei, u. 
m. a dohánytermelés, a bányászat és kohászat, a 
pénzverés gyűjteményes kiállításai: ugyanennyire h» 
ladt a munka már a köalekedéatt^yimiuisteriuin pa-
vilonjában is, amely a vasutak és folyamssabályo-
zások szelvényeit és mintáit, továbbá a fiu nei kir. 
tengerészeti liatónág gyűjteményeit tartalmazz». 

A horvát pavillon — szép kétemeletes épület, 
karcsú toronynyal és szláv szabású nyílt verandák 
kai — legközelebb fog elkészüluí: Horvátország 
kulturális állapotának hű és kimerítő képét fo-ja 
benne a közönség feltalálni; 1200 n ál több kiállító 
jelentkezet e csarnok számára ugy hogy az épületet 
jóval nagyobbra kell készíteni, mintsem eredetileg 
tervezve volt. 

S z e r k e s z t ő i \ x z e n e t © l s : _ 

A kunssentdiÁrloni takarókpánt tnrra vona tkozó ismerte-

t e t , m iu tán későn érkesett. l apunk j ö v ő s z á m á h t u ad j uk . 

T . A . B u d a p e s t . A folytatás térszfike uiiatt j övő 

• l i t n r a maradt . 

Bt N. Helyben, Jöro saámban adjuk. 

Nyi l t tér . 

A „G 0 N D Ü Z ő" szépirodalmi hetilap 
f. évi ápril hó elsejével harmadik évnegyedébe lép 
és rövid fenátlása óta, rendkívül dus és változatos 
tartalmánál fogva, oly pártolásnak örvend, mely as 
irodalom terén valóban páratlanul áll hazánkban. 

A „Gondűző" erkölcsöt nemesítő és lelket mit-
velő, érdekfeszítő és gondokat űeő olvasmányaival 
kiinerithetlen tárházat képez essládok és egyesek 
számára. A „Gondűző" mu íkatársai: P. Szathmáry 
Károly, Tolnai Lajos, Ko nóc<y József, Kiss József, 
Msrgitay D Í Z S Ő , Mikszáth Kál nia, S«an* Tamás, 
Tóth Endre, Vértesi Arnold, Kizár E nil, Éjszaki 
Károly, Eadrődi Sándor, Bilázs Siodor, Dil<n»dy 
Győző, Prém József Hentaller Lajos, Sziklay János, 
Riviczky Gyula, Palágyi Ltjos, LWay Sándor, stb. 

A „Gondűző14 továbbá megkezdte „A gránát-
köves asszony," Mirlitt E vüághirű regényének 
közlését, egyedül jogosított magyar fordításban, me!y 
regény egyszerre hat nyelven jelenik mag. 

Végre pedig örvendve említjük meg, hogy 
Jókai Mór és B^niczkyné Bíjza L jnke koszorús 
iróink Ígéretét bírjuk, hogy a „Gondűíő" számára 
írni fognak, miáltal oly kellemes helyzetbe jutottunk, 
hogy hazánk irodalmi kitűnőségei csoportosulnak 
lapunk körül. 

A „Gondűző" megjelen minden vasárnap 3*A 
ivnyi tartalommal és ára a bérmentes szétküldéssel 
együtt negyedévre csak 1 frt 50 kr., félévre 3 frt 
Mutatvány szá nmal mindenkinek szívesen szolgálunk 
ingyen és bérmentve, ki e végett hozzánk fordul. 

Az előfizetési pénzek legcélszerűbben posta-
utalvánnyal a „Gondűző" kiadóhivatalához küldendők. 

Székely Aladár, 
a „Gondűző" kiadótulajdonosa Budapest, dobutca 14 

A tulajdonképeni ezen országban uralkodó 
betegség. 

Mint valamely tolvaj, éjjel lep ez meg ben-
nünket. Némelyek mell- és oldalnyilásban, olykor 
derekfájásban is szenvednek; bágyadtság és álmos 
ság által lepetnek meg, szájuk ize rossz, különösen 
reggeleukint; a fogakra bizonyos tapadós nyák ra-
kódik le; étvágyuk rosz, gyomrukat mint egy kő, 
ugy nyomja valami, s olykor gyomrukban bizonyos 
zsibbadtságot éreznek, mely étkezés által el nem 
oszlatható. — Szemei beesnek, kezei s lábai hide 
gek 8 tapadósak ; kis időre rá köhögés áll be, eleinte 
ciak száraz, néhány hónap multával azonban bizo 
nyos zöldes szinű kiköpéssel párosulva; az illető 
folytonos bágyadtságot érez, az álom nem hozza 
meg neki a kellő pihenést; azonfe'űl idegessé, in-
gerültté s roszkedvüvé válik, balsejtelmek gyötrik ; 
ha hirteleu felkel, szédülést érez, s az egész világ 
keringeni látszik véle; belei eldugulnak, bőre olykor 
száraz és forró lesz, vére m^gsürűdík s megalszik, 
szein fehére megsárgul: vizelete csekély s setét 
szinü s hosszabb ideig való állás mellett üliedék vá-
lik ki belőle; továbbá az étel gyakran felböfög, mi 
közben uéha édeses, néha pedig savanyu* izt érez, 
mit gyakorta szívdobogás követ; látása elvész, sze-
mei előtt setét foltokat lát s a legnagyobb fokú ki-
merültség és elgyengülés vesz rajta erőt. — Mind 
ezen kórtünetek felváltva lépnek fel, a bizton fel-

; vehető, hogy az ország népességének majdnem «gy 
harmada ezen betegség egyik vagy má*ik nemében 
szenved. — Tapasztaltatott, hogy eze t betegségek 
lényege az orvosok által gyakran félre ismertetett; 
némelyek által májbaj gyanánt, mások által mint 
emésztetlenség, ismét mások által mint vesebaj stb. 
lett gyógykezelve, a nélkül, hogy ezen külömböző 
gyógykezelések közül csak egy is sikeres lelt volna, 
inig ellenben H „Sh&ker kivonat" ezen betegséget 
minden e^yes esetben tökéletesen elhárította. Esen 
kitűnő gyógyszer valamennyi alább felsorolt gyógy 
szertárak mindegyikében kapható. 

Oly egyéneknek, kik dugulásban szenvednek, 
a Seigel féle hashajtó labdacsokra is van szükségük, 
a „Sáker kivonattal" kapcsolatban. A Seigel fele 
hashajtó labdacsok meggyógyítják a dugu ást, el-
Űzik a lázt és a meghűlést, megszabadítják a főfá 
jástól s elfolytják az epekiömlést. E/.ek a legbizto-
sabb, legkellemetesebb s egyszersmind $ legtökéle-
tesebb labdacsok minden eddig készítettek között. 
A ki ezekkel csak egy kísérletet is tett, a?;ok hasz 
nálatát bizonyára nem fogja abban hagyni:. Enyhé 
deden s minden fájdalom előidézése nélkiil hat. 

Ara egy palaczk „Sháke féle kivonatnak" 1 frt 
25 kr., 1 doboz Seigel fele hashajtó labdacsoknak 
50 kr Magyarországi fóraktar: 
Budapest : Török József gyógyszertára király u'e » 12. 
Szentes : Váradv L. és Podhradszb v Ferenc urnknál. 

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 so 

korosztálybeli hadkötelesek közül előállíttat-

nak azok, a kikneksors számuk i-től 150 ig 

terjed. 

April 27-én azon I so korosztálybeliek, 

kik 151-tól 275 sorsszámig, valamint azon Il-ik 

korosztálybeliek kik 1 tői 128 sorsszámig van-

nak felvéve. 

April 28-án azon II. korosztálybeli had-

kötelesek, — kik 129-től 241 sorsszámig és 

azon Ill-ik korosztálybeüek, 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. 

Aprii 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. 

A Kátai Pál Mihályné-féle I IL tizedbeli háx 

eladó. Bővebb felvilágosítást nyerhetni S z e c s k ó 
Istvánná III. t. 294. számú házánál. 



H I K D E T S E K . 

4586-tk. 84. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir jbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Szentes város 
árvapénztára végrehajtatónak Vellesz Ede 
és neje Gláser Gundi végrehajtást szenvedő 
elleni 500 frt tőkekövetelés és járulékai, 
iránti végrehajtási ügyében a szegedi kir. 
törvényszék (a szentesi kir. járásbíróság) te-
rületén levő Szentes városában fekvő, a!pe-
resek közös tulajdonát képező és a szen-
tesi 1325 frt tljkvben 1736 hr. sz. a. foglalt 
363 nsz. öl udvarterü, 3000 ft. becsértékü 
házukra az árverést 3000 frtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 1 

hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1885. 
évi április hó 13-ik napján d. e. 9 órakor 
az alólírott tlkvi hatóság hivatalos helyisé-
gében megtartandó nyilvános árverésen a 

Ügyvédi irodámat 
Szentesen III. t. 133. sz. alatt (a postahivatal 
átellenében) Nyiri D. ur házában nyitottam 
meg. 

nr. M*otavsek Albert, 
k « z <• 8 v á l t / ü g y v é d . 

1789.—85. számhoz. 

Pályázati hirdetmény. 
A Csongrádvármegyénél megüresedett 

első osztályú árvaszéki ülnöki állomásra, mely-
lyel 1000 frt. évi fizetés és 300 frt évi lak-
bérilletmény jár — és ha ezen állomás be-
töltése folytán az árvaszéki ülnököket ille-
tőleg változás történnék, — a II od csztályu 
árvaszéki ülnöki állásra, melyhez ugyancsak 
1000 frt évi fizetés és 300 frt évi lakbér il-
letmény van kötve — és a III ik osztályú 
ülnöki állomásra, mely 900 frt évi fizetés 
és 300 frt lakbérilletmény élvezetével jár, 
— pályázat hirdettetik; felhivatnak tehát a 
pályázni óhajtók, hogy ezíránti kérvényeiket 
a köztisztviselők minősítéséről szó!ó törvény-
kivánta képesítettségüket igazoló okmány-
nyokkal felszerelten méltóságos Zombori Ró-
nay Lajos főispán úrhoz, Kis-Zomborban, 
folyó évi május hó 10-ik napjáig bezárólag 
nyújtsák be. 

Szentes, 1885. március 23. 

Stammer Sándor, 
alinpAii 

megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárának io\-át, vagyis ehez ké-
pest háromszáz frtot készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 18S1. évi november hó 
i-én 3333. sz. a. kelt igazságiigyministeri ren-
delet 8. §-ban kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. cz. 170. § a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen 1884. évi november hó 
28-ik napján. 

A szentesi kir. járásbíróság, mint telek-
könyvi hatóság. 

fí a r t h a 
kir. aljbiró. 

Ifj. Sarkadi Nagy Istvánnak 

saját termésű borai 
vannak lepecsételi üvegekben eladók. Érte-

kezni lehet I. t. 147. számú kisgörgős utcai 

saját házában. 

A 
ff 

cimü korcsmába — szent György naptól — 

egy itcés kerestetik. Bővebb felvilágosítást 

nyerhetni ugyanott. 

J f t Á V H A M TULA Y i f f i J f í V J W E M á 

Nagynyomáson egy első osztályú és két má-

sodosztályú földje — tanyával együtt — el-

adó. — A feltételek iránt értekezni lehet a 

tulajdonossal Piponyahalmán. 

H I R D E T M É N Y . 
Értesíttetik a birtokos közönség, hogy az osztályba sorozás elleni felszólamlá-

sok helyszíni felülvizsgálata /\ éri april hó O-én reggel a következő sor-

rendben veendi kezdetét u. m: 

i-so nap. 
Április 9-én 

21 felszólamlás | 

2 ik 3-ik 4-ik nap. 1 
April 10. 11. és 12-én i 

167 felszólamlás | 

5 ik és 6 ik nap. 1 
April 14. és 15 én 

471 felszólamlás ) 

7"ik nap. 
Április 16 án 

36 felszólamlás 

8-ik és 9 ik nap. 1 
April. 17. és 18 án ; 

1. Berekhát a 4664 részlet számtól 4873 részlet számig. 

5'34 2. Bereklapos 5126 
3. Berek 5385 

4. Alsórét 5474 

5 Külső ártér 7617 

6. Felsőrét 
7. Hékéd 

8829 

9444 

8. Nagyhegy 9630 
9 Nagynyom. 10917 

5 3 * 6 

7611 

8746 

9360 

9 4 / 1 

10890 
12168 

Tánciskola megnyitás. 
Alulírott tisztelettel hozom Szentes vá-

ros mindkét nembeli ifjúsága tudomására, 
miszerint 

t á n c z i s k o l á m a t 
Mecs-Balogh Sándor ur III. t. 336-ik számú 
házában megnyitottam.— Tisztelettel 

Z E B á c z J á n o s , 
tánctanító. 

Rácz Klára Tóth Ikímú 
a derekegyházi oldalon levő, Marsóczkytól 
vett egy fertálynyi szántóföldje, a benne levő 
őszi vetéssel együtt — eladó. 

Értekezhetni a tulajdonosnővel III. tized 
379. szám alatti lakásán. 

NAGY 

á l l a t w e g l e t e ! 

K 
X 

86 felszólamlás 

Megjegyeztetvén, miszerint ezen utazási terven csak is a közbejöhető esős idő 

változtathat, — azon esetben ugy ez, valamint a további dűlőkben történt felszólalá-

sokra vonatkozó utí terv — későbben hetenkínt, a helybeli lapok és templomok előtti 

híresztelés utján fog a birtokos közönség tudomására hozatni. 

Kelt Szentesen 1885. április hó 2-án. 

J l i l i s v J Í I O ^ 
birt. nyilvántartó. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X Szentesen a vásártéren! X 

BATTI JÁNOS * 
x 

n Első előadás (6-án) húsvét hétíon! * 
! X M.'lv a vadállatok különböző fajtáinak ) ( 

J f nagy választékaival bír; úgymint: afrikai tf 

K oroszlánok. nagyszerű példányok, tigrisek, 
^ párduc, leopárd ok, jaguár, csikós, barna éő ^ 

tarka liyénák, amerikai és orosz m< dvék, 
X j^Kfarkssok, » r..*z és szibériai farkasok, dél X 
J J amerikai tapirdUzn/k, autilopi»k, gazellák és 

pelikán, ugvmint különböző lajtáju kigyék, a a 
H majmok, madarak és t«-vék. g 

X Naponként két nagy előadás! X 
* nini alatt az afrikai oroszlánok, tigrisek, pár 
J J dúcok, hyéiiák, medvek, farkasok idomitá-
^ sáliak bemu'atása megy véghez, előadva a 
S vi'ághirü és vakmerő áüats/.elidilok : Bitti g 

János és IJstti asszony által. 

H A föelöadasok délután 4, és este "i Órakor 
tartatnak Nyitva áll: d. H 9 érától esti 9 ig. g 

J Helyarak : I. hely 30, 11. 20 kr. 10 éven g 
alóli gyermekek az I helyen fVlét, a máso ^ 

X dikon 10 krt fizetnek. _ ) ( 

X Számos látogatásért esd J*. I B a . t t Í . X xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Alulírott mély tisztelettel hozom Szentes város és vidéke nagyérdemű közönségének becses tudomására, hogy asz ta los b u t o r r a k t á r a m a t ujabban egy vd) 

K Á R P I T O S Ü Z L E T T E L ! f 
költötem össze, melynek vezetésére F e u e r e r La jos kárp i tos nrat volt szerencsém megnyerhetni. Amidőn e körülményről igen tisztelt megrendelőimet pj] 

értesíteném, kedves kötelességemnek ismerem az eddig bennem helyezett bizalmat megköszönni s jelezni, hogy azt jövőben is kiérdemelni mindenha 

legfőbb kötelességemnek ismerendem. — Üzletem szives figyelembe ajánlása után maradok illő tisztelettel : Wp 

imiim j £ B & i m r n & s E . 
Megrendelések elfogadtatnak knrcaparti utcában levő asztalos butor-raktáramban általam, vagy megbízottam: Feuerer Lajos ur által. 

I i TAVASZI IDBM7RE! } 
Van szerencsém Szentes város és vidéke nagyra x 

I becsült közönségének szives tudomására hozni, hogy a *L 

\ Neumann i. ur piarctéri házában levő ¡$ 

KALAPRAKTÁRAMAT| 
a tavaszi idényre | 

a legújabb divatú és legjobb minőségű — férfi és q 
gyermek- 0 

P dúsan berendeztem s azon kellemes helyzetben vagyok, C 

hogy a legkényesebb ízléseknek is megfelelhetek. 

Különösen ajánlom a n. é. közönség figyelmébe azt, t 
h ° g y ( 

kalapjaim saját készítmények, 
s fótörekvésem odairányul, hogy a tőlem vásárolt ka- ¡j 

lapok mindig a legjobbak és legolcsóbbak legyenek. (j 

Szentes város és vidéke n. é. közönségének becses ( 

pártfogását kérve, vagyok tisztelettel < 

4 - 6 GSUSéZ [ 

kalapgyáros. 

>oooooooocoooooooooooo o 
V a n szerencsém a n. é. közönség tudomására © 

hozni, hogy 1? 

GYÁRTELEPEM EN § 
ugy, mint eddig, most is bárminemű épülethez 

szükségelt 

épületfát, deszkát, zsindelyt, lécet 

tölgy és fenyőfa pallót, téglát, cse-

repet, pflastertéglát © 

i a legjutányosabb árak mellett készletben tartok, 

I — a piacon, a Boros-féle házban levő boltom- ft 

ban minden számú finom és korpa Q 

LISZT : 

továbbá dara és korpa kapható. 

Amidón a n. é. közönség szives pártfogá-

sát ezentulra is kérném, Ígérem, hogy fótörek-

vésem leend a bennem helyezett bizalmat mint ( 
1 eddig, ugy ezután is pontos és szolid kiszol-

gáltatás által kiérdemelni. 

Tisztelettel 

WEILL SALAIKON. 
OOQOOOOQOGC 

¡jr Van szerencsém Szentes város és vidéke n. é. kö-
U zönségének becses tudomására hozni, miszerint fért! 
f szabó üzletemet a 

dúsan berendeztem. 
Kaphatók nálam megrendelésre a legújabb találmányú, 

itt helyben még soha nem látott, kitűnő minőségű, mosó czéma-
szővetből 

s 
•J 

§ 

a legjutányosabb árban számítva, miáltal azon kellemes 
I helyzetben vagyok, hogy a legkényesebb igényeknek 

is megfelelhetek. 

Különösen ajánlom a n. é. közönség figyelmébe, 
hogy nálam minden megrendelt munka 

V saját szabásom és felügyeletem alatt 
p készül s hogy fótörekvésem a számosak által üzletem 
¡1) irányában tett elismerő nyilatkozatokat ezentulra is ki-
¡¡) érdemelni. 
J) Szentes város és vidéke n. é. közönsége becses 
¡) pártfogását kérve, maradok teljes tisztelettel 

l Kanász Nagy Antal, 
h .. férfi ruhakészítő, 
¡j) Üzlethelyiségem: Dr. Pollák Sándor háza mellett I. L 230. 

8ZENTE8EN, lBfeB. NYOMATOTT JL K I A D Ó S IMA FEHENCZ OYOBSSAJ IÓ JAN . 




