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Előfizetési árak: 
Egy évre 4 forint. 

Félévre 2 forint. 

Negyedévre . . . . ljforint. 

» Szerkesztőség: 
Kurcaparti utca 31. szám, hova 

e lap szellemi részét illető közle 

mények és az előfizetési pénzek 

is küldendők. 

szentesi u s 
VEGYES TAHTALMU HETI KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap hátsó oldala 40 helyre van 

beosztva, egy hely ára bélyegdij 

nélkül 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 
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„Nyílttériben 
tiiinden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert 

kezektől fogadtatnak el. 

Kéz i ra tok vissza nem adatnak. 
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Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : 
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Egy lépéssel elébb. 
Egy lépést már haladt a vasutügy előre. 

Az építési terv műszaki fólülvizsgálása vé-

gett Landau Gusztáv kir. inspectort küldte 

ki a minisztérium, ki f. hó i6-án a végre-

hajtó bizottság közbejöttével — a kun-szent 

mártoni indóháztól Szentesig az egész vona-

lat bejárta. — Ezen helyszíni szemle alap-

ján a vonal irányában némi módosulás lesz. 

A terv szerint ugyanis a kun-szent-már-

toni indóháztól kiindulva, a mi vonalunk a 

város alatt fekvő nagy tónak közvetlen a 

város alá eső szélén ment volna és derékon 

metszené a kun-szent-mártoni vásárállást. 

Ez a vonal Landau Gusztáv kir. in-

spector véleménye szerint nem célszerű; mert 

erős görbület van a város alatt és sok aka-

dálylyal járna a vásárállás kisajátítása, ha a 

kun szent mártoniak ebbe bele nem egyez-

nének, mire egészen bizonyos kilátásunk is 

lehetett volna. Minek természetes következ-

ménye a vasutügy hátrálása lenne. E mellett 

ezen eredeti vonal szerint a vasút két helyen 

metszené át a mély Jaksor-eret, hol ugy a töl-

tésépítés, mint a későbbi fentartás tetemes 

költstggel járna. O tehát azt javaslá, hogy 

a vonal ne a vásárálláson keresztül, hanem 

az országútra vezettessék fel és ennek men-

tén fusson végig egészen azon pontig, hol 

az országút a Jaksor-ér partjához ér. Itt 

megy ezen uj vonal be a szántóföldeken ke-

resztül a szentesi határba, Rácz Ferencz és 

Polgár János tanyája között és itt egyenes 

vonalban fut a kettős-halom között végig, be 

a szőllókön keresztül, az eredeti tervhez ké-

pest a két temető közzé tervelt állomási 

helyhez. 

Landau inspektor által ajánlt és a bi-

zottság által is elfogadott ezen vonal ol-

csóbb lesz az előbbinél; mert sokkal keve-

sebb földmunkával jár ennek az építése és 

természetesen kevesebb lesz a fenntartási 

költség is s ennek dacára ez a vonal sem-

mivel sem hosszabb az előbbinél. — Ezen 

vonal alapján fog most már a vasútépítés 

engedélyeztetni. S amennyiben ezen vonal 

a műszaki tanács kiküldötte által állapítta-

tott meg, s igy ez a vonal véglegesnek te-

kinthető, a bizottság most már, hogy az 

épitési engedély kinyerése után, azonnal ár-

lejtést tarthasson a vasútnak vállalatba adása 

iránt: a részletes tervek elkészíttetését fogja 

munkálatba vétetni, mely terv elkészülte 

után azonnal lehet kérni a közigazgatási 

bejárást. 

A részletes terv elkészítését azonban 

Henne János nem vállalta magára ; mert azt 

kifogásolatlanul csak egy oly mérnök készít-

heti el, ki jártas a vasút épitési munkálatok-

ban. A bizottság már meg is tette a lépése-

ket, hogy egy más mérnökkel szerződhessen 

a részletes tervek elkészítése végett. 

A legörvendetesebb körülmény a ter-

vek eddigi bírálásánál az, hogy Landau Gusz-

táv kir. inspector, mint a kormány elhatá-

rozását tudatta a bizottsággal, hogy az 1881 ik 
évi vizszia feletti építést aem fogják tőliiak kívánni, 
s ezzel már idáig is ioo ezer frttal lesz ol-

csóbb a vasutunk. 

Szentes városának ezen első kívánsága 

tehát már teljesült, s ezzel egyszersmind a 

fönt jelzett vonalirány változtatás mellett, 

vasúti tervünk is jóváhagyottnak tekinthető. 

Ezzel tehát egy nagy lépéssel vagyunk 

közelebb a vasút létesítése felé. 

Az illető kormány-kiküldött nyilatkozata 

szerint reményünk lehet arra is, hogy a kért ioo 

ezer frt. segélyt megkapja városunk; mert 

— mint kijelenté — kevés másodrendű vas-

útnál tanúsított még a kormány annyi áldo-

zat és támogatási készséget, mint ezen vo-

nalnál. 

A városi közgyűlésből. 
A mnltban a csordajárás Ugye volt a közgyű-

lés legháládatosabb tárgya. Nem ritkán két na-

| pig is folyt a vita a felett, hogy mit is csináljon 

a város azzal a csordajárási legelővel ? Miként kel-

lene azt értékesíteni ? 

Az atóbbi években már hozzá volt szokva a 

képviselő testület a gazdászati szakosztály vélemé-

nyes javaslata tudomásul vételéhez; mely abból állt, 

hogy hát 12 frt egy tehénlegeltetésí díj és punktum. 

Ehez sem tenni, sem belőle elvenni nem lehet. Ez a 

közgyűlés álláspontja és punktum. Mit a felett vi-

tázni tovább? — Nyolcz év óta nem is vitázott a 

képviselő testület. A f. hó 10-én tartott közgyűlés-

nek azonban csakugyan ez volt a főtárgya. 

Es ha meggondoljuk komolyan a dolgot, ak-

kor nem fogunk gúnyolódni a mult felett, hogy a 

csordajárás Ügye két napot is igénybe vehetett. 

A f. hó 13-iki közgyűlés arról győzhet meg ben-

nünket, hogy igenis ez az Ugy mégkétnapi vitát is meg-

érdemel. Legalább ritkán van városunk közgyűlésé-

ben oly tárgyilagos és el lehet mondani, magas szín-

vonalon álló vita, mint amely ezúttal a felett kifej-

lett, hogy: vajon kellőleg van-e értékesítve a csorda-

járás azzal, hogy egy-egv tehén ttán 12—12 frt le-

geltetési dijat szed a város és igy, 1400 hold föld-

ből be vesz évenként K000, azaz nyolezezer frt hasz-

not; hogv vajon elég haszon-e cz és hogy nem vol-

na-e kötelessége a városnak jobban értékesíteni ezt 

a földet? Ezzel a kérdéssel jövőre behatóbban fo-

gunk foglalkozni; most csak azt említjük fel, hogy 

ez az ügy hosszú és komoly vita tárgyává tete-

tett. Szeder, Krístó és Sima Ferenc képviselők 

küzdöttek a mellett, hogy a legeltetési dij vagy ma-

gasabbra emeltessék, vagy más kezelési rendszer 

hozassék be a város ezen jelentékeny közvagyonának 

értékesítése érdekében. A 12 frt. legeltetési dij mel-

lett Balogh János, Szántbó Dániel és Udvardi Sán-

dor emeltek szót. Balogh János az állattenyésztés 

érdekében is indokoltnak tartja, hogy a város 12 

frt. legeltetési dijnál többet ne követeljen. 

Szeder, Krístó és Sima Ferenc kiemelték, hogy 

addig, mig a képviselő testület a város egyéb va-

gyonának hasznosításánál mindent elkövet, a csorda-

járásnál ezt netu teszi; mert majd minden képviselő 

egyszersmind tehén tartó gazda is és igy a képvi-

selő testület nem bír megszabadulni azon álláspont-

tól, hogy saját teheneit olcsón ne legeltesse. De ez 

nem járja! 

A város vagyonának értékesítéséről levén szó, 

Sima Ferenc és Krístó N. István névszerinti szava-

zást kértek elrendelni. Elnök által ez elrendeltetvén, 

a nagy többség a 12 frtos legeltetési dijat fogadta el. 

Ezen névszerinti szavazás közben egy kinos 

jelenet történt a közgyűlésben. 

Mikec Imre képviselőt agyszélroham érte; de 

szerencsére a mellette ülő képviselők pillanat alatt 

kihozták a teremből, hol ruháját azonnal kibontották 

és llambovszky József egészen gondviselés-szerüleg, 

röktön egy korsó vizet teremtett elő s hideg vízzel 

locsolva, percek mtilva kezdte visszanyerni eszméletét. 

Ez alatt dr. Cukkerman, Lábos és Balassa Péter 

orvosok is megjelentek és egy negyedóra múlva a 

beteg egészen visszanyerte öntudatát. Ezen részvétet 

keltő eset hatása alatt, Balogh János íuditványa foly-

tán, a közgyűlés további folytatását más napra ha-

lasztá a képviselő testület. 

Másnap két fontosabb tárgy került tárgyalás 

alá. — Az egyik volt Aradi főkapitánynak javaslata 

a városi rendőrök ruházatázatának megváltoztatása 

iránt. A főkapitány javaslata abból áll, hogy a vá-

rosi rendőrök a többi város cselédektől megkülöm-

böztethetök legyenek; ne az eddigi zsinóru ruháza-

tot hordják, hanem kapjanak egy uj uniformist, a fő -

városi reudőrök ruházatának mintájára. Ezen ja-

vaslat ellen Krístó N. István, mellette Szeder János 

és Sima Ferenc foglaltak állást és hosszabb vita után 

a többség elfogadta a javaslatot. 

Következett Sarkadi N. Mihály polgármester és 

Szántbó Lajos adóügyi tanácsnoknak előterjesztése, 

hogy az állami adóvégrehajtók kirendelése alkalmá-

ból fölmerült 245 frt költséget a város saját pénz-

tárából térítse meg. Sarkadi polgármester előtcrjeszté, 

hogy törvény szerint az esetre, ha az elöljáróság 

muladékossága folytán válik szükségessé az állami 

végrehajtók kirendelése, akkor a polgármester, illetve 

az adóügyet kezelő tanácsnok tartozik a költsége-

ket megtéríteni. Itt azonban muladékosság nem tör-

tént ; mert ezt az elöljáróság ki bírta a pénzügymi-

nist ernek mutatni, s ennek következtében a polgár-

mester felléf'se folytán azonnal vissza is rendel-

tettek az állami végrehajtók ; de csak azon föltétel 

mellett, ha a város a felmerült költségeket fedezi; 

ezeknél fogva kéri a fönforgó költségeknek kiutalását 

Sima Ferenc elismeréssel emlékezik meg a 

polgármester eljárásáról, mely szerint az állami vég-

rehajtók kirendelése után Szánthó adóügyi tanács-

nokkal együtt azonnal Budapestre utazott és erélye-

sen lépett fel a pénzügyministeriumnál, hogy a vá-

ros e jogtalan zaklatástól megszabadittassek, miért 

is indítványozza, hogy a kérdéses költségeket utalja 

ki a város. 

Krístó Nagy István az esetre, ha a törvény 

szerint a kérdéses összeget a polgármester tartozik 

megfizetni: nem hajlandó ezt a város pénztárából 

kifizetni, hanem fizesse a polgármester, vagy az adó-

ügyi tanácsnok. 

Balogh János hosszabban szólt a tárgyhoz; fi-

gyelmezteti a közgyűlést, hogy ha a polgármester 

teljes erélylycl fol nem lép, hogy az állami végre-

végrehajtók innen eltétessenek, akkor most nem fo-

rog fenn semmi költség; mert ha hosszabb ideig ma-

radhatnak itt a végrehajtók, a végrehajtás költsé-

gei teljesen fedezték volna a kiadásokat. Különös 

volna tehát, hogy midőn a polgármester köszö-

netet érdemlő erélylyel jár cl a városi adózók ér-

dekében, akkor az volna a méltánylat, hogy ö fi-

zessen meg oly költséget, melylyel nem tartozik. 

Ónodi Lajos rámutat a pénzügyministeri ren-

deletre, melyben ki van mondva, hogy ezen össze-

get a városi közönség tartozik fizetni. — Erre Krístó 

Nagy István is eláll indítványától és a közgyűlés 

egyhangúlag utalja ki az összeget. 

Szeder János e mellett köszönetet kíván sza-

vazni a polgármesternek, ki teljes erélylyel járt cl, 

hogy az adózó közönség az állami végrehajtók zak-

latásaitól megmentessék. A közgyűlés zajos helyes-

lés mellett monda ki a köszönetet és jegyzőkönyvi 

köszönetet szavazott Tors Kálmán országos képvi-

selőnknek is, ki a városi elöljáróságot az állami 

végrehajtás beszüntetése iránti eljárásában hatható-

san támogatá. 

Milyen fajta lovat tartson ds 

neveljen az alföldi irazda? 

ív. 
Nein állítom azt, hogy nincsennek kan-

cáink, melyek elég erős, csontos és öblö-

sek, nagyok és elég durvák ne lennének 

arra nézve, hogy velők telivér ménnel a 

legjobb sikert, a legszebb hintós lovat ne 

produkálhatnánk, sőt ellenkezőleg, ily eset-

ben ez a helyes eljárás; — de mi lesz már 

most akkor, ha az amúgy is magas vérű fi-

nom, vékony csontozata kancánkat telivér 

csődörrel fedeztetjük? Es ki szabályozza, 

korlátozza, hogy ez ne történjék? 

Erre vonatkozólag legyen szabad elmon-

danom, hogy minő intézkedéseket tartanék 

én itt célra vezetőnek? 

i. Kevesbbítsük telivér méneink számát 

fedeztetési állomásainkon és tartsunk helyet-

tük alkalmas, erős, csontos, szabályos és nagy-

testű nyugati fajta félvér méneket; mert fő-

dolog lévén az alapzat javítása, kell, hogy 

odatörekedjünk, miszerint a létező bajt orvo-

soljuk. Lássunk tehát hozzá, hogy kancáink-

nak legjobban megfelelő fajtájú s alkalmas 

mének kellő számban álljanak rendelkezésre, 

— hozzunk nehezebb minőségű méneket an-

gol törzsekből, melyek nálunk meghonosod-

va, oly kitűnő minőségben találhatók állami 

méneseinkben. Ilyenek a norfolkiak, furiosok, 

Nord-Stár, vagy Noniusok; ezek fogják majd 

az alapot regenerálni, csontozatot, széles, nagy 

testet adni a csikóba, melyre pedig nekünk 

oly nagy szükségünk van; mert csak ezen 

fajta ménekkel leszünk képesek vékonyabb 

csontú kancáinkkal is értékesebb, pénzesebb 

csikót nevelhetni, lóanyagunkat javítani, tö-

kéletesíteni és reális értékét fokozni. 

A telivér mént pedig, melyet idehozunk, 

különös gonddal és figyelemmel válaszszuk 

meg; mert ne hagyjuk számításon kivül, 

hogy a mely telivér ló jó l futott, dijakat, 

dicsőséget szerzett, nem okvetlenül kell, 

hogy a félvér tenyésztésre is j ó legyen; 

mert ez nincs azzal szoros összefüggésben. 

— Nem szándékozom ezzel ama régi köz-

mondást megcáfolni, hogy »verseny nélkül 

nincs j ó telivér,t — »jó telivér nélkül nincs 

j ó félvér,» — csak megkülömböztetni igyek-

szem ama kellékeket, melyek a j ó verseny-

lónál nem nélkülözhetők, ama kellékektől, 

melyeknek hiánya a j ó félvér, tenyésztésre 

alkalmatlanná teszik a telivér lovat. 

Kívánjuk meg az angol telivér méntől, 

melyet mi félvér tenyésztésre használni aka-

runk, hogy a gyepen tüdőre, inakra, izom-

képességre kipróbált legyen ugyan, de — ne 

keressük azt, váljon elsőnek, vagy második-

nak érkezett-e be? — D e igenis tartsuk szi-

gorúan szem előtt azt, hogy szabályos test-

alkattal, öblös bordák, rövid, erős csontú 

lábak, kellő izomzattal és szabályos izüle-

tekkel birjon a félvér mén ; ezen tulajdonok-

tól tétetik függővé jósága, képessége és al-

kalmatossága a félvér tenyésztésnél. 

Nagy hibát követ el az, aki a félvér 

ménnél, csak azért, mert Isten tudja, melyik 

pályán, az elsőnek érkezett be: nem néz a 

magas láb, vékony csont, lapos borda, eset 

leg a csont hibájára, — hanem használja fél-

vér tenyésztésre. Ilyen lóval nem lehet j ó 

félvért előállítani. 

Sokat tanulhatunk ebben is Franciaor-

szágtól ; van is ott nagy számú és kitűnő teli-

vér, mely félvér tenyésztésre igen alkalmas, 

melyet külön e célra állítanak elő; — hol 

nem nézik azt, váljon egy-két lóhoszszal 

győzött-e, vagy maradt-e a gyepen? —ha-

nem ezen hiányt szabályos testalkat, erős 

és tiszta csontozat által pótolják. 

2. Korlátozzuk némileg a telivér mének 

használatát a fedeztetési dijak felemelésével; 

egyidejűleg leszállítván az erős, csontos 

félvérek tariffáit, hogy ez utóbbiak szélesebb 

terjedelemben használtassanak. 

Kinek lóanyaga elég erős, csontos, öb-

lös, izmos, nagy testű arra, hogy az érté-

kes hintós lovat már telivér ménnel állit-

hatja elő, — szívesen megfizetheti io frt 

helyett a 15 frt. fedeztetési dijat a j ó teli-

vérért, mely után kilátása lehet, hogy csíkaja 

értékes, magas áru leend. Itt 5 frt külömb-

ség szóba sem jöhet. — Viszont, ha a nagy 

közönség látja, hogy az erőteljes, csontos, 

öblös testű félvér mének kedvezményezett 

áron kaphatók meg és ha felfogja, miszerint 

vékonyabb lábu, könnyű testű kancájára csa-

kis az utóbbi mének lesznek czélszerüek : 

ugy hiszem, inkább az olcsóbb j ó félvérre, 

mint a drágább telivér ménre fog szavazni. 

— Az állam sem fog veszíteni, mert a teli-

vér lovak fedeztetési díjtöbblete, a félvér 

mének fedeztetési tariffájának leszállításából 

eredő külömbséget jóformán kiegyenlíti. 

3. Korlátozzuk a magán mének számát 

és támaszszunk nagyob igényeket az ily 

mének licentálásánál. 

Számosan lesznek tudom, kik e nyilat-

kozatomat megütközéssel és megbotránko-

zással fogadják, pedig számokkal tudom be-

bizonyítani, miszerint a magán mének a ló-

tenyésztés emelésénél nem kedvező ténye-

zők ; legalább nem olyan mérvben, mint azt 

általában hiszik. — S ha kedvező tényező-

ként be is folynak néha, — velük az előre-

haladás lassúbb és kevésbbé biztos, sőt nem 

ritka megállapodás áll be. 

Nézzük csak: milyenek a magán mé-

nek általánosságban. 

Szép, mondhatni nagyon szép képet 

nyújt a licentálás alkalmával elővezetett ma-

gán mének csopotja s tagadhatlan, lehet 

belőlük szép, derék, j ó méneket válogatni; 

de kérdezzük csak meg, hogy melyik volt 

e ménnek az apja és az anya? Legtöbb 

esetben az apja állami ménló, az anyja pe-

dig bizonytalan, vagy ismeretlen származású 

vagy legjobb esetben szintén állami méntől, 

de más fajtától származó l ó ; — az ilyen 

ló pedig nem képez még fajtát, vagyis nem 

constans faju. Ez alatt azt értem, hogy nem 

önálló fajta, mely garantiroz arról, hogy a 

fajtát jellemző tulajdonok az ivadékba biz-

tosan átörökíti. 

Az ilyen mén, a tenyészet kedvező já-

téka folytán létrejött szép és j ó darab ló, 

de nem önálló constans fajta még és igy 

nincs semmi biztosítékunk arra nézve, hogy 

előnyös tulajdonait a csikóban átörökiti-e; 

mert a tapasztalás is mutatja, hogy ily eset-

ben lehet 20 darab csikó közül 4—5 darab, 

mely a ménhez, lehet ugyanannyi a kancára 
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hason ló , m i g 8—10 darabná l nem tudjuk 

s em az ap já t , sem az anyát felismerni. 

E z nem csekély d o l o g és a mén te-

nyészér tékébő l sokat levon, ezen körülmény-

nél fogva inkább nyul junk egy á l lami neve-

lésű, századokon keresztül egyes családot 

képezet t , öná l l ó fajtájú, biztos származású, 

kevésbbé tetszetős külsejű ménhez , mint 

vagyonosabb családoknál elhasznált ruhákat a nő-

egylet rendelkezésére bocsássák, hogy az ezeket a 

szegény iskolás gyermekek között kioszthassa. Ezen 

felhívásnak, ha nem lett is nagy sikere, de azt el-

értük. hogy többek részéről számos ruhadarab kül-

detett be, melyeket a két legnagyobb hitfelekezet: 

a reform, és a rom. cath. egyházak növendékei kö-

zött leendő kiosztás végett, az illető egyházak gond-

egy szép, d e r é k ; de nem biztos, il letve nem nokaihoz elküldöttük. Ezenkívül 17 frt. készpénz is 

ö n á l l ó fajtájú m a g á n ménhe z ; mert az e lőbbi küldetett be, melyet a helybeli hitfelekezetek közt 

b iz tosabban n a g y o b b fogja a m a tulajdo-

noka t a csikóba átörökí teni , melyek a faj-

tát je l lemzik és értékessé teszik, — mint 

az u tóLb i szép ló. 

S T Á D F L J Á N O S . 

A nőegylet közgyűléséből. 

| szétosztva, a végből küldöttünk meg a helybeli' 

| egyházak elöljáróságainak, hogy azon összegből az 

iskolába járó, legszegényebb sorsú gyermekeknek 

; tankönyv és íróeszközre osztassék ki. Egyleti éle-

tünk egyik kiemelkedő s hálára utaló momentuma-

ként kell még a mult évről felemlítenem azt, hogy 

j Horváth Gyuláné báró Splényi Berta úrnő, kit egy- j 

| létünk tiszteletbeli tagjává választott, a részünkről 

Ferencné, Csnppaí Mártonné, Szvaton Józsefhé, Vi-

rágh Edéné, Komáromy Dánielné, Beke Kálmánné, 

Sule Lajosné, Gulyás Jánosné, Joó Károlyné, Lakos 

Jánosné, Cukor Adolfné, Hoffer Antal né, Fekete Már-

toné, Ónodi Lajosné, Soós Pálné, Burián Lajosné. 

Kiss Pálné, Alberténvi Antalné, Tóth Jánosné, Nagy 

Imréné, Krístó Nagy Imréné, Rác Ferencné, Kálmán 

liéniáminé. 

Vigalmi bizottsági tagokká: I)r. l'ollák Sán-

dorné, Jurenák Edéné, Stammer Sándorné, Dósa 

Béláné, Nagy Ferencné, Sima Ferencné, Cukor Adolfné, 

Hódy Pálné. 

Számadást vizsgáló biz. tagokká : Stammer Sán-

dorné, Cukor Adolfné, Balázsovics Norbertné, Kiss 

Zsigmond és Hoffer Antal. 

| nyilvánult ezen bizalmat megköszönve, 100 írttal 

A szentesi jótékony nőegylet f. hó 12-én tartá^ lépett egyletünk alapító tagjai közé. Ezen nemes 

meg évi rendes közgyűlését. A gyűlés lefolyását kö-1 Keblű urnő adományát, mint Horváth Gyuláné ala-

vetkezőkben adjuk : | piiványát. az elnökség takarékpénztáriig kezeli. 

Kiss Zsigmondné urnő, mint a nőegylet elnöke Ezekben foglalhatom össze egyletünk életére 

üdvözlc a gyűlésen megjelenteket, s azután fölolvas- vonatkozólag a lefolyt év eseményét s midőn jelen-j 

tésemet bezárom, azon vágyamnak adok kifejezést, 

Világfolyása. 

tátott a követktr.ő elnöki jelentés: 

„Mélyen tisztelt nőcgyleti közgyűlés ! 

Egy év folyt le ismét a nőegylet életében s 

midőn a mélyen tisztelt nőegylet tagjait ez alkalomra! nemes törekvései 

egybehitt évi rendes tiszujító közgyűlésén üdvözölni | 

szerencsém van, mint azt elnökségem ideje óta min-! 

dig tettem, ugy ezúttal is kötelességemnek ismerem ' 

a nőegylet életébeu a lefolyt év alatt történteket, j 

röviden egybefoglalva, a mélyen tisztelt közgyűlés! 

elé terjeszteni. 

Mindenekelőtt az egylet anyagi állapotára nézve j 

kívánok tájékoztatást nyújtani s c tekintetben ör-1 

hogy vajha a jövőben is a múltban tapasztalt ne 

mes és buzgó érdeklődés nyílványulva a nőegylet! 

iránt; akkor hiszem s meg va , 

gyok róla győződve, hogy egyletünk működése foly-

tonosan, évről-évre nagyobb és jobb eredményeket 

lesz képes felmutatni." 

Adja Isten, hogy egy legyen! 

A közgyűlés élénk helyesléssel vette tndomá-! 

sul az elnöki jelentést, melynek alapján a közgyűlés 

köszönetet szavazott nagyságos Horváth Gyuláné 

úrnőnek azon nemes nagylelki'isségért, hogy az' 

vendeteeen jelezhetem, hogy a nöegyletnek, dacára egylet részére 100 írt. alapítványt tett. A közgyűlés 

annak, hogy lS79-ben még az óvoda épület vásár-

lása folytán 1Ő00 frt. adóssága volt, ma már telje-

sen kibontakozott az adósságok terűéből. Ez idő sze-

rint ugyanis összesen 50 frt. váltótartozása van az ^ 

egyletnek, de ezzel szemben 101 frt. 83 kr. kész-

pénz van az egylet pánztáráhan s e mellett apol-

gári, iparos és gazdasági egyletnél van egyletünk- ! 

iiek H0 frt. követelése; igy, ha az egylet anyagi ál-

lapotát tekintjük, a f. hó 28-án lefizetendő 50 frt. 

lefizetése után még közel 200 frt. készpénz áll ez I 

idő szerint a nőegylet rendelkezésére. 

Örömmel emelem ki ezen körülményt, mint j 

egyletünk működésének kiváló szép anyagi eredmé- állítása folytán támadt adósságából: elhatározá, hogy 

nyét; mert hiszen egyletünk tényleges működése j második óvodát fog ínég ez év folyamán fclál-1 

alig haladja tul a tiz évet s e tíz év lefolyása alatt, Htani. 

ezen elhatározásának a nemes lplkíi urnő tudomá 

sára hozatalával Kiss Zsigmondné elnök és Sima 

Ferenc titkár bízattak meg. 

Ezután fölolvastatott az 1884-ik évi zárszá-

madás, melyből kitűnik, hogy az egyletnek in-! 

gatlan, ingóság és készpénzben 5t>54 frt. 73 krt. ké- j 

pezö vagyona van és ezzel szemben 50 frt. vál-1 

tőbeli tartozása. 

Az egyletnek mult évben volt 13G7 frt. 49 kr. 

bevéte és 1186 frt. 02 kr. kiadása. 

A közgyűlés, tekintettel arra, hogy a nőegylet 

most már teljesen kibontakozott az első óvoda fel-

a nőegylet, az általa fentartott óvoda számára egy 

TiOOO frt értéket képviselő házat szerzett s e mellett 

több száz forint értéket képvisel az óvoda fölsze-

relése is. 

Ezen anyagi eredménynek azonban épen nem áll 

háta mögött a nőegylet möködésének erkölcsi sikere 

sem ; mert az általa fentartott óvoda mindinkább 

népesebb, ugy, hogy a lefolyt évben 156 növendék 

járt felváltva az óvodába, mely nagy szám minden-

esetre arról tesz tanúbizonyságot, hogy az óvoda 

iránt a szülök részéről mindinkább fokozódik az 

érdeklődés. S ezen érdeklődéssel szemben, mind-

nyájunknak 

mény, hogy 

Hogy ez az óvoda a város mely részén és 

mily berendezéssel legyen felállítva, aziránti véle-

ményadásra egy küldöttség bízatott meg. — Ezek 

után elnök előterjcszté, hogy Stammer Sándor alis-

pán megkeresést intézet hozzá, a vereskereszt egylet 

gyámolitása végett. Miért is inditványozá, hogy az j 

egylet lépjen be az országos veres-kereszt egyletbe 

mellett felkérte a jelenvoltakat,! alapító tagul, s c 

hogy lépjenek be a nevezett egyletbe. Ezen elnöki' 

előterjesztés folytán a közgyűlés kimondá, hogy a szen- j 

tesi jótékony nőegylet alapító tagként belép az or-

szágos veres-kereszt egyletbe. S ezen kívül a köz-

méltó örömére szolgálhat azon körül-! gyűlésen 17-cn rták alái az ivet, hogy az országos 

a nőegylet most már az első óvoda veres-kereszt egyletbe tagul belépnek. 

létesítése által származott adósságaiból kibontakozva, Ezzel a közgyűlésre tárgyul kitűzött ügyek le-

azon helyzetben van, hogy nagyobb — anyagi akadá- tárgy altatván, a tisztújítás ejtetett meg. 

lyok nélkül — egy ujabb óvoda létesítését eszkö- Elnöke újból egyhangú lelkesültséggel a volt 

zölheti. | elnök: Kiss Zsigmondné, alelnökké Balogh Jánosné, 

Az óvoda létszámának gyarapodása mellett s első titkárrá Sima Ferenc, másod titkárrá Aradi 

az egylet anyagi helyzetének teljes rendezése mel- Kálmán, pénztárnokká Dósa Béla, ellenőrré Nagy 

lett, még ugy társadalmi, mint emberbaráti szem- Ferenc, ügyészszé Szatbmáry Ede, gondnokká Nagy 

pontból is igyekezett egyletünk kötelességének meg-

telelni. A mult évi közgyűlésünkön történt elhatá-

rozásunk folytán ugyanis felhívást intézett az elnök-

ség Szentes város lakosságához s különösen az em-

berbaráti érzelmek iránt leginkább melcgűlö hölgy 

közönséghez a végből, hogy a népiskolákba járó 

Áron lettek egyhangúlag megválasztva. 

Választmányi tagokká megválasztattak: Jure-

nák Edéné, Stammer Sándorné, Szatmáry Edéné, 

Hankisz Károlyné, Zolnay Károlyné, Dobray Sán-

dorné, Sima Ferencné, Dósa Béláné, Hódy Jánosné, 

Hódy Pálné, Nagy Ferencné, Dr. Pollák Sándorné, 

szegény gyermekek felruházhatása céljából az egyes Balázsovits Norbertné, Elszaszer Sándorné, Kózsa 

A NEVELŐ UR. 
BESZÉLY 

SIMA FEKENCZTÖL. 

(Folytatás.) 
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Mig Darabos Sándor Ma Jánosné megmenté-

felett, hogy az a rossz nő, kit fi, ha e véletlen ka-

tasztrófa be nem következik, maga akart élete fel-

áldozásával a Tiszába meríteni, most, amit megér-

demlett, halálát a Tisza vizében leié. 

De mily nagy volt a pillanat alatt átérzett ezen 

gondolat után megdöbbenése, midőn a viz folyása 

irányában úsztatni kezdett lefelé, hogy majd ott, hol 

a part csekélyebb lesz, a lovakat kivezetheti a 

vízből: látja, hogy az a nő, kit ő a Tisza fenekén 

gondolt már, egy fiatal ember által megmentve, ott 

fekszik egy másik nő karjai között. — 8 midőn a 

A küszöbön ál ló, sőt az oroszok részé-

ről má r megkezde t tnek tek in thető ázsiai há 

ború képez i folyton a v i lág pol i t ika ma i leg-

n a g y o b b kérdését . — Ezen háború eshető-

sége i felett folytatnak á l l andó vitát a világ-

lapok . H o g y Magyarország részéről hivata-

los szempon tbó l mi lyen szemmel nézik ezen 

háború t , erre nézve a ,Co r respondance de 

Pesth* a Í-övetkezőket teszi közzé : A kö-

zépázsiai események , me lyek az Angol- és 

Oroszország közt i fegyveres viszályt mindin-

k á b b köze lebb hozzák, Magyaro rszágon nem 

idéztek e lő semmifé le meg lepetés t , miután 

Magyarországnak ugy tör téne lme, min t eu 

rópa i ellenfelei e l ég a lka lmat nyú j to t tak az 

orosz pol i t ika beha t ó megismerésére . Ma-

gyarország m ind ig nagy f igye lemmel kisérte 

az európa i és középázsia i orosz pol i t ikát , és 

G l ads tone csodálatosan elvakított orosz-ba-

rát po l i t iká já t m i nd i g veszélyesnek tekintette 

ugy az ango l , mint egyá l ta l ában az európa i 

é r dekek re nézve. Magyaro rszágban má r régi 

idő tő l fogva tisztában vol tak az i r án t h ogy 

a Középázs i ában köze l gő összeütközés Orosz-

ország el járása folytán k ikerü lhetet len lesz, 

annyival is i nkább , miután épen egy magya r 

tudós és iró, — kirő l m indenü t t elismerik, 

h o g y a középázsia i v iszonyok leg i l le tékesebb 

b í rá ló ja — V á m b é r i Ánm i n hirneves tanár 

é rdeméü l kel l azt tekinteni, h o g y évt izedek 

ó ta á l l andóan és k i tar tóan hangzot t a figyel-

mez te tő szó arra nézve, h o g y Oroszország 

Kö zép á z s i á b an és igy közvetve E u r ó p á b a n , 

menny i re veszélyezteti a béké t . E g y i k ne-

mes orosz t á bo rnok , Ignat ie f f m á r Konstan-

t inápo lyban részesült abban a megtisztelte-

tésben, h o g y nevét ,a hazugság mestere* 

cz imével to ldo t ták m e g ; helyte len volt azonl 

b an a m a tu la jdonságá t személyes érdemü-

róvni fel neki . A z ő akkor i e l járását épen 

ugy , mint K o m a r o f f t ábornok mostan i tá-

madásá t , a h a g y o m á n y o s orosz pol i t ika ki-

fo lyásaként kel l tekinteni , me lye t egyszer a 

Ba lkán félszigeten, másszor p ed i g Középá-

zsiában ju t ta tnak érvényre . A z a fghánok , 

k i knek G l ads tone b ib l iamorzso ló dip lomá-

tiá járól és h iszékenységérő l b i zonyára fogal-

muk sincs e tek in te tben , o lyan leczkét kap-

tak, me lye t ötszáz — K ö z é p á z s i á b a n minden-

esetre, e l é g olcsó — emberé le t te l kel lett 

megf izetn iök . A z a fghánok , ango l befo lyás 

köve tkez tében , a létre jöt t megá l l a podá s sze-

rint megma r ad t a k á l lása ikban ; természetes 

d o l o g tehát , ha K o m a r o f f t ábo rnok az ellen-

fél ezen becsületes és a megá l l apodáshoz hű 

maga ta r t ása által legszentebb orosz érzel-

me iben vé r i g sértve, az a f ghánoka t megtá-

madta . E gyalázatos szószegés fölött azután 

Szent-Péterváron, mint egy szerencsétlenül 

közbe jö t t e semény fölött , sa jná lkoznak és a 

háború t Ango l o r s z ág ellen béke i gé re tek mel-
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lett folytat ják, me lyek G lads toneban m é g 

mind ig hivőre talá lnak. A z elhatározás most 

az ango l par lament és az ango l nemzet ke-

zében van. Anny i b izonyos h o g y ezen ese-

mény folytán Ango lo r s zág prest igeén Af-

ghanisztánban oly csorba esett, me lyet dip-

lomát ia i eszközökkel j ó v á tenni nem lehet. 

Az a fghánok, k iknek egészséges észjárását 

G lads tone pol i t ikája m é g épenségge l nem 

rontot ta meg , ugy látszik, nem igazságtala-

nul fog ják azt állítani, hogy az az orosz 

tinta, melylyel L o n d o n b a n irkálnak, az ötszáz 

lekaszabolt a fghánt nem fogja megelevení-

teni. Ango l o r s z ág ne feledje azonban, hogy 

Afghan isz tánban országosan el van terjedve 

a vérbosszú in tézménye és h ogy ott ugyan-

olyan fanatismussal ragaszkodnak a m a szo-

káshoz, mint a minővel az ango l miniszter-

elnök az ő hitéhez, melyet az oroszok hű-

ségéről , a szerződések iránt és az orosz 

k o rmány igazság szeretetéről, va lamint az 

; orosz békeigéretek értékéről ápol . Az Orosz-

ország elleni háború Ango l o r s z ág ra nézve 

is ké tség kívül oly vállalat, mely nyugod t 

és érett megfonto lás t igényel , annyival is 

i nkább , mert az oroszokat há l á ra köte lezte 

G lads tone az által, h ogy évek óta elhanya-

go l ta az előkészületeket és az e lőv igyázat i 

rendszabá lyokat . Ango l o r s z á g győ zede lme 

ma m é g mindemel le t t épen olyan biztos, mint 

a mi lyen b izonyos az, hogy a conflictus el-

simítása esetében és ha Ango l o r s z ág politi-

ká ja Oroszországga l szemben tökéletesen 

m e g nem változik, az orosz k o r m á n y időt 

nyer arra, h o g y az e lőbb vagy u t óbb elke-

rülhetetlenül beköve tkezendő h ábo r únak min-

den előfeltételeit a saját e lőnyére alakit-

hassa meg . Oroszország az u tóbb i éveket a 

l e gnagyobb erélylyel használta fel arra, hogy 

vasúti építkezések által hadmüve le tekre al-

ka lmas talajt készítsen elő az Ind iába va ló 

benyomu láshoz , és egyá l ta lában az ango l 

b i r tokok és Ango l o r s z ág középázsiai szövet-

ségeseinek szomszédságában . Az oroszok 

hadmüve le tekre a lkalmas területe, Koma ro f f 

t ábornok hadtestétől , most 216 földrajzi mér-

! föld t ávo lságban van, m ig egy je len leg i tá-

madással szemben az ango lok hadmüvele-

| tekre a lkalmas területüktől 500 földrajzi mér-

I fö ldnyíre vannak e l távolodva. Az t sem sza-

bad t ov ábbá az ango loknak elfeledniök, h ogy 

Afghan is tán emir je , a kit az ango l arany és 

saját érdeke is Ang l i ához csatolt és a ki 

most annyira ango l megf igyelés alatt van , 

h o g y az oroszok nehezen ta lá lnak hozzá 

I utat a megvesztegetésre , m é g korán t sem 

egyér te lmű Afghanisztánna l . H á r o m trónkö-

! vete lő vár -Afghanisztánban az angol-orosz 

viszályra. Es ha az orosz-rubel ezután sem 

| fog ott kiesni szerepéből , ha az ango l nem-

zet Gladstone-val, vagy ő nélküle, vagy az 

| ő el lenére, végre férfias és Ango l o r s z ághoz 

mé l t ó pol i t ikát nem tüz zászló jára, akkor az 

! orosz cselszövények az afghán szövetség ér-

tékét is semmivé fog ják tenni. Most , m i d őn 

I az ango l kab inet t é továzó pol i t ikájával szem-

ben katona i indí tó okok j u tnak előtérbe, az 

' ango l k o r m á n y ú jra m e g fog arról győződn i , 

hogy Középázs i ában Oroszországga l szem-

ben, csak az események legr idegebb logi-

ká ja van helyén. Kétségte len t ovábbá az is, 

h ogy a hábo rú vég leges befejezését és az 

O roszo rs z ág fölötti tökéletes győzede lmet 

Ang l i á n ak nem csupán Ázs i ában kell kivívnia, 

h anem E u r ó p á b a n kell a h ábo rú kocká j ának 

Oroszországga l szemben eldőln ie . 

É p p e n ezért n em csupán ázsiai, h anem 

európa i kérdéssel á l lunk szemben , mit a kö-

zel j ö v ő m á r be is fog igazolni . 

séért küzdött a Tisza hullámai ellen ; addig Gábor kocsis megismerte az életmentőben a nevelő urat és 

néhány öl távolságra tőlük, bámulatos ügyességet 

fejtett ki a négy ló megmentése érdekében. 

A hintó oldalán feküdt a vízben; a négy ló 

pedig rendes állásban úszott a Tisza túlsó partja 

felé, vagyis jobban mondva csak küzdött; mert a 

hintó miatt uem bírt úszni. Gábor, a csárdából ma-

gával vitt konyhakéssel egyenként darabolta el az 

istrángokat és még elég jókor, hogy mind a négy 

lovat megmentse. Midőn az ntolsó ló istrángja is el 

volt vágva, akkor a legjobb uszó lónak a serényébe 

kapaszkodott és kezdett vele a viz folyása irányában 

aszni lefelé. 

Gábor a lovak megmentésével ugy el volt fog-

lalva, hogy semmit nem látott abból a küzdelemből, 

Melyet hozzá oly közel Ma Jánosné megmentése ér-

dekében Darabos Sándor elkövetett. 

Azt látta, hogy egy négy lovas hintó állt meg 

a csárda kútjánál; de hogy kik jöttek ezen, azt 

nem csak uem tudta, de nem is törődött vele. Midőn 

a négy közül a logjobb ló hátára mászott föl, a 

büszkeség érzete fogta el lelkét, hogy a négy lovat 

megmentette s egyszersmind boldogságot érzett a 

másik nőben saját úrnőjét, haraggal kiáltott fol: 

— Az istenért! mit mivel nagyágos asszonyom?! 

Kalocsayné nem ismerte föl Gábort, midőn pár 

perczczel elébb előtte a Tiszába veté magát és látta 

a lovak megmentésén küzdeni; de hangját felismerte 

és ezen hangból megtudott egyszerre mindent; tudta, 

hogy az a nő, ki eszméletlenül fekszik keblén, nem 

más, mint Máné. 

Kalocsayné rémülten sikoltott föl e gondolatra, 

és karjai, melyek pillanattal előbb még emberbaráti 

érzelemmel szorították kebléhez a vízből kimentett 

szerencsétlen és ismeretlen nőt; erőtlenül bullottak le, 

ugy, hogy az eddig keblén tartott nő hanyatt zuhant 

vissza a vizbe. — S mintha örvény lett volna itt a 

Tisza széliben, a másik pillanatban már eltűnt a 

habokban. A nevelő, ki éppen ezen pillanatban lé-

iéit ki a vízből, látva a megrendítő jelenetet, nem 

törődve azzal, hogy annak a nőnek csakugyan leg-

jobb, ha ott vesz a Tisza fenekén, ismét a vizbe 

veté magát azon ponton, hol Máné a vizbe zuhant; 

de már nem menthette meg, mert a viz alatt nyom-

talanul eltűnt 

Kalocsayné nem nézte tovább, hogy mi történt 

azzal a nővel, hanem, mintha kígyó marta volna meg 

keblét, futott el a Tisza partjától és rohant a kocsi-

hoz, magával ragadva apját is, ki ott állt a Tisza 

partján leánya háta mögött, s ki az egész jelenetnek 

tanuja volt. 

— El, el e helyről! kiáltá Kalocsayné és ro-

hant a kocsihoz. — Menjünk haza, menjünk; susogá 

apjának. Láttad azt a nőt? Ez ő volt . . . . és én 

megöltem . . . . 

— Jól tetted, — mondá nyugodtan az öreg 

Hubay. 

— De gyilkos lettem! 

— Nem, csak elvontad a mentő kezet attól a 

nőtől, ki elrabolta férjedet, el boldogságodat. Ezért 

sem isten, sem ember nem vonhat felelősségre! 

Kalocsayné, midőn a hintóhoz ért, fáradtan ro-

gyott le, ugy, hogy apjának kellett őt a hintóba 

emelni. 

— És Péter ? susogá a nő, kérdezve, hogy ő 

hová lett? 

— Bár elnyelte volna őt is a Tisza, dörmögé 

az öreg nr. A nyomorult gazembernek ott, a rimája 

mellett, volna a helye; de azt hiszem, hogy ő meg-

menekült, hogy ő az az ember, kit az imnét a csár-

dába vittek. 

Az öreg nr azt hitte, hogy Kalocsay is a Ti-

szába esett; de ő vagy kiúszott, vagy legelébb is 

fit mentették ki. 

— El, el e helyről, apám! 

— Hátha csakugyan a férjed az, kit az imént 

itt előttünk vittek a csárdába? 

— Nem kívánom látni! Nem, nincs nekem 

féljem. 

Ezalatt Gábor is kiúszott a négy lóval a Ti-

szából és egyenesen a hintóhoz ugratott, s pillanat 

alatt elmondta a történteket. És hozzá tette azt is, 

hogy, ha ez az eset nem jő közbe, úgyis el kellett 

volna annak a rossz asszonynak veszni; mert ő 

élete feláldozásával is a Tiszába fulasztotta volna. 

Ez alatt a nevelő is előjött. 

— Eltűnt, nem lehetett megmenteni. Igy akarta 

a végzet. 

— Jól akarta, mondá Hubay ur. 

— Hál' Istennek! felelt a kocsis. 

— El, el e helyről! — susogá Kalocsayné, ki 

e beszédek alatt folytonosan, rémülten nézett a Ti-

sza felé, mintha attól félne, hogyannak hullámaiból 

az ö boldogságának elrablója kikél. 

— Hát én most már mit tegyek nagyságos 

uram? kérdé Gábor, ki a nevelővel együtt dideregni 

kezdett a vizes ruhában. — Uramat mégis csaknem 

hagyjuk tán itt? 

— Hát hol van a nagyságos ur? kérdé a ne-

velő, ki semmit nem tudott Kalocsay Péter hollété-

ről, sőt egyenesen azt hitte, hogy az a Tiszába veszett. 

Gábor a csárdára mutatott, jelezve, hogy Ka-

locsay ott van. 

Hubay ur egy pillanatig némán állt s az-

tán leányához fordult. 

— Akarod-e őt látni? 

Kalocsayné némán nézett apjára, nem volt erő 

benne, hogy azt mondja, hogy férjét, bármennyit 

szenvedett is tőle, most, midőn már tudta, hogy az 

félholtan fekszik: nem akaija látni. 

(Folyt köv.) 
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Helyi és vegyes hirek. 
— A vasutügy jelenlegi állásáról külön cik 

ket hozunk, itt csak azt említjük föl, hogy Landau 
Gusztáv kir. ínapector, ki a műszaki tauacs részé 
ről a mi vasútépítési tervünk megbirálásával biza 
tott meg, hogy aunál alaposabb birálat alá vehesse 
a tervet, helyszíni szemlét tartott, különösen aunak 
megitélhetése érdekében, hogy a belvizein felett 
mily magasan kelljen a mi vasút töltéseinket épi-
teni ? — S e tekiutetben a vasútvonal irányinak 
változtatása mellett, kijelentette, hogy » kormány 
azt fogja kívánni, hogy a belvíz felett méter 
magasan kell a töltéseket emelni. — Nevezett in-
•pector ur kijelentette azon véleményét is, hogy a 
vaaut nem fog többe kerülni, mint az a költség 
terv szerint ki van tüntetve ; mert egyes anyagárak, 
milyen a kavics és homok, tul olcsón vannak ugyan 
•zámitva, de a sínek sokkal magasabb árba számít-
tattak, ugy, hogy a sínek beszerzésénél 18 ezer forint 
előny mutatkozik és előny mutatkozik még az uj 
vonal mellett a földmunkánál is; de ezt jó részben 
töl fogia emészteni a homok és kavicsnál fennforgó 
különbözet és a szentesi indóház költsége, mely 
nagyobb lesz, mint az a költségvetésben ki van 
tüntetve. Felemlítjük még, hogy a tenyő kunszent-
mártoci vasút építője: Ernazt vállalkozó is végig 
járt« a Landau inspector ur áital kijelelt vonalat a 
végből, hogy a helyszíni viszonyokkal megismer 
kedjék és az esetre, ha a pályázat meghirdettetik: 
teljes ismeretével birjon külöuösen annak, hogy itt 
uii fö. dm un kával áll szemben a vállalkozó? Eruszt 
ur komolyan reflectál ezen vasút építésére, kü'önö 
aen azért; mert a tenyő kunszentmártoni vasút most 
már be lesz fejezve, s az építéshez szükséges esz 
közeit, embereit ezen építkezésnél azonnal munkába 
állíthatja, — természetesen az esetre, ha o nyerné el 
a munkát. Ernszt ur oda nyilatkozott, hogy ha má • 
jusban meglehetne az építést kezdeni, az esetre 6 j 
hónap alatt be lehet a munkát fejezni. 0 legalább 
kész erre vállalkozni. — Landau inspector ur, ki \ 
Sima Ferencnél volt szállva, f. hó 17-én Kunszent ! 
mártonra ment vissza és onnan még az nap Buda j 
pestre utazott. 

— A kataszteri felszólamlások felett most ! 

folynak a helyszíni vizsgálatok ; de mint értesültünk j 
a bizottság a legnagyobb szigorral jár el, ugy hogy 
tobb esetben nem c>»ak, hogv helyt nem adtak a 
felszólandó kívánságának ; de feljebb emelték földje 
osztályát. Ami természetesen uj felszólalásra ad okot. 

— A fólegyhaza - csongrádi vasút kiépítése ér 
dekében az országgyűlésen Horváth Gyula kor 
mánybiztos ur szót emelt: de báró Kemény Gábor 
miiiister nem helyezte kilátásba, hogy ezen vasút 
kiépítése különösebb állami támogatásban részesüljön. 

— Az artézi kut mélysége tegnap este 7 óráig 
194 méter volt, a csőben ugyanaz ideig 188 méter 
magas a viz. 

— A dal ós zeneegylet által múlt szombaton 
rendezett hangversenyt minden tekintetben sikerült-
nek mondhatjuk. Vutka Mariska kisasszony zongora 
és íuvola-játékát a jelenvoltak élénken megtapsol-
ták B dicséretére legyen mondva a kisasszonynak, 
a nyilvánult taps nem érdemetlenül hangzott fel já-
téka utáu. Tetszésben részesült Bartlia Kálmán ur 
szavalata, valamint a dalegylet által előadott többi 
darab is. 

— Tavaszi országos vásárunk a mai napon 
a baromvásárral veszi kezdetét. A városi tanács ál-
tal rendezendő bikaboijn kiállítás és vásárlás szin-
tén a mai napon, reggeli 8 órakor veszi kezdetét a 
régi szénás kert melletti téren. 

— Zsebtolvajlás a városi fürdöházban. Egy 
helybeli uri ember már többször tapasztalta, hogy a 
városi fürdőházban h isznált g'zfürdése alatt erszé 
nyéből hol több, hol kevesebb összegű pénz elve-
szett. Hogy ezen manipulació ne csak az ő, hanetn 
tanú tudtával is történjék, legközelebb egy barátjá-
val ment a gőzfürdőbe, s közvetlen a fürdés előtt 
megmutat'a neki a pénztárcájában levő pénz össze 
get, s mentek fürödni — Fürdé* végeztével első 
teeudőjük volt a pénztárca megvizsgálása, 8 ugy 
találták, hogy annak tartalma egv darab 5 frttossal 
kevesebb lett, mint volt fürdés eíőtt. Az illeti azon-
nal kérdőre fogta a fürdő szolgát, a ki egyszersmind 
bérlő is, hogy adja magyarázatát a pénz eltűnésé 
nek, az azonban csak annyit hozott fel mentségére 
„ő nem lopta el.u Az ügy jelenleg a hatóság előtt 
van, mely hivatva lesz a tettest felfedezni, s a zseb 
tolvajtól a fürdőházat megtisztítani. 

Concert. A szentesi dal-és zeneegylet apr. 
26-án a vármegye házában koncertet rendez. Ezen 
hangversenyen Márkus Agostonné urnö is játszani 
fog és nálunk talán utolszor; mert Márkus ur május 
hóban Budapestre fog költözni városunkból. Márknsné 
úrnőnek tehát ezen játéka bncsn-játék is lesz nálunk, 
ami széles körben fog érdeklődést kelteni a rende-
zendő hangverseny iránt; mert hiszen Márknsné asz-
szony gyönyörű zongora játékával annyi estélyen 
szerzett már igazi műélvezetet mindannyiónknak, hogy 
ezen bucsu-estélyen alig fognak hiányozni, kik nálnnk 
koncerteken résztvenni szoktak. Ezen hangverseny 
jövedelmét egy zongora bevásárlására fogja fordítani 
a dalegylet — Belépti dij nem lesz s ki-ki tetszése 
szerint járulhat a zongora beszerzési költségeihez. 

Hivatal áthelyezés. A szentesi m. kir. adó 
hivatal f évi szent G\örgv napjától helyiséget vál-
toztat. Mint benünket értesítenek, özv. Aradi La 
josné háza béreltetett ki e hivatal számára. — Fel-
hívjuk azért ügyes bajos polgártársaink figyelmét e 
körülményre. 

— Meghívás A szentesi 48 as népkör ez évi 
tisztújító rendes közgyűlését május hó 3 ik napján 
(vasárnap:) d.u. 2 órakor fogja megtartni a kör-
helyiségben. A közgyűlésre a nevezett kör tagjait 
tisztelettel meghívja az elnökség. 

— HalvaCSOra lesz ma szombaton Grünvald 
József kispiaci kávéházában. 

— A sorozás Szentesen — mint az lapunk mai 
hirdetési rovatában olvasható,—f. évi april hó 25 én 
veszi eredetét, s tart april hó 30-áig bezárólag A fő-
jegyzői hivatal által közzétett eine hirdetményre ugy 
a hadkötelesek, mint a szülők és gyámok figyelmét 
egyaránt felhívjuk. 

— Szini előadások tarthatása iránti engedé-
lyért — mint halljuk, — már több színigazgató fo-
lyamodott a rendörkapitányi hivatalhoz. A legjobb 
tarsulati névsort bemutatott igazgató már meg is 
kapta az engedélyt, ki az előadásokat junius 1-én 
fogja városunkban megkezdeni. 

— B a t t i nagy állatsereglete még csak a 
vásáron át lesz látható Vasárnap és hétfőn leszál 
litott helyárak mellett lehet bemenni. 

- - Jakó Mihály nőszabó üzlethelyiség változ 
tatáai hirdetményére felhívjuk a t. hölgyek — fi-
gyelmét. 

— Látogatás. Liptay István ministeri tanácsos, 
Jamuiczky Jeuő ministeri titkár, Klima Miklós köz 
ponti állami állatorvos és Mausz Péter kerületi ál* 
iaini állatorvos, az állategészségügyi törvény és ren 
deletek végrehajtásának fölülbírálása végett f. hó 
24 én városunkba iuígfo<u«k jelenni. 

— Az ipartörvónyhez. A földmivelés, ipar és 
kereskedelmi ministeriuinnak ujabban kibocsátott 
rendelete értelmében, az Árva, Turócz éa Zólyom 
megyei vászonárulók, kik ezen megyékben keszi 
tett s a házi ipar tárgyát képező vásznakkal vándor 
kereskedést űznek, ezen vásznakat a heti piacokon 
szabadon áru.hatják. 

— Korcsmai je lenei „Ezt a levest nem ehetem; 
egy darab rongy úszkál benneu. — mond az utas 
a zsidó korcsmárosnak. — „Nhü! nyolc khrajeárért 
csak nem úszkálhatja benne egy rüt bhársun!" 

— Szélhámosság. Egy párisi henteshez febr. 
végén egy fiú lépett be, hónapalatt hegedűvel s há 
rom frankért sódart kért. Midőn fizetésre került a do 
log, a kis fiú kikutatta zsebeit és sírva szólt: „A 

Eénzt otthon felejtettem, de itt hagyom zálogba a 
egedüt." A hentes beleegyezett, a kis fiú elvitte a 

sódart és ott hagyta a hegedűt. Nem sokára egy 
fogat állt meg a hentes előtt s egy ur lépve a boltba 
40 frankért ludmáj pástétomot vett. Egyszerre meg 
látja a hegedűt, kezébe veszi s elragadtatáasal mondja, 
hogy az Stadinári féle hegedű és röktön 1000 fran-
kot ajánlott fel érte. A hentes tudtára adta, hogy a 
hegedű nem az övé, de hogy beszélni fog a tulaj • 
Honossal. Az ur megnevezte lakását s eltávozott. 
Délután eljött a fiu s s hentes tőle s anyjától a he 
gedűt H00 frankért megvevén, örömmel rohant az 
ur által megjelölt lakásra. Ott azonban a keresett urat 
nem ismerték a a hentes rájött, hogy szélhámosság-
nak esett áldozatul. 

— A pápa egészségi állapota felől kedvezőtlen 
hirek érkeznek Kómából. A szent atya csúzos arcz 
bántalraikban és álmatlanságban szenved. 

— Aradon sajátságos eset fordult e'ő. Egy 
mesterlegény ugy eltüszentette magát, hogy jobb 
karja rök'ön kificamodott. 

— őrültek varosa Antwerpen közelében Gheel 
helység valóban az őrültek városának nevezhető: 
6000 lakosa közül 18H3 évben 1663 volt tébolyodott. 

— Leugrott a vonatról Báty és Som között, 
Beregmegyében, egy fóldmives, mert a vasúti kocsi 
ablakán át meglátta náhány nap előtt megszökött 
feleségét. Baja nem esett, de a csendőrök feleségével 
együtt elfogták, 

— Bányaszerencsétlenség Walesbea, a stokei 
kőszénbányában a viheder hét bányászt megölt s 
tizenhatot su'vosan megsebesített. 

— Elmés biró- Egyik franciaországi község 
birója, hogy a húsvéti ünnepek aLtt minden korcsma 
zárva legyen, a következő hirdetést tette közzé: „A 
ki a szent mise alatt a korcsmában tartózkodik, föl 
van jogosítva, fizetés nélkül távozni.u Miut a további 
jelentések szólnak, az eszköz, használt s a korcsmák 
zárva voltak. 

— Somogymegye egyik pusztáján Síriban, a 
napokban egy öreg asszonynak a macskája megveszett. 
E^y 12 éves laányt mart tneg először, ki, inidőn a 
sertéseket megetetni akarta — a macska az ólból 
kiugrott s megmarta a leány lábát. A kiabálásra töb-
ben odaszaladtak s a macska ezeket ia majd mind 
megmarta, igy egy 16 éves leányt, egy 40 éves 
asszonyt éa még két fiút. Orvosért csak másnap men 
tek a közeli mező városba. Az orvos ugyanis kiégette a 
sebeket, de akkor már késő volt s az öt szerencsétlen 
minden valószínűség szerint a legiszonyúbb halállal 
fog kimúlni. 

— Magas életkor. Balaton Kereszturon a na 
pókban halt meg Gaál Józsefné, szül. Györgye Er 
zsébet, 106 éves korában. 

— A legújabb magyar találmány. Molnár Péter 
újpesti munkás oly gépet talált fői, a mely viz és 
gőz nélküli erőt fejt ki és fekvő képezetet mozgatá-
sára gyáraknál, malmoknál stb. gőzgépek helyett alkal 
mazható. Az eg-̂ sz gépezek, egy az abban elhelyezett 
s megfelelő sulv által mozgattatik, a mely mozgás 
egy ember állal szabályozható. E'őnye felállításának 
feltűnő olcsóságában és egyszerűségében, valamint a 
gőzmozdony vagy más gépezetekhez szükségelt fűtő 
anyag és kezelő személyzet szükségtelenségében, de 
különösen gyors mozgásánál fogva, az időbeni nyere-
ségben áll. A gépezet hasonló a lokomobíl lóerejé-
hez, nagyobbnál nagyobb erő előállítására alkalmaz-
ható, illetve készíthető. Minta, — 10 szer kisebbített 
mértékben, — mely egy 4 pár kőre járó malmot 
hajt, készen áll és megtekinthető. — A szakértők 
föladata most már annak megállapítása, menynyiben 
képes a gép a feltaláló által fönnebb jelzett feladat-
nak megfelelni. A föltaláló,különben nagyfontosságú 
találmányának nagybani gyártásához társat keres. 

— Árverezendő város Tokaj városának 3752 
frtra becsült ingatlanait e hó 30 án fogják nyilváno 
san elárverezni, 3318 frt 35 kr. kincstári követelés 
fejében. Szomorú ¿'lapot! 

Kiállítási hirek. 
Az országos kiállítás minden izében e hó 8 án 

vette kezdetét az általános installáczió, t. i. a kíál 
litott tárgyaknak csoportok szerint való beosztása és 
rendeltetésük helyére felállítása. Az ebbeli munká-
latok oly gyorsan haladnak előre, hogy kétségünk 
sem lehet az iránt, miszerint a megnyitás határide 
jére legfőbb részeiben teljesen elkészült műként fog 
a kiállítás előttünk állani. — Az országos kiállításra 
elfogadott bejelentések száma április hó 1 éntf 500 at 
tett, a mi a turini országos kiállítást kivéve, az utólsó 
évtizedben Európában tartott általános kiállítások 
között, legalább a l>¡állítók számát tekintve, első 
helyre állítja kiállításunkat Az összes bejelentések 
közül Horvát-Szlavonországra esik 1445. Budapestre 
pedig 1296 

A keleti pavillon byzancí kupoláival, farácaoza 
tával, szépen ivezett oszlopsoraival a festői keletnek 
egy idevarázsolt töredékeként mutatkozik; csarnokai 
han nagyban folyik már az egyes osztályok béren 
dezése, különösen a szerb és a bolgár osztályé. Ha 
még megemlítjük, hogy az erdészeti pavillon nagy-
hatású fakéreg-burkolatával, a műcsarnok a inaga 
gazdag inajolikadíszitésével, a királyi pavillon éa a 
hangversenyterem szintén teljesen elkészültek, ugy 
ezzel megközelítő képét adtuk a kiállítási terület 
mostani állapotának. A hivatott tényezők a megnyitás 
határidejének közeledtével kettőzött buzgóságot fej 
tenek ki, hogy a kiállítás a kellő időben egy minden 
izében teljesen befejezett egészként adathassék át a 
közönség szemléletének. 

A kiállítási terület parkirzásának kiegészítéséül az 
országos bizottság 4000 forint erejéig különféle fenyő-
ket vásárolt, melyekből öt vaggon Pozsonyból meg 
is érkezett s a királypavílloo környékén már részben 
el is ültettetett. E fenyők öt méter magasak. Al 
brecht főherceg a saját pavillonja környékét szintén 
coniferákkal diszitteti s ezeket most ültetik. 

A Dunagözjajozásltársulat gőzhajóinak modell-
jeit, ó budai hajógyári készítményeit állítja ki egy 
külön pavillonban, a melyuek tőszomszédságában 
látható a Ganz-féle vasöntő-gyár csarnoka is; ez a 
csarnok csinos miuiaturképe a G.mz gyár budai épü-
letének, a melyben e világcég a maga nagyhírű 
waggonkerekeit s elektrotechnikai gyárt nányait készít 

Az országos kiállítás alatt M fővárosba utazó 
vidéki tanítók fogadására és útbaigazítására a fóvá 
rosi tanitóegyletek küldötteiből álló fogadó bizottság 
m. hó 27 én tartotta alakuló gvü'é* ét a népnevelők 
egyesületének helyi'égében. E bizottság 70 tagból 
áll, melyből 30 at a bpesti tanítótestület, 20 at a 
népnevelők egyesülete és 20-at a budai tanitóegylet 
küldött. A fogadó bizottság mindeuik tagja jelvényt 
fog kapni s a részletea programm később fog közzé 
tétetni. Vidéki tudakozódások Wehner Gyula igazg. 
tauitóhos intézetniük (I. ker. szarvastéri községi 
népiskola). 

— Asaicurazloni Generáli. E társasig legújabban 
díjtáblázatot bocsátott körre, mely szerint az életbiztosítási ág-
ban egv előre hal sl és elélés esetére azonnali vagy meghatáro-

j zott esedékességgel szóló vegyes biztosításokra nézve egy osc-
, tályt állított tel, melyben a biztosítottak a nyeremény nyolcvan 

»«¿¿alakit kapják oly módon, bogy az a biztosításnak bárom 
, évi fennállás* után éveukint az igényre jogosult*k kttzt osztatik 
! fel, a mérleg' ől netalán eredő veszteséget azonban kizárólag a 
! társaság viseli Az Assicurnsioni Generáli, mely minenkor azon 

vsn, l.ogy a közttnsé* méltányos kívánalmainak lehető legjobban 
megfeleljen, első volt azok kőiül, melyek az életbiztosítás terén 

| igen lib. láris biztosítási feltéte'ek életbeléptetés« a l u l dic*éretr* 
I méltó reformok-t hoztak he és ugy es áltxl, valamint ni bizto-
I sítá*i módosítások létesítése áltxl az életbiztosítás terjesztése 

kfirül nagy érdem-ket szerzett 80%-nyi uyereményrészesítés oly 
újítás, mely az életbiztosítás népszerűsítése érdekében bizonyára 
igen célszerű, annál is iukábh, mivel az ez-n társaságnál az 
18ő'2-ík év óta az egyszerű haláleseti biztositások-ia nézve fen-

! álló nyeremény részesítési osztály a résstvevőknek 29.77%-nyi 
| átlagos osztalékot fizetett ki. 

i i r o i d ^ L O I M : , 
— A Vasárnapi újság 12 ik számának tartalma: — 

Szöveg: Ballagi Mór Kórházban Költemény Lipcsei Ádámtól. 
Utaiá* ismeretlen állomás felé. 184'» ápril 23-tól május 5 ig. 
7 Szent Gyftrgy napja. 8. Szent Márk napja A Délibáb Thury 
Józseftől. Homokból font kötelek Angol reeény Irta Francillon 
R K. Első fejezet A pesti dnnapart 1848 előtt. Egyveleg. 
Kongó állam Az angol orosz viszály képekben. István király. 
Irodalom és mflvé«*et. Közintézetek és egyletek. Mi az újság? 
Halálozások. Sakkjáték Szerkesztői mon.Uni való. Heti naptár 
Képek: Ballagi Mór. Az angol orosz viszály Közép Ázsiában : 
1 Hérát, nyugati Afgh<oiisztán főhelye 2. Lnmsden Péter és 
kíséretének fogadtatása Teheránban a persa »ah által. 3. Las-
giii „mentsvár*, Khorasszán persa határán 4- Fogolyra vadászó 
persa. 5. A „bnngrV vagy vadtáncz, Bala-Marghábban. 6 Ko-
marov tábornok, Oroszország Kaspi-tengeren túli tartományai-
nak kormányzója. 7—13. hét persa és afghán arckép A pesti 
dnnapart 1848 előtt A Kongó állam: 1. Hyphaene pálma 2. 
Emhei főnök. 3 Tyukketresz. 4. Galago maki 5 Falu Bolobo 
mellett — Előfizethetm Budapest, Fr nkl n társulat, egyetem 
utca 4 szám. Előfizetési ára egy évre 8 frt, félévro 4 frt, ne-
gyedévre 2 frt. 

— Az O r s z á g - V i l á g 1 , Degré Alajos ieles irónk szer-
kesztésében megjelenő eme magas szinxonalou álló magyar szép-
irodalmi hetilap a következő véltozatos tartalommal jelent meg: 
Crfipké« Klári mátkasága Kajz Irta Jakab Ödön. Epigrammák 
Irta Csaló injai Pajor István. A j ó palackokról (I ) Irta Dort'ák 
Gyula- A falu urai Itegény Irta Toloay Lajos. (Folyt.) A hab-
leány. Az aldunai utazásból Költemény Irt« Bartók Lajo«. A 
trónörökös pár utazása. Kopekkel Árnyékban Képpel A mű-
vészvilágból. Életkép Irta Jessou Angolból fordított* Sámi 
Lá«slóné. A li.-t történet« Irta Székely Huszár. Állandó róva 
tok Iro'lalom és tudomány, színház és művészet, újdonságok. 
n >k világa, vidéki elet, könyvpiaca, sport, hvmen, gyászrovat, 
innen onnan, rejtvények, naptár, hirdetések. Klöfizetéai ára egy 
évre 10 frt, félévre 6 frt, negyedévre 2 frt 50 kr , m-ly összeg 
Budapestre, a „Pada*" irodalmi intézet kiadóhivatalához kúl 
d-i.d.i 

— Az O l v a s ó k ö r regényíol}óirat 25-ik ftl<ete megje-
lent, mely a „Gyémánt Király" trancia regény folytatásán ké-
pezi. — A képes és díszes kiállításit kiadvány havonk'nt két 
szer jelmik meg. — Klöfizetési ára egész, évre 6 frt, félévre 3 
frt, uegyt-dévre 1 frt 60 kr. K/.eu kivül az előfizetők külön 
kedvesméuyben is rész"*űlnek Mutitványszám miudenkiiiek in-
gyen és bérmeiitve küldetik, ki eziránt a kiadókivatalhox for-
dul, mely Budapest, stáció utcza 31 sz a van. 

A O o n d d z ö 28 száma a következő érdekes és vál-
tozatos tartalommal jelent meg: „Az uj főispán," regény Tol-
uay Lajostól ; „A régi pálya," költemény Daluiftdy Győzőtől ; 
„K<'>zsa vagy Viola," írta B-niczkyné B ij*a Leuke: „A végzet," 
regény. Margitay Dezsőtől; „Hogyan lett Óft'nból Újfalu." Egy 
község krónikája, Erdélyi Gyulától: „Székely támad, székely 
»áiija," történeti regény P Szatlimáry Károlytól. A gránát köve« , 
asszony," Marlitt E legújabb regénye, fordított« Mártouffy Fri , 
gyes „A végzetes levél" humoresk Kzeket követi a boríték ér- i 
dekes tartalma, úgymint A m«gyar gazdaasszony, vegyesek, 
talányok, talányfojtők és szerkesztői posta A mind n vasárnap 
megjelenő „Gondűző" e'őfizetési ára negyedévre 1 frt 50 kr Az 
előfizetési pénzek Székely Aladár kiadó tulajdonoshoz külden-
dők Budip"«ten, VII dobutca 1 1 A kiad » mindenkinek szolgál 
mutatványszámmal ingyen és bérmentve, ki e végre hozzá fordul. 

Üzleti tudósítások. 
Szentes, 1885. april 17. 

Piacunkon a hét folytán rég nem tapasztalt 
| élénkség uralkodott a buza üzletben, az árak na-
! poriként emelkedtek, mely nem kevésbé megzavarta 
! az eladókat, ugy hogy az utóbbi hetivásáron, mind 

a mellett, hogy vevők 50-60 krral Ígértek többet, 
mint az előbbi hetivásáron, mégis alig adatott el 
pár száz mázsa buza. Más tertnénynemekben szintén 
tetemes áremelkedést lehetett észlelni. Okát ezen 
gyors áremelkedésnek a politikai viszonyokból és 
az angol orosz háború kitörhetésére valló körülmé-
nyekből lehet következtetni. 

Buza árak 100 kilónként: 7#-£0 kilós 9 frt. 
75—76 kilós 8 80. — Árpa, kukorica (köböllel) 
5. frt 5.30. Z i b 4.50. — Köles 5. frt. — Szalonna 
mm. 38—30 frt. 

BUDAPEST, april 15. 

Az időjárás kedvező, az ország csaknem min 
den részeiben volt eső kisebb nagyobb mérvben, mi 
jótékony hatással volt a vetések állására. 

Az üzlet egész átalakuláson ment keresztül, 
eddig az eladók voltak többségben, e héten azon-
ban kisebbségben maradtak; az eladók vevőkké let 
tek és részint fedezték régebbi kötelezettségeiket 
nagy veszteségek mellett, részint még ujabb vásár 
lásokat eszközöltek A hausse konzorcium igyekezett 
az általa alkotott helyzetet lehetőleg kiaknázni, adó 
sait kénysz' ritette kötelezettségeit feloldani és a tö 
meges vásárlások általános emelkedő iráuyzatot ered 
ményeztek, ugy, hogy csaknem az összes gabonme-
rnek nagyobb áremelkedést nyertek. Ennek oka 
nem tná", miut az angol orosz koi.flikus. Ennek be 
folyása alatt állanak az összes gabonapiacok és .i 
háború kitörés? esetében a sp-^ku'áció magas árak 
elérését remélvén, nagyobb vételekbe bocsájtkozik. 

A hét folyamában tehát élénk üzletünk volt, 
a fogyasztók kénytelenek voltak az árutulajdonosok 
által követelt magasabb árakat megadni. Az üzlet 
további fejlődése most már nemcsak az időjárástól 
függ, hanem azon körülménytől is, hogy a béke 
feutartatik-e vagy nem. A* eladók általában tartóz 
kodó állás' foglalnak el, számításukban ugy véle 
kedvén, hogy a béke fentartása esetébeu sokat nyer-
hetnek és egész nyugodtau viselik a spekulációval 
járó, véleményük szerint csekély kockázat veszélyét. 

Heti üzletünk menetét a következőkben rész-
letezzük : 

Buza- Az üzlet szilárd irányzattal indult, az 
emelkedés csak a hét végén állott be, amidőn mai 

maink nagy mennyiségeket vásároltak teteme* árja 
vulia mellett. Árutulajdonosok ugy vélekednek, hogv 
i háború ^¡törése ésetében malmaink jövedelmezi 
kivitelt fogna4: eszközölhetni Angolországba. Mal-
maink azonban nem osztják azon véleményt, mert 
nem bíznak abban, hogy képesek lesznek az ameri 
kai versenyt leküzdeni A hét vége felé élénk üzlet 
volt, heti forgalmunk 120000 métermázsa s az árak 
40 krral emelkedtek. 

Állomásokon csekély üzlet volt, árutulajdono 
sok felemelt követelései folytán. 

Mai buzsárjegyzéreink Budapesten: 
Tiszavidéki 75 -80 kilós 8.80—9 55 frt. 
Pestmegyei és fehérmegyei 75—80 kilós 8.75 

—9 50 frt. 
Észak magyarországi 75-80 kilós 8.50—9.40 ft. 
Rozs Szilárd hangulat mellett csekély kínálat 

volt; az árak emelkedők. Ilelyben kisebb tételek 
7.60-7.85 friig keltek. Állomásokon eladatott: Hat-
vanban 7.55 -7.60 frt, Debrecenben 6 85- 6.90 frt, 
Fél egy házán 7.10—7.15 frt. 

Árpa. Mérsékelt forgalomnál az árak 15—25 
krral emelkedtek. Takarmány árpa 6.70—7.25 frtig, 
égetni való 7.50—7.75 frton kelt. Finomabb fajokban 
nem volt üzlet, névleges árak 8.50 - 9.50 frt. 

Zab. Az irányzat szilárd, árak emelkedők, a 
forgalom mérsékelt. Eladások 7.10—7.40 frtíg for-
dultak elő. 

Tengeri. A nagy szükséglethez képest kevés 
ajánlat volt, az árak 15 krral emelkedtek, a hét 
végén 6 20—6 25 frtig adatott el. 

Repce Netn volt üzlet, árutulajdonosok magas 
követelései folytán. Káposztarepce 12.50 forint. 

Szerkesztői üzenet. 
H J. urnák helyben Jönni fog. 

A tulajdonképeni ezen országban uralkodó 
betegség. 

Mint valamely tolvaj, éjjel lep ez meg ben 
nűnket. Némelyek mell- és oldalnyilásban, olykor 
derekfájásban is szenvednek; bágyadtság és álmos 
ság által lepetnek meg, szájuk ize rossz, különösen 
reggelenkint; 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 a tapadósak : kis időre rá köhögés áll be, eleinte 
csak száraz, néhány liőuap multával azonban bizo 
nyos zöldes színű kiköpéssel párosulva; az illető 
folytonos bágyadtságot erez, az álom nem hozza 
meg neki a kellő pihenést; azonfe'ül idegessé, in-
gerültté s roszkedvüvé válik, balsejtelmek gyötrik ; 
ha hirtelen felkel, szédülést érez, s az egész világ 
keringeni látszik véle; belei eldugulnak, bőre olykor 
száraz és forró lesz, vére megs&rűdik s megalszik, 
szem fehére megsárgul: vizelete csekély s setét 
szinű s hosszabb ideig való állás mellett iilledék vá-
lik ki belőle; továbbá az étel gyakran felböfög, mi 
közben néha 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, s bizton fel-
vehető, hogy az ország népességének majdnem egy 
harmada ezen betegség egyik vagy másik nemében 
szenved. — Tapasztaltatott, hogy ezen betegségek 
lényege az orvosok által gyakran félre ismertetett; 
némelyek által májbaj gyanáut, mások által mint 
emésztetlenség, ismét mások által mint vesebaj atb. 
lett gyógykezelve, a nélkül, hogy ezen külötnböző 
gyógykezelések közül c*ak egy is sikeres lelt volua, 
tűig ellenben a „Sháker kivonat" ezen betegséget 
minden egyes esetben tökéletesen elhárította. Ezen 
kitűnő gyógyszer valamennyi alább felsorolt gyógy-
szertárak mindegyikében kapható. 

Oly egyéneknek, kik dugulásban szenvednek, 
a Seigel fele hashajtó labdacsokra i* vau szükségük, 
a „Sáker kivonattal" kapcsolatban. A Seigel föle 
hashajtó labdacsok meggyógyítják a dugntást, el. 
űzik a lázt és a meghűlést, megszabadítják a főfá 
jástól s elfolytják »z epekiömlést. E*ek a legbizto-
sabb, legkellemetesfbb s egyszersmind a legtökéle 
tesebb labdacsok miml -n eddig készítettek között. 
A ki ezekkel csak egy kísérletet is tett, azok hasa 
nálatát bízouyára nem fo^ja abban hagyni. Euyhé 
deden ,8 minden fájdalom előidézése nélkül hat. 

Ára egy palaczk „Sháke féle kivonatnak" 1 frt 
25 kr., 1 doboz Seigel fele hashajtó labdacsoknak 
50 kr Magyarországi föraktar: 5-20 
Budapest : TörŐk József gyógyszertára király utca 12. 
Szentes : Várady L. és Podliradszky Ferenc uraknál. 

WELLESZ EDUÁRD 
háza eladó. A venni szándékozók értekez-

hetnek a tulajdonossal. 

Regale jog bérbeadás. 
Mindszent község tulajdonát képező ital-

mérési jog az 1885. évi julius hó i-ső nap-
jától az 1891. évi junius hó 30-ik napjáig 
bérbeadatik. 

Bérbeadatik az egész jog szabad hasz-
nálata az összes épületekkel és földekkel — 
avagy külön a tömörkényi és külön a mind-
szenti oldal. 

Esetleg bérbeadatik a kimérendő ita-
lok után meghatározott dijak szedésének joga, 
akár az összes italnemüek után, akár külön-
külön a bor, sör és pálinkanemü italok után. 

Nincs kizárva a rátarendszer szerinti 
bérbeadás sem s valamint erre, ugy adhatók 
zártajánlatok külön-külön a bor, sör és pá-
linka mérés szabad gyakorlásáért is. 

A vonatkozó feltételek megtekinthetők 
Mindszent község közházánál, vagy a bérbe 
adással meghatalmazott bizottság elnöke : 
Wimmer Károly urnái. 

A zártajánlatok 1885. évi május hó 
10-ik napjának délelőtti 9 órájáig adandók 
be a bizottság előbb megnevezett elnökénél; 
a beérkezett ajánlatok nyilvános felbontása 
ugyanaznap délelőtt 9 órakor eszközöltetik 
a község közházánál, a hol szükség esetében 
a nyilvános árverés délelőtt 10 órakor meg 
is tartatik. 

Mindszent, 1885. april 16-án. 

A bizottság. 



XV. ÉVFOLYAM. S I B D E T É S E E . 16. SZAM. 

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 osztályú 
árvaszéki ülnöki állásra, melyhez ugyancsak 
1000 frt évi fizetés és 300 frt évi lakbér il-
letmény van kötve — és a Ill ik osztályú 
iilnöki állomásra, mely 900 frt évi fizetés 
és 300 frt lakbérilletmény élvezetével jár, 
— pályázat hirdettetik; felhivatnak tehát a 
pályázni óhajtók, hogy eziránti kérvényeiket 
a köztisztviselők minősitéséről szóló törvény-
kivánta képesítettségüket igazoló okmány-
nyokkal felszerelten méltóságos Zombori Ró-
nay Lajos főispán úrhoz, Kis-Zomborban, 
folyó évi május hó 10-Ík napjáig bezárólag 
nyújtsák be. — Szentes, 1885. március 23. 

Stammer Sándor, 
al ispán. 

GRÜNVALI) JÓZSEF 
kispiarci kávéházában 

ma szombaton, április 18 án 

HALVACSORA 
lesz. 

A n. é. közönség mulattatására a szentesi első 
zenekar a legújabb darabokat játsza. 

"5IC. "X. 

Üzlethelyiség változtatás! 
Van szerencsénk a n. é. közönséggel tudatni, hogy 

N Ö I S E A B Ó É S D I V A T Á R U -
ÜZLETÜNKET 

szent GySrgy naptól, azaz f. évi april 24-étől kezdve 

DÖMSÖDI FERENCZ I.T. 496. SZÁMÚ HAZÁBA 
(Döme Albert pékmester melletti közbe, utcáróli bejárással) tesszük át s egyúttal 

kérjük a n. é. közönséget, hogy az eddig bennünk helyezett bizalmat továbbra 

is fenntartani kegyeskedjék. 
Maradtunk tisztelettel 

JAKÓ MlttÁtY és m t . 

Továbbá tudatom a n. é. hölgy közönséggel, hogy 

MIKDENHEMU SZÖYET MIHTÍKK1L 
el vagyok látva és ruhákat átlag is elvállalok, úgymint: szövet ruhák 18 forinttól 

40 forintig, — terno ruha 25 frttól 50 frtig, — atlasz ruha 35 forinttól 80 frtig, 

^ — selyem ruha 40 forinttól 120 forintig, — pongyola ruha 14 forinttól 36 frtig, 

a legújabb divat után 
és pontos kiszolgáltatás mellett. 

Y ^ w w w w 

FENTI. 

_ H K 

Hirdetmény. 
A f. évi újoncozás april hó 25-én veszi 
kezdetét ét 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 Il ik 

korosztálybeliek kik i-től 128 sorsszámig van-

nak felvéve. 

April 28-án azon II. korosztálybeli had-

kötelesek, — kik 129-től 241 sorsszámig és 

azon Ill-ík korosztálybeliek, kik i-től 213 sors 

számig vannak felvéve. 

April 29-én azon I l l 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. 

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. 

m 
POLENA1, 

lavanyavl tek, v a l a m i n t 

L U H I E E Z S É B E T 

pyópyforrás vize, mii dannyian kitűnő Uditü 
italok s járványos betegségek alkalmával is 

najrvhatásuak, — megrendelhetők 

MARSALKÓ KÁROLY 
munkácsi uradalmi ásványvizek bérlőjénél 

N y í r e g y h á z á n , H kaphatók országszerte min 
den nevezetesebb gyógyszertárakban, fűszer 
12 kereakedések éa vendt'g'őkhen is. 1 

Czakó Imre 
III. t. 297. számú házánál egy l a k á j t van 

kiadó. — Ugyanaz egy 

h á z 6 r z o i) e k 

ingyen lakást is ad. 

a 

0 

Özvegy 

Kotymán Sámuel né 
derekegyházoldali tanyáján 

7 kan (Zierzon-féle) I n é h e (levágásra 
kész) van eladó, 

kasonkint 14 forint jávai 
A venni szándékozók a fentnevezett 

tulajdonosnő tanyáján a közelebbi feltétele-
1 ket is megtudhatják. 

>GOOOGCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOCGC 

Ö Z V , J U R E N Á K E D É N É " 
III. t. szám alatti házánál 

egy két szobából álló külön lakás, egy 

« P — NAGY MAGTÁB — 
és e gy b o l t h e l y i s é 

Dévay János örököseinek 
a szelevényi határban levő, több tagból álló' 

I I 
három évre 

haszonbérbe kiadó. 
Feltételek, valmint az egyes részek bér-

leti áráról Mészáros Endre megbízottnál 
Szelevényen — bővebben értekezhetni. 

5*! 

A derekegyházi oldalon, 
közel a városhoz, 

17".11 hold jéminőségu fold 
eladó. A feltételek iránt értekezhetni Szánthó | 
János úrral. 1 — 3' 

Alulírott tisztelettel értesítem a 
n. é. közönséget, hogy lakásomat szt. 
György napkor a kispiarczi kávéház 
átellenébe, 

Bili Nagy Sándor ur hasába 
teszem át. Midőn erről a n. é. közön-
séget értesítem, egyúttal köszönetet 
mondok az eddigi, irántam tanúsított 
pártfogásukért,— melyet továbbra is 
kérve, maradok kiváló tisztelettel 

TAKÁCS IMRE, 
férfiszabó. 

a 

q BÉRBEAÜANDÓ . 

5 o o o g g c q o c g q c q o g o o o g o o o q o g o o o o g o c q o g < 

l GR/EPEL HUGÓ, IHARSHALL SONS & C.LIMITED % 
j f vezérügynöke Budapesten VI. bárányutca 16. szám (gyárutca sarkán) 

j J Ajánlja 

l GŐZMOZDONYAIT és GŐZCSÉPLŐGEPEIT 
^ őrlő malmait, valamint minden egyéb gazdasági gépeit és eszközeit, jelentékenyen 

I f leszállított árak mellett. 
^ — — — ^ _ _ _ _ _ 

A legújabb és kitűnően javitottt Marshal-féle gőzmozdonyok és cséplőgé-
' ̂  pek a budapesti országos kiállítás nemzetközi gépcsarnokában, a III. csoportban 
x vannak kiállítva. i _ 3 

A TAVASZI IDENYRE! f 
Van szerencsém Szentes város és vidéke nagyra * 

becsült közönségének szíves tudomására hozni, hogy a X 

Neumann J. ur piarctéri házában levő ¡| 

KALAPRAKTÁRAMAT! 
a t a v a s z i i d é n y r e jjj 

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

K i l L i l P O K I C i L L ) ^ 
dúsan berendeztem s azon kellemes helyzetben vagyok, O 

hogy a legkényesebb ízléseknek is megfelelhetek. 

Különösen ajánlom a n. é. közönség figyelmébe azt, 

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

lapok mindig a legjobbak és legolcsóbbak legyenek. (ft 

Szentes város és vidéke n. é. közönségének becses ® 

pártfogását kérve, vagyok tisztelettel 

6 - 6 Í S & M Z $ 
kalapgyáros. A 

Vasárnap és hétfőn leszállított helyárak 

Szentesen a vásártéren! 

BATTI JÁNOS 
N A G Y 

á l l a t s e r e g l e t e ! 
Mely a vadállatok különböző fajtáinak 

nagy választékaival b ir ; úgymint: afrikai < 
oroszlánok, nagyszert! példányok, tigrisek, 
párduc, leopárdok, jaguár, csikós, barna és 
tarka hyénák, amerikai és orosz medvék, 
jégfarkasok, orosz és szibériai farkasok, dél v 

amerikai tapirdisznók, antilopok, gazellák és 
pelikán, úgymint kti'fiuböző fajtájú kigyók, 

majmok, madarak és tevék. 

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

tudomására, hogy Horváth Istvánnak III. tized 

37. szám alatti házánál 

ÉPÜLET fiS 

o 

o 

o 
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Naponként két nagy előadás! 
ami alatt az afrikai oroszlánok, tigrisek, pár C 
dúcok, hyénák, medvék, farkasok idomitá- ' \ 1 
sának bemutatása megy véghez, előadva » ^ 
vüághirü és vakmerő állatszelidítők : Batti ^ 

János és Batti asszony által. j—< 

A föelöadasok délután 4, és este 1 órakor j 

tartatnak. N y i t v a ál l: d. e. 9 órától esti 9 íg. ^ 

i JL 
Helyárak: I . hely 20, I I . 10 kr. 10 éven £ 
alóli gyermekek az I. helyen felét, a máso ) ^ 

dikon 5 krt fizetnek. 5 1 J 

J-. B a t t i . — < Számos látogatásért esd 

_ X X — 

MŰHELYT 
nyitottam, ajánlván magam Szentes és vidéke 

tisztelt lakcsságíírsk páitfcgísía mindennemű 

épülel- és gazdasági gépeknél 
előfordulható 

H U T O S M U N K Á K 
végzésére. 

A cséplőgép tulajdonosok figyelmét kü-
lönösen felhívom arra, hogy a gépekhez szük-
séges dobtengelyeket újonnan is készítek és a 
régiek forrasztását is elvállalom. — Elvállalom 
továbbá'a T r a r - r ó g r é p e l s : és r o s t á l d 
javitását is. 

Szentes, 1885. január 28. 

D Ó N Á T H F E R E N C , 
7—o okleveles gépész. 

X 
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