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Elöfizetésiflárak : 

Egy v r>í 4 forint 

Félévre 2 forint. 

Negyedévre forint. 

Szerkesztőség: 
Knrcaparti u c j 31. szám, hova 

e lap szellemi részét illető közle-

mények és az előfizetési pénzek 

is küldendők. 

S 3 E H T E S Î h h t 
VEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖ1TY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap hátsó oldala 40 helyre van 

beosztva, egy hely ára bélyegdíj 

nélkül 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

„Nyílttériben 
tniiiden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert 
kezektől fogadtatnak el. 

Kéz i r a tok vissza nem adatnak 

Iv^egrjelerL minden szombaton. Felelős sserkesstő és kiadó tulajdonos : 

S I M ^ . F E R E N C . 
E g y e s s z á m átra , Q I c x a j c z á a , 

Magyarország van. 
E g y fél évszázaddal ezelőtt, mikor még 

Magyarország és ipar, kereskedelem és mező-

gazdasági kultura terén a civilisált nyugati 

á l lamoktó l messze elmaradt ország volt, 

mondta azon nagy és emlékezetes szavakat 

g ró f Széchényi István, h o g y : »Magyarország 

nem volt, hanem lesz.« A legnagyobb ma-

gyar lelki szemei előtt ezen mondásakor 

azon leendő Magyarország képe lebegett, 

mely nemcsak a fegyverrel ; de a tudomány , 

művészet, ipar, kereskedelem és mezőgazda-

sági kultura, szóval a civilisatió feltételeivel 

is versenyre kelhet Eu r ópa bármelyik á l lama 

mellett. 

A jós lat teljesült! 

H a Széchényi felkelhetne sírjából, látná, 

hogy Magyarország most már nem lesz, ha-

nem van. — H o g y van, ezt hirdeti az egész 

müveit vi lág előtt a budapesti országos ki 

állit is. Itt van most öszpontositva a magyar 

civilisatió, egy félszázados haladás gyümöl-

csének színe java , mely előtt midőn a cul-

tura teljes magaslatán ál ló müvei t külföld 

fia megál l , azt mond ja : hogy az a nemzet, 

mely már a tudomány , munka és szorga-

lom ily kincseivel rendelkezik, egyenrangú 

az európai müveit népekkel. 

Jól eső és bo l dog ö röm tölheti el a 

magyar ember lelkét, ha a budapesti országos 

kiállításra gondo l , melyről még a bécsi magyar-

falu német lapok is, melyek p ed i gmég mindig 

mint babár népet szerették külföld a előtt 

föltüntetni a magyart , a legnagyobb elisme-

réssel írnak és azt mond ják , h o g y : Magyar-

ország ezen kiállítással fényesen bizonyította 

be, hogy az európai műveltség színvonalára 

felküzdötte magát . 

Az igazi tiszta lelkesültséget azonban 

nem pusztán az egész müveit vi lág előtt ki-

vívott fényes anyagi siker és erkölcsi elisme-

rés adja meg a nemzetnek ; de igazi politi-

kai ünneppé avat ja a kiállítás megnyi tását az 

a magyar hazafias szempontbó l lé lekemelő 

beszéd, melylyel Rudo l f t rónörökös , mint a 

kiállítás fönséges védnöke, a kiállítás meg-

nyitását felséges atyjának, koronás királyunk-

nak, I. Ferenc Józsefnek ajánlá, s azok a ki-

rályi szavak, melyekkel e nemzeti ünnepet 

a király megnyi tá . 

Köze lebb m é g soha egy ura lkodó se 

jár t népe szivéhez, mint Rudo l f t rónörökös . 

Beszédére a hazafias lelkesültség igaz ö r öme 

hangzik Kárpá t bérceitől Adr ia partjáig. A 

királyi u tód fönséges beszéde ez : 

„( sászári és apostoli királyi felség! 

Legkegyelmesebb Urunk! 

Boldogító az a pillanat, melvben a felséges 

uralkodó elé ama hódolatteljes kérelmet intézve já-

rulhatok, miszerint az itteni kiállításnak az első és 

egyszersmind legjobb felavató üdvözletét adja ineg, 

további ntjára, királyi szavával. 

Kgy évezreden tartotta fönn magát ez a nemzet, 

ngv a szerencse, mint a balsors változatai közt s 

az ősei által elfoglalt földön egy hatalmas közéletet 

alapított meg. 

E mai napon njnlt erőben egyesülnek szent 

István koronájának minden országai egy békeünne 

pélyben, mely a bel- és külföldnek fényes látványát 

mutatja fel annak, mivé emclkedelt Magvaroszág 

viszonylag rövid idő alatt felséged bölcs, felvilágo 

snlt és odaadásteljes kormányzata s a nemzet lel 

késült hazafisága mellett. 

Ez a nagy, sőt meglepő előhaladása Magyaror-

szágnak a közmivelödés munkálataiban, e helyütt 

egy tágas, szingazdag képben van összefoglalva. 

A szent István koronája országait lakó népek 

értelmessége, igyekezete és képessége, a természet 

kincseit magasra emelve, gyümölcsözővé tette. 

Valódi hadazemléje ez Magyarország mezei, 

erdei és gazdászatának és állattenyésztésének, bá-

nyaművelésének ipari és kézművességi erejének, iro-

dalmi és tudományos, művészi és építészeti alkotá-

sának és tanügyi fejlődésének. 

Itt birjnk a tényleges tanúságait azon, épen 

ugy belterjes, mint egészséges kifejlődésnek, melyre 

a hazafi a teljes elégtétel érzetével tekint 

Örömmel fogják Magyarországnak ezen clöha-

ladását mindazon egyéb országok üdvözölni, melyek 

felségednek megáldott jogara alatt egyesülvék, — s 

az idegen nemzetek honosai, kik a kiállítást tanul-

mányozni fogják, ujabban is igazságos elismeréssel 

fognak Magyarország tetterejének és szellemének 

adózni. 

Ezen érzelmektől emelve, ezen gondolatoktól 

áthatva, intézem felségedhez azon legalázatosabb ké-

résemet, kegyeskedjék felséged ezen kiállítást meg-

uyitottnak nyilvánítani." 

Rudo l f t rónörökös ezen hazafias lelke-

sültségtől áthatott, lé lekemelő beszéde után 

a király e következő beszéddel nyitá m e g 

a kiál l í tást: 

.Ama magasztos ünnepély, mely bennünket ma 

e helyen egyesit, méltán a legőszintébb őrömmel 

töltheti be keblünket, mert egy oly mü felavatása 

áll előttünk, mely mint a szorgalom és becsületes 

munka, az anyagi és szellemi teremtőerő szülemé-

nye s az erre hivatott összes tényezők tevékeny, 

szakértő és hazafias közreműködésének vívmánya, 

hivatva van a világ előtt nemcsak magyar koronám 

országainak áldásdtis fejlődését feltárni, hanem egy-

szersmind fenliangon hirdetni, hogy eme szép orszá-

gok, a kulturállamok közt iniuden tekintetben máltó 

helyet foglalnak el. 

Örömmel jelentein meg azért, hogy ezen — je-

lentőségére nézve a közönséges kiállítások s/.invo-

ualán felül álló, méltán nemzetinek nevezett ünne-

pélyt jelenlétem által felavassam, s reményiem és 

óhajtom, hogy annak sikere, az ahhoz kötött vára-

kozásoknak minden irányban megfelelve, nemcsak a 

feutjelzett célokat biztosítsa, de egyszersmind aszor-

ga'om és áldásthoz'»munka ösvényén való fdytonos 

és fokozott haladásra hathatós ösztönül szolgáljon. 

Ezen reménytől cs óhajtástól áthatva, a kiállí-

tást ezennel megnyitottnak nyilvánítom." 

Igy beszélt a királyfi, igy beszélt a ki-

rály ; mindegyik ugy szólt, mintha Á rpád 

unoká ja volna, mindegyik a nemzet dicső-

ségét hirdeté, mindegyik a magyar nemzet 

jó létéért , hata lmáért és dicsőségéért lelke-

sült. — S ha keresve volt ezen királ>i sza-

vakkal a nemzet szive, akkor, ha valaha, most 

meg is találtatott az, s rá a nemzet hazafias 

lelkesültségtől csordult ig eltelt szívvel kiált ja, 

hogy éljen a magyar k i rá ly ! és éljen a ma-

gyar t r ónö rökös ! © 

A 1 eM o n c. 
üróf Széchényi István mondá, hogy: „oly ke 

vesén vagyunk magyarok, hogy még az apa gyil-

kosnak is meg kellene bocsátani." 

A legnagyobb magyar esen emlékezetes mon-

dása cseng fülünkbe mindig, valahányszor csak el 

gondoljuk, hogy Magyarország 14 millió lelket szám* 

láló lakójából csak 6'/i millió a magyar és a többi 

német, tót, rác, szerb, oláh. 

Mi más volnánk, ha eza 14 millió lélek mind ma 

gyar volna! Akkor szabadabban beszélhetnénk politi 

kai önállásról, független Magyarországról, — mig, ma 

ról napra meg kell alkudni a viszonyokkal, hogy 

fennállásunk koekáztatása nélkül haladhassunk előre. 

Magyarország ezen helyzetére gondolt Spéciié 

nyi, midőn a magyarság létszámának csekélységéu 

felsóhajtva, azt mondá, hogy: még az apagyilkos-

nak is meg kellene bocsátani, hogy a magyar lét-

szám ne fogyjon. 

És mi azt mondjuk, hogy: ha az ap;<gyilko-

soknak nem bocsátunk is meg, de igyekez/.ünk 

nemzeti létszámunk fokozása céljából megtenni azt, 

mit minden müveit nemzet megtesz, inely nemzeti 

hatalmára féltékeny, mely élni és uralkodni akar. 

S ha féltékenyen ápol minden legkisebb csirát 

más nagy éa hatalmas nemzet, mennyivel inkább 

kötelességünk ez nekünk, kik e 14 millió lelket 

üzámláló országban csak 6% millió vagyunk.?! 

Az ország rendre és sorra alkotja a törvénye 

ket, melyek az állategészség oltalmára hozatnak. — 

Csak legközelebb is járt nálunk egy miniszteri ta-

nácsos szigorú víssgálatot tartani a felett, hogy : az 

állatok egészségének megvédése érdekében kiadott 

ministeri rendeletek pontosan végrehajtatnak-e ? 

Vajon, ha fontos ránk nézve; mert rendkívül 

fontos az állategészségről gondoskodni, mennyivel 

fontosabb as emberek egészségének oltalmazása? 

Bizony, e tekintetben nincs nálunk nagy lel 

kiismeret és szigor. — Éveuként ezren és ezren 

vexznek el gyógy kezeletlenül, olyanok, kiket orvosi 

ép ¡ás mellett meg lehetett volna menteni, meg le-

hetett volua a nemzeti létszám gyarapítására tartani. 

Mily óriási szám az, melyet az egészséggel 

| való neiiitörődés miatt a nemzeti létszám évenként 

gyarapodásában elveszít! 

Ka ez^n számnak mily nagy százalékát képe-

zik azou szerencsétlen gyermekek, kiket Európa 

más müveit népei l e l e n c név alatt ismernek és 

fogadnak be az ember világba. 

Hazánkban e ballépésből származott gyerme-

kek sorsa vagy az, hogy a bűnös auya gyilkos ke-

zének lesznek áldozatai, vagy az, h»gy kellő anyai 

ápolás hiányában elpusztulnak, s aki mégis életben n- i-

rad közülök, az a kellő nevelés hiányában, elzüllik, a 

a társadalomnak szemete lesz. 

Náluuk ma még igy van. 

Európa többi müveit államai pedig l e l e uc z 

házakat állítanak fel éa idefogadják be azon g\er 

in ekeket, kiknek kü'önben pusztu'ás a sorsuk. 

S igy éveuként ezreket és ezreket mentenek 

m^g az emberisig szá nára. 

Kérdjük, hogy náluuk, hol Széchényiként az 

apagyilkosoknak is meg kellene b »csátani, nem 

volna e itt az ideje, hogy egy országos lelenc ház 

létesíttessék, mely befogadná a társadalom azon sze-

rencsétlen magzatait, kiknek csak itt és csikis itt 

van egyedü i biztos menedékök ? Franc'a, Nínet, 

Angol, Orosz és Olaszországokban míg a nagyobb 

városoknak is külön van lelencházuk. — Magyar-

országon nemhogy az egyes nagyobb városoknak ; 

de még magának az országn ik sincs, s innen vau 

azu'áu, hogy az ország egyes megyéi a lelenceket 

B'csbe kü'dik a lelencházba, hol azután a felke-

rült magyar gyermekekből né net gyermekeket ne 

veinek. Csak az egy Nyitravár negyéből a mu't év 

ben 156 gyermek neveltetett a bécsi lelencházban. 

— Hát nem szégyen ez Magyarorsiágra és nem 

áll e nagy érdekében az orszígdik, hogy ezen 

sorsra született gyermekek itt, h«zá<ikban neveltes-

senek fel és általok is emeltessék a nemzeti létszám?! 

Kell Magyarországon egy országos lelencház ! 

A? ország jobbjai gondolkoznak is erről. Meg 

alakult az ors/Jgos lelencház alapi as* érdekében 

egy társulat fis ez a társulat felhívja az országot, 

hogy ennek minden polgára tagja legyen ezen egye 

sületuek. Az egyesület tagsági diji évenkéat CSIK 

10 kr: tehát olyan összeg, melyet igizán el lehet 

mondani, hogy az ország tuinden legszegényebb 

polgára is meghozhat áldozatul ezen országos, vagy 

humanistikus intézmény inegalapiihatása érdekében 

Felhívjuk lapunk előfizetőit, hogy ezen egye 

sületbe belépui szíveskedjenek és évi 10 kros áldo-

zatukkal járuljanak hozzá, hogy Magyarország ne 

szoruljon oda, hogy lelencei, a társadalom szeren-

csétlen gyermekei, a nemzeti létszám kárára nagy 

teljesen elpusztuljanak, vagy a bécsi lelencházba 

kerülve, belőlök németek legyenek. 

Lapunk jövő számában ismertetni fogjuk az 

országos lelencház alapításán fáradozó országos 

egyesület alapszabályait s azon módozatokat, melyek 

szerint évi 10 kros áldozattal bárki is tagja lehet 

az egyesületnek. 

Amily szép Iuima8ztikus eszmét, épen oly nagv 

hazafias kötelességet teljesít, ki ezen egyesületnek 

tagja lesz! 

Viszhang a lolki dolgokra. 

E lap mult számának vezércikke a szen-

tesi ref. egyház lelki ügyeivel foglalkozván, 

elutasithatlan szükségül tünteti fel, hogy a 

két rendes lelkészi ál lás mellett, két rendes, 

s mint a cikk szel leméből kivettem, az egy-

ház által díjazott segédlelkészi állás rend-

szeresítessék- — Nem hiszem, hogy legyen 

a szentesi ref. egyháznak csak egyetlen egy 

tagja is, ki egy ily nagy egyház ügyeinek 

ellátásával j á r ó terhet és munkát ismeri, 

hogy ne helyeselné a segédlelkészi ál lások 

szervezésének eszméjét. Helyeslem én is. 

Es ezt az ügyet az egyházkerület határo-

zata után olyanul tekintem, mely rövid idő 

múlva, — valósulni fog, s valósulnia kell még 

az esetre is, m é g ha ez nem vo lna is kö-

telező az egyházra ; mert valóban tény, hogy 

a szentesi ref. egyház csak megadóztat ja a 

hozzákapcsolt fiókegyházak kebelébe tar-

tozó h íveket ; de eddig éppen semmit sem 

tett ezeknek lelki oktatása érdekében. — j 

D e nem fog tenni j övő re se, ha az ajánlt j 

segédlelkészi ál lások nem szerveztetnek; 

mert ezt a két rendes lelkésztől más túlter-

helt elfoglaltsága mellett kivánni sem lehet, 

s ha k ívánnánk is, teljesíteni lehetetlen. Mon-

danom sem kell pedig, hogy a kel lő lelki 

oktatást az illető fiókegyházak j ogosan el-

várhatják, sőt megkövetelhet ik a szentesi 

ref. anyaegyháztól . 

Amiér t azonban én tollat fogtam, nem 

pusztán az, hogy pártol jam a .Szentesi Lap« 

mult számának vezércikkében kifejezet tö-

rekvést, hanem, hogy ha már lelki dolgok-

ról beszélünk és ez irányban buzdít juk a 

szentesi ref. egyházat, hát buzdítsuk arra is, 

hogy az évtizeddel ezelőtt tervbe vett fel-

sőpárti templom felépítését tegye igazi ne-

mes, magasztos törekvése cél jává. 

Az egyház most elhatározta, hogy a 

piacra bérházat épit. H á t van erre szükség? 

— Há t helyes az, hogy az egyház, mikor 

közel 30 ezer ft adóssága van, u jabb és 

tetemesebb adósságot csináljon egy kétes 

j övede lmű bérház építése által? 

Helyeslem, hogy az egyház a már már 

összeroskadó paplak helyett — uj paplakot 

építtessen. — Erre szükség van ; mert az 

utolsó falusi szegény egyház ís restelhetné 

azt a roskadozó papi lakot, mely görnyedt 

hátával, omladozó falaival lakóit eltemetés-

sel fenyegeti. 

Ez szégyen-e az egyháznak kü lönösen 

akkor, mikor nagyobb párbért talán sehol 

nem fizetnek, mint ná lunk ; de azért, h ogy 

paplak kell, nincs szükség bérházra. Építsen 

ilyent az egyház majd akkor, ha mód j a 

lesz benne ; majd akkor, mikor már keresz-

tül vitte a második temp lom felépítését. — 

Ezt tekintse az egyház céljának s ne me-

rev anyagi elveket. Avagy nem lép-e le az 

egyház vallás-apostoli hivatásáról, mikor az 

ősök által létesített templom alapot is igyek-

szik megrövid í tem? Akko r ugyanis, m ikor 

k imondatott a második templom létesítésé-

nek eszméje, egyesek alapítványokat tet-

tek r á ; az egyház ped ig elhatározta, h ogy 

a kripta helyek vá l ts lg i diját a temp lom 

alap gyarapítására fogja fordítani. Ez igy ís 

ment egy évtizeden á t ; most az egyház 

még ezen, évenként 2—300 frtra menő jö-

vedelmet is elvonta az alaptól és k imondta , 

hogy ez az egyház egyéb kiadásaínak fe-

dezésére fordittassék. — H á t vallási és lelki 

szempontból nem visszalépés ez ? — H á t 

ha maga az egyháztanács ennyire lelkesül 

a második templom eszméje mellett, hogy 

lelkesüljenek egyesek ? 

Sehogy ! 

Ezek is lelki do lgok ám, melyek meg-

érdemlik, hogy figyelmet fordítsunk rá. 

(ggy presbiter. 

A budapesti országos kiállítás. 

G r ó f S z é c h é n y i P á l m i n i s t e r és a kiá l l í-

tás i e l n ö k ö k m i n t J ó z s e f f ő he r ceg ven-

dége i . 

F. hó 4-én este József főherceg neje Klotild 
főhercegnő és leányai, valamint Cobnig-Gótba herceg 
és neje kíséretében estebédet rendezett Dobos ven-
déglejében a kiállítási területen, melyen -a„Pc8ter 
Correspodenz" tudósítása szerint — mint meghívot-
tak, részt vőnek gróf Sséchénvi Pál keresk. és tüldrnüv. 
minister és a kiállítás elnökei: Matlekovica államtit-
kár és gróf Zichy Jenő. A gépcsarnok megszemlé-
lése utáu a főherceg a Dobos-féle vendéglőbe ment 
találkára Coburg főherceghez és épen azon az olda-
lon, hol a magas vendégek étkezének, a rosz szer-
kezetű tető miatt a viharos időjárás közben esernyő 
alatt kellett a magánteremben étkezni, ugy hogy ál-
tala iios kívánsággá vált az illetők részéről, hogy 
ugy ennél, mint a többi épületeknél, a tapasztaltak 
után a nyári esőzések ellenében mihamarabb javító 
intézkedések eszközöltessenek, hogy a kiállítást lá-
togató közönség és a kiállított tárgyak esős idő 
esetében megvédve legyenek. Az esernyők dacára is 
nedvessé lettek a főhercegnők ruhái és az ételek, 
egy része is élvezhetlenné vált. E kellemetlen inci-
dens azonban nem zavarta meg a főherceg családi 
kedélyességét, sőt kilátásba helyezte, hogy ezentúl 
gyakorta fogja egész napra családjával felkeresni a 
kiállítást. 

A ker tésze t i k i á l l í t á s . 

A bndapesti országos kiállítás keretében, — 
mint a „Correspodenz de l'esth" irja: — négy idő-
leges kertészeti kiállítás rendezése terveztetett, mely-
ből az első részlet: a virág és dísznövény, friss 
gyümölcs és zöldség-kiállítás már megnyittatott és 
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május hó 20-'g lesz látható az időleges kiállítások 
csarnokában. Az első tavaszi virág, gyümölcs és' 
zöldség kiállításon hazánk éghajlatának megfelelően 
a. kora tavaszi virágok, a meleg és hideg üveghá-
zakban nevelt növények, mint {»álmák, különféle déli 
növények, aga vek. dracaenak, azolcák és rhododen- i 
tirouc k stb. vannak képviselve, a zöldség félék kö-
zli! pedig a moh évről is ez állapotban eltett zöld-
ség, valamint meleg ágyakban tenyésztett és kora 
tmvaszi zöldség, mint spárga, ugorka, kelkáposzta 
stb. látható. A gyümölcskertészet ezeu időleges ki-
állításon még nem szerepel, annak termékei csak a « 
későbbi időleges kiállításon fognak bemntattatni. 

Az első időleges kertészeti kiállítás, ugy a ki-
állítók számát, mint a kiállított tárgyak minőségét 
éa mennyiségét tekintve, kiválóan sikerültnek mond-
ható, amennyiben 36 kiállító mintegy 1000 termék-
kel szerepel, mely szám, különös tekintettel arra, 
hogy a kizárólag kertészettel foglalkozókon kivül 
magán tenyésztők és műkedvelők a körülményeknél 
tofva csekély számban jelenhettek meg a juri előtt, 
igen nagy. A bemutatott növények méltó bizonyítékai 
a magyar kertészet elöhala«lottságának. Legelső sor-
ba.. említést érdeme] a sok szép között Gillemot 
Vilmos kiválóan szép rózsa kiállítása, mely szín-
gazdagság és faji változatosságra nézve egyetlen a 
maga nemében. Nviló rózsái önkénytelenül a Margit 
szigetre emlékeztetik az embert. Mellé sorakozik 
Friedl Frigyes bécsi utczai kertészete, mely egy 
nemzeti eimer által van képviselve, e mellett érde-
kes a Ferenc Józstf monogrammjával ellátott, bársony 
alapon nvupó, kék nefelejcsből, pelagonia és ba-
bérokbólfont művészi kiviteli) ezimerpaizsa. Versc-
üvez ezekkel, kivált gazdagságára nézve, Seiderhclm 
Ernő udvari mükertészete, kinek pálma-gloricttic, 
cserjéi, asztali csokor, kosár, kép, s/.Sv, hajó és 
melesokor alakjában kiállított virágkötési munkái 
elragadóan szépek. — Nem kevésbé szép és gazdag 
Szelnár József pálma és virágkötési példánvokkal 
rendkívüli ízléssel felszerelt kiállítása. Weberkároly 
pálnwigyüjte menyének kiválóan szép példánya egy 
* riási méretű Fandausz. Általai < s feltűnést erde-
meit ki gr. Ziehv Ferenc Japánból behozott disz-' 
bokrainak terjedelmes kiállítása, mely a leydeni 
kereskedelmi telep japáni növények meghonosítására 
törekvő osztálya által egyenesen Japánból importál-
tatott. A meghonosított növényzet díszpéldányai közé 
tartozik azon Aloepl.ila Australis is. melyet Misóka 
Pál főkertétz Szeln« k impéböl . I jsyászról állított ki. 
Ez annál érdekesebb, nmei csaknem egyedüli kép-
viselője e rímben a Mis«'ka-féle virág s diszbokor 
gyűjtemény a vidéki míike rlészetrek. Számra és a 
kiállítás izletességére nézve tUker Károly miikertész 
kiállítása is első rangn helyet hglal el. Kiváltképen 
fehér és piros azoleái érden« l u k dicséretet. Khá 
lóan megtekintésre érdemes Mübíc Vilin« s temesvári 
m fi kertész virágoktól jói/léssel készült díszedény, 
legyező, asztal és tükördiszM'rág« kh< I álló csopor-
tozat?. Dcrgler Antal mti- és kereskedelmi kerészete 
is több tekintetben figyelmet érdemel; a többi kö-
zött n.i'r a?crt is. mivel es:kis németül szerkesztett 
katalógusai bir. A diszkertészet és mrgtermelés te-
rén a városliget mellett fekvő S0 hold kiterjedésű 
telep tulajdonosa Fremimer M. állitá ki terményeit 
saját pavilonjában. A király-pavillen előtt látható 
Oetl Antal által ízléssel készített vaspavillouban 
Raichstattcr János pálma és fényig} tijtemenye, mely-
ben kivált egy óriási pálma, lJacena regina, s cpy 
gyönyörű s tcijedelmcs páfrány ondarassága közbá-
mulat tárgyal. Balfelöl a kiráhpavillontól, van a 
József főherceg kertészei által kiállít« tt e soportozat a 
szabadban, mely szintén meglep« en szép. Hátra 
van meg a gazdati j j illetői« g háztartási növényzet 
felemlilese, melynél C1S«'F< rban Worm János buda-
pesti zöldség termelő renelkivüli szép és időt meg-
haladó hapyma, gomba, petrezselyem, ugorka, tök, 
spárga, re'pa, re te k, saláta s kclká) os?ta kiállítása 
áll első helyen. A mi a spárga teiméket illeti, itt 
az első helyet a Légráely testvérek által kiállitett 
spárga foglalja el, mely francia kertészeti szabály«;k 
szerint lett növelve. 

Méltán foglal helyet a fele miitettek között 
Nirsehy István pozsonyi mükertészete. Igen érdekes 
és mondhatni, hogy a maga ne mében igen jól sike-
rült kiállítás az is, melyet a magyar királyi vine-cl-
lérképezele igazgatója: Molnár István saját növendé-

kei termékeiből állított ki. Szingazelagon pompázik 
gróf Zichy Jenő n'znakiállitása is kin a szabadban 
a Dreher-féle sörcsarnok előtt. E rözsacsop«»rtban ki 
tűnőnél kitűnőbb válfajai vannak a rózsanemesités 
nek, elkezdve a hófehér rózsától az éjfekete színűig 
ezernyi változatban. 

E kiállítási részletet naponként tengernyi arra 
sétáló bámnlja meg. 

A z i d ő l eges ker tésze t i k i á l l í t á s n á l k iosz-

tot t j u t a l m a k . 

Az országos kiállításon tegnap osztották ki az 
első jutalmakat. Az első tavaszi virág,- gyümölcs és 
zöldség kiállítás különös bíráló bizottsága befejezvén 
a kiállított tárgyak fölötti vizsgálatot, a jutalmak 
kiosztására vonatkozó indítványát felülvizsgálás vé-
gett a nagy itélötauáes elibe terjesztette. Ez indít-
vány alapján az itélö taná«*s, mely következőképen 
alakult meg: Elnök Matlekovíes államtitkár, másod 
cini k Gróf Zichy Jenő. tagok: Gillemot Vilmos, 
Kostyán Ferenc, Máday Izidor, Dr. Sthniercr, Tisza 
László és jegyz«»k Dr. Dietz Sándor és Dr. Szalay 
László, a kövekező módon Ítélte oda a jutalmakai: 

A díszoklevelet Gr< f Ziehy vcdrő«li és Dengler 
Antal budapesti kertészetének. Nagy bronzérmek«*! 
nyertek: Becker Károly Budapest, Szelnár József 
Budapest, Rcichstaller János Pozsony, Mühle Vilmos 
Temesvár, Seyderhelm Ernő Budapest, Kadleesik 
Ferenc Bédapest, Nirochy István Pozsony. Lampel 
József Budapest, Dr. Ilegc<liis Jánosié Budapest, 
Braiekl Ján«»s Banya <11. -Hátország), Légrády Ká 
roly Budapest, Nem e Jám s Budapest. Részvételi ér-
meket nyertek: Mis< ka l'ál főkerte'sz a Kohner Vil-
mos és Jakab Felső-Jász-h« rken levő birtokán. Len-
gyel Erzsébet, ki Szelnár Józsefnél, Kern Mária, ki 
Dengler Antalnál és Seyderhelm Jónás, ki Seyder-
helm Kruönél van alkalmazásban. 

Világfolyása. 
Magyarország ritkán van azon helyzet-

ben, hogy magára vonhassa a müveit v i lág 

figyelmét. — Ma ö römme l mondhat juk el, 

hogy eltekintve az o rosz—argo l viszálytól, 

Eu r ópa figyelme felénk, illetve a budapesti 

országos kiállításra van irányozva. E hó 2-án 

nyitotta meg Ferenc József magyar király az 

ura lkodóházhoz tartozó összes főhercegek 

és főhercegnek és a külá l lamok nagy kö-

veteinek je lenlétében a kiállítást. A király 

korcnázása óta Eu r ópa annyi nevezetessége 

nem fordult meg Budapesten, mint ezúttal. 

A kiállításról minden szemlélő egyforma el-

ismeréssel beszél ; de különösen az bir ránk 

nagy érdekkel , hogy mit mondanak a kül-

földit k ? — Erre nézve szolgál jon itt tájé-

koztatásul a francia nagy követnek vélemé-

r j e , kinek az országé s kiáll ításon lett meg-

jelenését a következe l éppen írja le a Cor-

respondance tîe Pest : 

Nagy je len tőségűvé emeli e látogatást 

azon nevezetes körü lmény , hogy épen e lá-

togatást teve") r.agyko\et ter jede'mes birto-

kok ura Franciaországban, s ugy a föld, 

mint nemzetgazelászatí s ipari termékek meg-

ítélésében, mint valódi szaktekintély ösme-

retes. E lső sorban a mezőgazdaság i osztály 

csarnokait k t reste fel s itt W a g n e r Lász ló 

egyetemi tanár kimerítő ösmertetését hall-

gatá meg , élénk érdeklődést tanúsítva a ki-

állított termékek iránt. Ezen osztály meg-

tekintése után Saárossy Vapel ler Ferencz 

ministeri titkár kiséretében a magyar kir. 

vir.cellérképezdének igazgatójával : Mo lná r 

Istvánnal magyaráztate>tt m e g magának több 

őt érdeklő tárgyat . Ezekután a többi kiállí-

tási csarnok bemutatását Herich osztályta-

nácsos osztályfőnök vette által. A tárgyak 

bemutatása közben többször kinyilvánitá, 

hogy a magyar á l lamnak valóban díszére 

válik e kiállítás minden részlete. Foucher 

de Careil g ró f a többi közt ugy nyilatkozott, 

hogy »ő kellemesen van meglepetve a ma-

gyar ipartermékek gazdasága és fejlettsége 

felett, s mi a közreműködőknek becsületére 

válik, m ind a tárgy, mind a célszerű be-

rendezés alapos tanulmányozásra érdemesek.» 

A mezőgazdasági pavillon — szemléje, 

— melynek főnöke Ke>ppély Géza, — oly 

b t h a t ó volt, a minő csak egy tapasztalt szak-

ember részéről lehetséges. A kiállítás ezen 

részénél, mely kü lönösen Széchényi Pál g ró f 

földmüvelés- ipar és kereskedelemügyi mi-

nister és Matlekovíes Sándor ál lamtitkár 

erélyes tevékenységének eredményét tünteti 

föl, Foucher de Careil gróf az egyes cso-

portokná l szószerint igy nyi latkozott: »E 

mozőgazdaság i kiállítás va lóságos mintakiál-

litás és egész Európában ilyennek ismer-

herhető el.« 

»Ugy az egész, mint miiulen egyes rész 

nagye»n ki tűnően van renelezve és vi lágos 

képet nyújt Magyarország haladó és inten-

siv mezőgazdasági tevékenységéről . Minde-

nütt lehet itt látni, hogy ezen a téren nagy 

szorga lommal , tehetséggel és rendszeres-; 

séggel do lgoznak má r se>k idő óta.» — K ü -

lönösen a borászat terén éreleklőelött Fou- i 

cher de Careil g r ó f a részletek iránt és 

azon rendszabályok iránt, melyek philoxera 

ellen hozattak. A selyemtenyésztési szakasz-

ról és ott, hol a mezőgazdasági termények 1 

varnak kiáll ítva, továbbá azon mezőgazda-

sági terményről , mely mint az egyoldalú 

gabonatermelés kiegészítői, nagyobb hasznot! 

hajtanak, Foucher de Careil gró f a legna-1 

gyobb dicsérettel emlékezett meg , azt mond-

ván , hogy ez is oly mintákiál l itás, mely azt 

bizonyít ja, hogy Magyarországon jelesen ha-

ladnak előre a helyes uton. — A selyem-

tenyésztési kiáll ításnál, melyet Bezerédy H . 

rendezett és mely csupán az ő önzetlen te-

vékenységének köszönhet legtöbbet , — azt j 

memdá, hogy ,ezek valóban meglept'íen szép 

eredmények, melyek a versenyképességhez 

vezetnek.4 

Az egész körmenet alkalmával észre' 

lehetett venni, hogy a francia nagykövetet 

nemcsak az egész, hanem a részletek felöl \ 

is már előzetesen tájékozta Franciaország! 

kitüne') és körül tekintő magyarországi dip-

Icmatiai képviselője: Laugier-Villars g ró f fő-

konzul . Foucher eJe Careil g r ó f ugy nyilat- j 

kozott továbbá , hogy az egész magyar or-

szágos kiállítás oly meg lepően gazdag , hegy i 

k ívánatos és hasznos volna, ha francia szak-; 

ministerek is meg lá toga tnák azt. — A bor-; 

kiál l í tásnál Foucher de Careil g ró f megren-

deléseket tett tokai borra a központ i min-

tapircénél is igy szólott : 

E tokaji felülmúlhatatlan specialitás, mely 

minél inkább ismeretes lesz Franciaország-

ban , annál nagyobb hódí tásokat fog tenni. 

— E specialitás mindenesetre m é g nagyobb 

j övőve l bir, mint a magyar champagner . ' A 

gró f azt mondá , hogy legközelebb ezt is 

m e g kell kóstolnia, hogy megál lapíthassa a 

külömbséget . Érdeklődéssel hallgatta a nagy-

követ , hogy miként fejlődött ki a magyar 

Bölcső lett a szivem . . . . 
Bölcső lett a szivem, 

I)e — bár ringatom, — 

A nyugodni téröt 

El nem altatom. 

Sírva sir. — Hiába 

Ajkamon a dal, 

Nem szün ostromolni 

Panaszaival. 

Ah ! mig gyermekemnek 

Szólt egykoron daloin, 

Jött legott az álom 

Rózsás szárnyakon, 

S rálehelve bűvös 

Csókját édesen: 

Rózsakert virult ki 

Orcáin nekem . . . . 

Bölcső lett a szivem, 

De — bár ringatom, — 

El nem szenderül a 

Siró fájdalom! 
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SIMA FERENCZTŐL. 

(Folytatás.) 

— Az én müvem, h«>gv nagyságodat útonálló 

gazemberek leverték? kérdé sápadtan és megdöb-

benve a nevelő. 

Kaloesay Péter felnyitá szemeit és nyugodtan 

jártatá körül tekintetét a körülötte állókon. 

— Ismerik-e önök ezt a fiatal embert? — 

kérdé halkan, kezével a nevelőre mutatva. 

— A csárdás, esárdásné és a doktor hallgattak. 

— Engem? —kérdé a nevelő zavarral, — nevem 

nincs okom eltitkolni senki előtt: én Darabos Sán-

dor vagyok. 

— Nevelő az én házamnál, — mondá Kalo-

esay Péter. — Mit keres ön ez órában itt? 

Darabos Sándor ereiben megfagyott a vér. — 

E kérdésre nem volt képes válaszolni. 

— Ön eljött, vagy itt leskelődött közelben, 

hogy meggyőződjék, vajon nőm bérencei végrehajt-

ják-e rajtam a gyilkosságot? 

— On nyomorult ember, mondá a nevelő, ha 

nejét nem átalja gyanúsítani! 

Kaloesay Péter halál sápadt arcát, halvány 

pir futá el a nevelő e szavaira. 

A doktor rémülve fogta meg a beteg kezét. 

Darabos Sándort pedig távozásra kérte. 

— Nem megyek ! kiáltott a nevelő indulatosan, 

hallani akarom, hogy ez az ur, kitől csak e pilla-

natban tagadtam meg a kellő tiszteletet, bár arra 

soha nem volt méltó : mit mond rám ? 

— Az istenért! szólt a doktor, — de így ön 

megöli a beteget. 

Kaloesay Péter fejéből fokozottan kezdett öm-

leni a vér. A doktor taplót rakott a seb nyílására 

és njból erősen bekötözé. 

Kaloesay egészen nyugodtan engedett magával 

mindent tenni, s midőn az orvos bevégzé a műté-

tet, a beteg mosolyogva nézett rá. 

— Hasztalan, — mondá, — engem már nem 

menthet meg. 

— Csak nyugalom, nagyságos uram, — biz-

tatá az orvos, — még nincs olyan nagy baj. 

— Hogy milyen baj ez, azt én érzem; de 

nem is kívánok élni. Kaloesay szemei e közben a 

csárdást keresték s ugy látszott, hogy azt ismeri és 

egészen bizalmasan fordalt hozzá : „Márton, mondá 

neki halkan, mi történt azzal a nővel, kivel jöttem ? 

— Nincs semmi baja, vágott közbe a doktor. 

— Csak a valót akarom tudni doktor ort 

higyje meg, hogy engem csak Márton nyugtathat 

meg és nem ön. 

— Hát az a nő, nagyságos uram, — mondá 

Boglyas Márton, — miért hazudjam, beleveszett a 

Tiszába. A lovak bele vitték hintóstól. 

Kaloesay Péter erre lehunyta a szemét s per-

cekig feküdt ugy, mintha meg volna halva s csak 

lassú, csendes lélekzése és a vérnek folytonos szi-

várgása mutatá, hogy él. 

A doktor a csárdásnéval tépést csináltatott és 

e mellett receptet irt és a csárdást Csorbára küldte 

be. Bármily halkan tette is azonban az orvos ezen 

intézkedést, Kaloesay Péter ezt meghallotta és fel-

nyitá szemeit. 

— Soha se küldjön doktor sehova, — mondá 

a beteg, — mikorra ez az ember visszajönne, én 

már ugy sem élek; ezzel Kaloesay felemelé mindkét 

kezét és létepte fejéről a köteléket, mire patakként 

kezdettt fejéből ömleni a vér. 

Az orvos megragadta a beteg kezét. 

— Hagyja békén, — mondá Kaloesay, — nem 

akarom, hogy a vérfolyás megakadálvoztassék; nem 

akarok élni, s a helyt, h«)gy hasztalan törekszik éle-

temet megmenteni: tegyen meg nekem egy Ígéretet. 

— De az istenért! szólt az orvos és újból igye-

kezett bekötni Kaloesay fejét. 

De ez, mintha még teljes férfi erejében volna, 

megfogta és eltaszitá magától az orvos kezét. 

— Nem akarok élni, — mondá oly határozott 

hangon, hogy az orvos nem mert többé hozzányúlni 

s e*8ak nézte, mint folyik el egy erős ember vére, s 

így, megmenthetlenül, hogy alszik ki élete. 

— Tegye meg amire kérem; — ismétlő kérő 

hangon Kaloesay. 

— Parancsoljon, — felelt mogorván az orvos. 

— Várja meg, mig meghalok és azután men-

jen be Tisza-Derűre és ott keresse fel feleségemet 

s mondja meg neki, hogy utolsó szavam egy kérés 

volt hozzá, hogy „bocsásson meg !" 

— Maga pedig, Boglyas Márton, reggel jókor, 

menjen Tisza-Gördre és adja tudtára Ma ő nagysá-

gának. hogy mi történt velem és azzal a nővel, ki-

78. SZAM. 

champagner-gyártás és hogy többek között 

egy champagr.er-kiállitó: Tör ley József gyá-

ros miként dolgozott tiz évig francia gyá-

rakban Rheimsban, elkezdvén, mint egyszerű 

munkás, hogy a francia módszert megismer-

hesse. A Palugyay fiát a nagykövet sokáig 

tartó beszélgetéssel tüntetette ki, elismeré-

sét fejezte ki a szép rendezés fölött és azt 

mondá , hogy látszik, hogy Franciaország-

ban tanulta a borkezelést. Igen praktikus, 

hogy az üvegeket francia felírással látta el. 

Mo lná r István igazgatónak megköszönte 

a felvilágosításokat és azt mondá : »Kár, 

hogy nem értek magyarul.« Laugier Vi l l árs 

g ró f eszébe juttatta, hogy a bortermelésre 

vonatkozó fődolgók meg vannak a borá-

szati törzskönyvben (Registre venologique), 

melyet a kereskedelmi és foldirüvelési mi-

nisztérium francia és német nyelven is ki-

adott. Pol lák Em.-t és fiát, akik a külföldre 

szállítanak borokat, megkérdezte a nagykö-

vet, hogy minő a kiviteli kereskeelelem a 

magyar borokban? Tudósításunkat a nagy-

követ látogatása felől holnap fogjuk készí-

teni. miután ő még holnap kedden folytatja 

kiállítási szemléjét. 

A borászati ügyben Saarossy Kapel ler 

Ferenc miniszteri titkár és helyettes kor-

mánybiztos szolgált felvilágosítással, a ki 

sok érdemeket szerzett már a bortenyésztés 

terén, a mint hogy ez alkalommal M i k l ó s 

Gyula kormánybiztos kiváló nagy érdemét 

a borászat körül sem hagyhatjuk említés 

nélkül. 

A borkiáll ítás iránt, miután ő maga is 

nagy bortermelő , kiváló érdeklődést tanusi-

tott és nagy elismeréssel nyilatkozott a bo-

rászati kiállítás szép berenelezéséről. Nagy 

meglepetéssel kóstolta meg a közp. minta-

pincze legkivá lóbb termékeit, melyek közül 

a H a m m e r s b e r g Jenő muskotály-tokaji 

aszúját nem győzte eléggé dicsérni. Nagy 

tetszést aratott Palugyai és fia pozsonyi 

borkiáll ítása és Z w a c k líqueur gyárának 

termékei. 

Ezekután a magyar államvasuti és házi-

ipar kiállítást tekinté meg részletesen. Nagy 

érdeklődést mutatott a nagykövet a mai na-

pon megnyí l t virágkiáll ítás iránt, sé)t az eb 

kiállítást, a mely még nem nyittatott meg , 

óhajtá megnézni , de ezekben csak kevés 

időt tölthetett, valamint a szárnyas ál latok 

kiáll ításában is. A nagykövet ismételve cso-

dálkozását fejezé ki azon előhaladás felett, 

mi a magyar mezőgazdaság terén mutatko-

zik s igéré, hogy kormányának a legkime-

ritőbb s egy szersmind legelőnyösebb jelenté-

sek mielőbbi megküldéséről intézkedni szán-

dékozik. 

Mangon I le rve urat, a francia földmi-

velési minisztert szinte fel fogja keresni, hogy 

ezen nagyérdekü kiállítás tanulmányozására 

néhány szakférfiút kü ld jön ki. A mezőgaz-

dasági kongressus már előre is behatóan 

érdeklé a nagykövetet s bár ha ez csak 

szeptemberben nyittatik is meg, mégis en-

nek arányairól s előmunkálatairól részletesen 

tájékoztatá magát , Ígérvén, hogy törekedni 

fog Tisserand Jenő urat, a francia földműve-

lési minisztérium ál lamtitkárát küldesse ki a 

kormány a Budapesten tartandó Kongressus 

tartamára, mi a tanácskozásokra rendkívüli 

vei utaztam ? — Tegyék meg, ez az utolsó kívánsá-

gom, — mondá Kaloesay és feléjök nyujtá kezét. 

— Hát hozzám, nincs szava nagyságodnak? 

— kérdé a nevelő, — hát azon tudattal akar meg-

halni, hogy én voltam eszközlője halálának? 

— Nem vádolok senkit, mondá halkan Kalo-

esay, — megértlemlettem sorsomat. Megérdemeltem. 

Bocsássatok meg nőm és gyermekeim, bocsássatok 

meg, — ismétlé párszor s azután lehunyta szemét 

örökre. 

— Ez az ember önmagát ölte meg, — inondá 

az orvos. 

A csorbái doktor jól ismerte Kaloesaynak Má-

néval való viszonyát és midőn hallotta, hogy Kalo-

esay Mához küldte üzenettel a csárdást, tisztában 

volt azzal, hogy az a nő, aki a Tiszába veszett, nem 

volt más, mint Máné. És most már a doktor ugy 

gondolkozott, hogy ha a nevelő együtt nem utazott 

Kalocsayval, amint hogy nem utazott vele együtt, — 

hogy és mikéut jött ide, ha nem a részese ö a me-

rényletnek, mely Kaloesay és Máné ellen teljes si-

kerrel végrehajtatott ? 

A doktor, kinek a csárdás még a kiszállítás 

alatt elmondta, hogy az ö esárdájában mulatott 

ismeretlen legények verték le Kalocsayt, bizonyosnak 

tekintette, hogy ezeknek a tetteseknek intéző részese 

a nevelő. És pedig ugy, mint Kaloesayné megbízott-

ja, ki boszut akart állni férjén. 

Az orvos agyában egy igen érdekes gyilkossági 

bünper játszódott le, melynek fővádlottjai Kaloesayné 

és a nevelő ur. Ez természetes. Hát kinek állhatott 

volna ez másnak érdekében, mint a hitves és jussá-

ban sértett s boszura kész nőnek? — Senkinek. Ez 

egészen tiszta dolog volt az orvos előtt és mig a nevelő 

megrendülve nézte a halottat, addig az orvos meg-

súgta a csárdásnak, hogy legyen gondja erre az em-

berre, ki egyik részese a gyilkosságnak. 

Boglyas Márton helyeslőleg fogadta a figyelmez-

tetést, bár tudta, hogy a nevelőnek éppen ugy nincs 

része a gyilkosságban, mint neki. 

(Folyt köv.) 
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nagy je lentőségű lenne, miután Tisserand e 

nemben a legelső capacitások egyike. Meg-

ígérte t ovábbá a nagykövet , hogy a kiállí-

tási idény alatt el látogat m é g Budapestre, 

kü lönösen a lókiállitás a lkalmával . Ezen té-

ren is nagy tekintély ő s lovai nagyon hí-

resek, sőt ki látásba helyezé a mezöhegyesi 

méntelep megtekintését is. M a elhalasztá 

visszautazását, csakhogy a kiállítást még 

egyszer megtekinthesse. A nagykövet meg-

jegyezte továbbá , hogy a legközelebbi al- , 

ka lomma l a helyszínén való körültekintés 

végett le fog utazni a Bánátba és Erdélybe, a 

melyrő l azt mondták neki, hogy »magyar ' 

Schweiz«-nak nevezhető. 

A m í g mi idehaza a békés szorgalom 

és a munka ünnepét üljük, add ig az orosz-1 

ango l viszály iránt nagyban érdek lődő Eu-

rópa egyszer csak arra fog felébredni, hogy 

az angolok és oroszok közt a legszebben 

helyre áll a béke. Lega l ább mind inkább oda 

kezd fejlődni a helyzet, hogy ez idő szerint j 

nem lesz háború az oroszok és ango lok 

között . 

D e hát lássuk röviden, hogy miért is \ 

lett volna az oroszok és ango lok között a 

háb r u : — Az oroszok ázsiai birtokuk ha-

tárát Herá t ig akarják kiterjeszteni. Hérá t 

tu la jdonképpen sem nem angol , sem nem 

orosz birtok; de aki birja Herátot , az birja ( 

kulcsát India felé a hata lomnak. India angol 

birtok. Angl ia tehát nem engedheti , hogy < 

az orosz Herátban rakhassa le fegyvereit 

és mikor Oroszország megindul , hogy He-

rátot elfoglalja, ugyanakkor Ang l i ának in- [ 

dúlni kell, hogy ezt megakadá lyozza ; mert j 

csak addig uralkodhatik Ang l i a zavartalanul ; 

India felett, m ig az orosz Herá to t nem birja 

< s Ang l ia csak addig első hata lom a földön, 

m ig Indiát b ir ja : ugy semmi kétség nincs, 

benne, hogy mihelyest e nagy hatalmi állás 

megvédésérő l van szó, Ang l ia bármily fukar 

legyen is kü lönben, nem fog sajnálni sem 

vért sem pénzt. 

Az oroszok azonban ugy látszik, hogy 

most megérik kevesebbel is, Ang l i ának pe-' 

d ig ma gyenge ko rmánya van és ez haj- ( 

l andó á ldozatok árán is a békére, s igy egy i 

b i róság fog dönteni a két fél között , mely 

megál lap í t ja Oroszország határát. Bíróul kö-

zösen a dán királyt választották, most tehát 

ennek Ítéletétől függ, hogy lesz-e háború? 

Ang l i a legtekintélyesebb lapja, a Temps 

még mindig kételkedik, hogy abéke könnyen 

keresztülvihető legyen. 

Ke'yi és vegyes hírek. 
Vasutügyünk. most már bárkit is kielégít-

hető gyorsasággal halad előre. Alig • gy hete, hogy 

Sark tdi polgármester és Sima Ferenc bizottsági tag 

Budap s'eii jártik a kormánynál sürgetni az enge-

délyokmány tárgyalási határidejének kitűzését, s 

mhr :» közmunka ^s közlekedési ministerium részé-

rő! f. hó hó 15 ére a tárgva'ás ki is tűzetett. A 

tárgyaláson a v^gr-í!» íjt V bizottság minden tagja 

részt t->g venni. Itt fog eldőlni vasu'ügyüiik meg. 

oldás naU minden komolyabb feltétele; ugy a ter-

vek \égleges megálífcpiására nézve, va'amint az is, 

hogy az állam mivel fog hozzájárulni a vasútépítési 

költségekhez. A végrehajtó bizottság már megkö 

tötte a szerződ -s' a ré->z!etes tervek kidolgozása 

iránt P»rjatl és Wagner budipesti tervkészítő mér-

nökökkel is Nevezettek kilométerenként 200 frtért 

vál'alták e| a terv elkészítését; ugyanennyi értkészüit 

a ku' it/.entmárton—tenyöi vasút részietea terve is. 

A terv készítésére vállalkozott mérnökök már mégis 

érkeztek s hétfőn mégis kezdik a vonalirány kije 

lö tV-t és kikarózáaát. Ny< lc —tíz nap alatt tehát 

iniud~nkí tudni fogj a, hogy mely iráuyban s parcel-

Iákat átszelve fog a vasút határunkban kiépülni. 11a 

a részletes tervek elkészültek, azonn d vállalatba le-

het ad.ii a munkát »8 meglehet kezdeni a vasutépi 

trgt s így még s-miüi sem mult abban, hogy a va-

sút ez évben kíépitliető legyen, csak most már ne 

csak a végrehajtó bizottság, de annak idején a kép 

viselő testület maga is megtegyen mindent, hogy a 

vasút építése semmivel ne akudályoztassék. 

Diszes esküvők. Somogyi István kecske-
méti törvényszéki hivatalnok Sréter Róza kisasszony-
nyal f. hó 5-én, — llönig Benő szentesi takarék-
pénztári fökönyvvezető pedig Csergő Cornél kisasz-
szonvnval f. t>-án tartá egybekelési ünnepélyét. Ál-
dást és szerencsét kívánunk az uj pároknak ! 

— Kegyeletes, szép családi ünnepély volt f. 
hó 5-éu Kiss Ferenc ur házánál. A köztisztelet és 
becsülésnek örvendő öreg ur e napon érte megszü-
letésének 10 ik évfordulóját, melynek mcgUnnepelé-
sére a nagy és tiszteletre méltócsslád majd min 
den tagja egybegyűlt, hogy személyesen vegyen részt 
a család által ez alkalomból rendezett jubileumi ün-
nepélyen. Készünkről mi is örömmel emlékezünk 
meg e családi Ünnepélyről é* osztozunk a család 
nemes örömében, mely városunk egvik jeles polgá 
rának amily hosszú, éppen oly példányszerü életét 
állítja mindnyájunk elé — méltó ünneplési tárgyul. 
Sok ilyen hosszú életű polgárt adjon Isten váro-
sunknak! 

— A kunszentmártoni vasút építése már tel-
jesen be van fejezve. A hiv.italos közigazgatási be-
járás Gyöngyösi János miuiszteri osztálytanácsos 
közbenjöttével f. hó 13 án lesz megtartva. A kun 
szent-mártoniak ez alkalomra népünnepélyt rendez 
nek. Ez a nap valóban méltán lehet Kun Szt.-Már-
ton városának örömnapja, mert itt fog kezdődni e 
város előhaladásának, fejlődésének története. Szi-
vünkből gratulálunk Kun-Szt.-Márton város örömün 
nepéhez, g rajta leszünk, hogy a szentesi vasút meg-
nyitásának napját mí is hovaelőbb megünnepelhessük. 

— A szentesi casinó, mint azt már lapunkban 
jeleztük, ez évben fogja huszonöt évesfdnállását meg-

ünnepelni. A c»sinó ennek emlékezetére f. évi aug i - Szívtelen anya Prága melletti Ziskovban 
20 án, tehát Szent István napján — jubileumot fog1 egy vadállatias btln képezi a közmegbotránkozás 
tartani A jubileu-n alkalmára Z ditay Karoly igaz 
gató tanár fogja m^irui a ctsiuó alapításának és ! 

fönáilásának lörtéueiét A jubileu ni napon bankett 
is lesz, melyben a meghívaudó veudégekeu kívül, a 
cisiuó tagjai család ostól vesznek r>szt. 

— H italozás. Mint részvéttel értesülünk, Kabay 
Antal, a szentesi magyar kir. adóhivatal adótUztje, 
f. hó 8-án a reggeli órákba;» hosszas betegeskedés 
után meghalt. A boldogult temetést? f. In 10-én dél-
után 5 órakor lesz Bartha János járásbirő házától. 
A mélyen sújtott özvegy leljen vigasztalást mindnyá-
jónk részvétében, a kiszenvedett porai felett pedig 
legyen örök béke. 

— A casinó f. hó 21 re saiát könvvtára javára 
conzertet rendes, melynek miisorozatát a köyetke 
zőkben adjuk: 1 D »Iszabsdság, M trehnertől. Kmkli 
a d ilegv let. 2 Felolvasás. I'etrovícs Soma ur által. 
3. N-pdilok. Zm-kiíé-e'.te' énekli: H»dí J4i-n ur. 
4. A gyujiogitók. J »k ii M r.'ól. S*ivalja: Sekély , 
László ur. 5. L»s<u és frisa. J .0 Kirolytól. E:őad ja I Az emberi 
a zeneegylet. Belépődíj szennyenként 1 fri. Kea | reudőrsegu I egyked 
d -te 8 órakor este. A tisztajövedelein a casinó könyv-
tára javára fordittatik s e célra fe!ü fizetések kttszö 
nettel fogadtatnak és hirispilag nyugtatni fogn ik. 

— A szentesi 48 as Napkor a tagok nagy ér-
deklődése mellett f. hV 3-án tartá meg évi rendes 
közgyűlését. — Az elnöki előt-r észté* szerint a 
41 as népkör a mu't évben közel 200 frtot adott 
ki könyvekre, ennek dacára a kör a következő évre 
650 frt készpénz vagyont hozott át A közgyűlés 
ezen elnöki előterjesztést lelkesültséggel vett« tudo-
másul A napirendre tűzött tárgyak elintézése u'án 
a tisztújítást tartá meg a közgyűlés Elnökké ujbó! 
egyhingulag Pólya Ferenc volt elnök lett megvá-
lasztva, de miután ő ez idő szerint kérte magát az 
elnöki tiszt további vitelétől felmenteni s mert 

tárgyát. Egy kőmives neje, Ktu'zkv Mária hűtlen 
"éggel vádolva férjét, ki örökös viszályban élt vele. 
Többször feoye„etödzött azztl, Hogy gyermekeit, 
egy 12 éves leányt s egy öt éves fi it, megfogja gyíl 
kölni. A férj azonban, ismerve az asssony ingerlé-
keny ter.nészetét, nem sokat adott fenyegetéseire. 
Csütörtökön d. u. 5 óra tájban, ruig Kiutzky mun-
kába volt, egy szolga azou szobából, melvben Ki-
uizkyék laku.k, lármát é* sirist lnliott Miuih.gy 
az ajtó be volt zárva s kopogtatására ki nem uyi-
tották, az ablakot betörte s azou keresztül be.uá 
«zot* a szobába. B trzssztó látvány döbbentő meg 
As 5 éves iiicska az ajtó kilincsére akasztva, ke 
zevel, lábávsl vergődött. A leányt pndíg, ki már 
nem birt sírni, a szörny.asszony épen melléje akasz 
tani készüli. — A szolga odarohant az ajtóhoz, s 
előbb a fiút szabaditá meg, aztán pedig a kegyetlen 
asszony kezeiből a leányt. Ekkor lároiát csapott s 
az elősiető szomszédok rendőrt hívtak, ki K. Míriát. 

érzésb'l kivetkőzött anya a 
ü< n vallotta be, hogy gyerme-

keit csakugyan meg akarta gyilkolni. 
— A hazasságot az orvos; különös láznak 

nevezi, mely forrósággal kezdődik és hideggségel 
végző ilik. A Vegyész: egy egyszerű rokon vegyületnek. 
A gyógyszerész: a leghatásosabb lehutő pornak. A 
jogász: egy adás ve vési szerződésnek. A kereskedő: 
speculácziöoak, melyben nem lehet előuyöseu bukni. 
A kö tő: regénynek, inely több kiad íst hoz létre. 
A ssinész: e^y tragikomédiának, hol a kritika nagyon 
különféle. A katona: egy háborúnak, mely gyakran 
hét — de olykor még a harminczéves háborút is 
tul éli. 

— Modern szolgálati bizonyítvány. Egy k — i 
urnő a minap a következő bizonyítványt állította ki 
távozó cselédje számára: „Szolgálati hizonyítvány. 

szenved. — T-pasztalUtott, hogy ezen betegségek 
lényege az orvosok által gyakran félra ismertetett; 
némelyek által májbaj gyanánt, mások által mint 
emésztetienség, ismét mások által mint vesebaj sth. 
lett gyógykezelve, a nélkül, hogy ezen külömböző 
gyógy kezelések közül csak egy is sikeres lett volna, 
mig ellenbea a „Shaker kivonat" ezen betegséget 
minden eiryes esetben tökéletesen elbántotta. Ezen 
kitűnő gyógyszer valamennyi alább felsorolt gyógy-
szertárak miudegyikében k «pható. 

O v egyéneknek, kik dugulásban szenvednek, 
i Seigel fale hashajtó labdacsokra is van szükségük, 
a „S:Uer kivonattntf 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. Ezek a legbizto-
sabb, legkellemetesebb s egyszersini id a legtőkéle 
tesebb labditcsok minden eddig készítettek között. 
A ki ezekkel csak egy kísérletet is tett, azok hasz 
nálatát bizouyára nem fogja abban hagyni. Enyhé 
deden,* minden fájdalom előidézése nélkül hat. 

Ara egy palacik „Sbáke féle kivonatnak" 1 frt 
25 Lr., 1 doboz Seigel fele hashajtó labdacsoknak 
50 kr Magyarországi főraktar : 8 — 2 0 
Bud »pest : Török József gyógyszertára király u'ca 12. 
Szentes: Vára<ly L. és Podliradszky Ferenc uraknál. 

Hirdetmény 

közgyűlés ismételt kérésével szemben is megmaradt! K á < a 8 Borc#a Mo.gáloleájiy nálam szóig 
nzon elhatározása mellett, h .gV az elnökséget uem ~ h ,n.aP h ,)ÁV ' l < ° «»en » 
fogadja el: a közgyűlés kimondá, hogy miután nem ™Mn*k . "-gát _ a k.saj 
volt elkészülve rá. hogy az eloöki tisztet volt elnöke ; megelégedettnek a - pihen 

dósnak 
hűségesnek 

szo'g.ilóleány nálam szolgált egy évig 
alatt 8zorgal 
íjtób.tn való 

pihenésben ; gon-
fga ír int; ügyesnek a — katonák, 

káplárja iránt/' 

»sy 
helyett mással kelljen helyettesítenie; ennélfogva 
az elnöki állás betöltésére külön közgyűlést fog I 
egybe hivatni. Alelnökké a kör régi alelnöke: Pataki 
I nre választatott meg újból egyhangúlag, főjegvrővé 
Beszédes István, aljegyzővé Ltkos János, pénztár-
nokká Kanfi Horváth Lsjos, zászlótartóvá Fekete' 
Nagy Ferenc választattak meg egyhangúlag. Választ 
mányi tagokká 
Btlogh Beniámin, B»jcer József, Brénvi Oergely, i , ... • . . . . . . V" 1 
Borsos Lajos. Csúcs Sándor, Doma Bálint Egri! 'kP )V1^rokat ^ k s a következő 
S/.ilágyí János, (iá'fi Sándor, Lakos Sándor, Kátay 
Pál Jáno«, Moln ti Bí'int, N i*v Imre, Pokomándy 
Ferenc. Pataki József, Pólya Ferenc, Soós Ferenc, 
Sima Ferenc, Sánli János, Somodi Sándor, V.»rga 
Sándor. Pólya Ferenc víss/.a'épéne folytán a 4S as 
k»ír elnöki tisztjének elfogadására Nagy Imre vá 
rosi tanácsnok f >g léikéretni. 

— Kegyeletes ünnepet fog ülni f. hó 11 én 

a szomszéd Torontál vármegye közönsége. E napon 

lesz ugyanis leleplezve Biránv Ágoston volt megyei 

alispánnak arcképe és a születési házára beillesztett 

emléktábla. — Ez ünnepély különösen azért bir szó 

lesebb körben hazafias érdekkel, mert Bárány Ágos 

ton, ezen majdnem idegen ajkú megyében a magyar! p«pád közt látsz" —„Ahá, tud 

Hü SZOlga. Bécsben nem rég halt meg Stand 
Ferenc 59 éves szolga, ki csaknem teljes négy év 
tizeden át volt egy bécsi gyárosnál. Ezalatt az idő 
alatt mindig oly lelkiismeretes pontosaággal végezte 

a . meg egynangu.ag. va.asz, , " ^ V " ^ * / » ^ UP> ^ «jaiádja nem is tekintet 
.gválasztattak a következők : - ' Aí 

lálozása utau ládájában 8,000 írt értékű különféle 

. . ... __ . égrendeletet: 
Utolsó akaratom! Rokonaim nincsenek. '„A feleség 

sokba kerül" szokta volt mondani életében Minthogy 
uram és családja mindig a legjobb bánásmódban 
részesítettek, s azt, amit hátrahagyok, csak az ő 
jóságuk által takaríthattam meg, köszönetet mondok 
n 'kik az 184G 

nyelvnek volt kívá ó apostola De mint irodalmi 

ember is nevezetes, mert ő írta meg a Torontálme-

gyei magyarság történetét. E«en ünnepélyen Ciong 

rádmegye is képviselve lesz. 

— A védhimlő-oltást, — mint értesülünk, — 
I)r. Cukkerinan Soma már megkezdette s azt laká-
sán minden vasárnap délután folytatja. 

— Az iparos tanonc munka k>aliitás ez évben 

jul. 2G án fog megtartatni. — A kíállitási bizottság 

elnökévé B »lázsovics Norbert választatott meg, ki 

a mult évben tartott sikeres kiállításnak is már 

elnöke volt. 

— Veszedelmes szembetegség lépett föl me 
gyénk területén a Mindszenthez tartozó tömörkényi 
pusztán. Az orvosok e sze-iibetegséget szemcsés 
köthártyalobnuk nevezik. Vidovich Antal szolgabíró, 
Dr. Réthy János in fő és I)r. Kájliuger Zsigmond 
m alorvos közbenjöttével f hó 5 én tartott Tömör 
kényen helyszíni vizsgálatot s a nevezett orvosok 
közel száz egyént találtak e veszedelmes szembe 
tegségben. A baj terjedésének meggátlása coljából 
már jelentés is tétetett a belügyminísteriumhoz. Be 
nedek József csanyi körorvos ajánlatot tett Mind 
szent községéhez, mely szerint havonként száz frtért 
hajlandó e betegségben szenvedőket gyógyítani, ter 
mészetesen ugy, hogy egyenek tői semmi dijat 
nein fog kívánni. Óhajtandó volna, hogy Mindszent 
község ez ajánlatot elfogadja. 

— Értesítem a helybeli kereskedőket és ipa-
rosokat, hogy a tanítás az ipariskoiákban f. hó 11-
től kezdve a nyilvános vizsgáig, hetenként csak két-
szer fog tartatni, mégpedig a II. és III. osztályban 
d. u. 5 órától 7-ig, — az előkészítő és I. osztály-
ban, fél /> órától fél 8-ig. Az elnökség megbízásából 
ZOO JÁNOS, iparisk. igazgató. 

— E n d e r s J. lovardáját közönségünk foly 
tonosan nagyszámban látogatja, hogy a nap fára 
dalmai után a boh '>cok ügyes vagy Ügyetleu éle in 
nagyokat kacagjon — Sajnos, hogy közönségünk 
még mindig nagyobb számban jár az efajta mutat 
ványok sátorába, mint Tlialia templomába. — Kü 
lönb n ENDERS cirkusza mr*g érdemli a párto 
lást. Mint halljuk, a karaván már csak néhány na-
pig lesz látható, mivel a kapitányi hivatni — a szi 
iiészekre való tekíutetből -- az engedélyt csak pár 
napra szabta. 

—- Judik Rozália mindszenti illetőségű cseléd 
még a mult év octóber havában nyom nélkül eltűnt 
s hulláját f. hó 5 én fogták ki a Tiszából és miután 
rajta az erőszaknak semmi nyoma neui volt észlel 
hető s mert eliűnése előtt barátnőitől azzal bucju 
zott el, hogy öt többé nein fogják látni: kétségtelen, 
hogy öngyilkossági eset forog feun: a mindszenti 
szolgabiróság az illető járási orvos közbenjöttével, 
minden további vizsgálat nélkül rendelte el a hulla 
eltemettetését. 

— A tyúk is kikaparja. A minap Budapesten 
egy fiatal ember elvesztette tárcáját, melyben pén 
zén kivül a kedvesétől kapott levelek is benne vol 
tak. Kihirdettető, hogy „a ki megtalálta a tárcát, 
küldje vissza a leveleket és jutalmul tartsa meg a 
a pénzt." Másnap inasa egy levelet ad kezébe, me-
lyet távolléte alatt egy ur hagyott ott. A levél igy 
hangzott: „Uram! jó vagy rossz angyalom ugy 
akarta, hogy én találjam ineg tárcáját. Iine küldöm 

Eénzestől együtt. A leveleket azonban megtartom, 
te korántse higyje, hogv tán valami aljas széndék-

ból. Mentsen ég ! Egyedül csak azért, mert azokat 
— nőm irta. — Érti ?" 

óta irántam tanúsított jéságukért s 
kizárólagos örököseimül főnököm öt gyermekét ne-
vezem ki. Éljenek mindnyájan sokáig és boldogul 
s őrizzenek meg rugein jó emlékezetükben." 

— Anya és fiu „Kedves mama! Ugye sze 
retni és szerelmesnek lenni, az mindegy?" kérdi 
egy 6 éves fiúcska anyjától. — „Nem fiam!" — „Hát 
nein szerelem az, mi köztem és testvérem közt van?" 
— „Nem, az csak szeretet." — „Hát mi a szerelem?" 
— „Kis bolond/ A szerelem? hát az, a mit köztem és 

oiár! Az, hogy 
egész nap verekesztek egymássá ! Ugye?" 

- Gyermek élez. - „Kedves fi.rn," mondá 
az apa gyermekének, ki rendesen későn szokott fel 
kelni, „még nem ismered a szorgalom" előnyeit. 
Az a közmondás: „Ki korán kel, aranyat lel," on-
nét ered hogy valaki korán reggel teli erszény 
aranyat lelt az utcán. — „De kedves atyáin, hisz 
annak, ki az erszényt elvesztette, még korábban 
kellett felkelnie ! 

Amit még az apa sem tudott. „No fiam, 
kaíona voltál, megtudnád e már most inoudani, mi 
az a puska ?" „Hogyne, kedves apám ? A puska 
az egy hosszú darab levegő, mely körül van véve 
egy hosszú vascuővel, a vascsőhez egy darab fa 
van erősítve, ez^u a fán van egy d.rab menydör 
gös uienykő, ezt ha meghúzzák, villámlik és dörög." 

— Érdekes a lapunk mai számában látható 
lieck8cher-féle „Szerencse hirdetés." Miután a nye- ! 
remény pénzek a bankház tulajdonos által nem-
csak pontosan, de lelkiismeretesen is fizettetik ki, 
felhívjuk olvasóink figyelmét. 

Üzleti tudósítás. 
Szentes, 1885. május 8. 

K^y hét óta ugy a politikai, mint az időjá 
rásban is jelentékeny változás állott be, amennyiben 
az angolok és oroszok, u '̂y a franciák is kibé 
ktlltek, az időjárás pedig oly kellemes, hogy rég 
ideje volt ebez hasonló májusánk. Mégis látszott a 
heti gabonapiacon : mert minden terménynemből 
nagy kínálat volt, azonban vevők 50 60 krajcár 
áreugedés mellett is tartózkodók voltak s igen ke 
vesét vásároltak. 

B U Z A elsőrendű, mmázsánként 8.40 8.50 
Középreudú H 20 —8 30 Árpa (köble) 4*0-5.20. 
Kukorica (köble) 5 40. Zab ^köble) 4 5'J. Köles ve 
t&re keresett (köble) 5.60. 

Szalonna mm. 40 41 frt. 

A tulajdonképeni ezen országban uralkodó 
betegség. 

Mint valamely tolvaj, éjjel lep ez meg ben 
nünket. Némelyek mell- es oldalnyilásban, olykor 
derekfájásban is szenvednek; bátryadfság és álmos 
ság által Upetnek meg, szájuk ize rossz, különösen 
reggelenkiut: a fogakra bizonyos tapad >s nyák ra 
kódik le; étvágyuk rósz, gyomrukat mint egy kő, 
ugy nyomja valami, s olykor gyomrukbau 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 
ctak száraz, néhány hónap multával azonban bizo 
nyos zöldes színű kiköpésseí párosulva; az illető 
folytonos bágyad'ságot érez, az álom nem hozza 
meg neki a kellő pihenést; azonfelül idegessé, in-
gerültté s roszkedvüvé válik, balsejtelmek gyötrik ; 
ha hirtelen felkel, szédülést érez, s az egé*z világ 
keringeni lát»zik vele; belei eldugulnak, bőre olykor 
száraz és forró lesz, vére inegs&rűdik s megalszik, 
szem fehére megsárgul: vizelete esekély s setét 
színű s hosszabb ideig való állás mellett ülledék vá-
lik ki belőle; továbbá az étel gyakran felböfög, mi 
közben néha édeaes, néha pedig savanyus 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 

A Kun-Szent-Mártontól Szentesig veze-

tendő helyi érdekli vasút engedélyezési fel-

tételeinek tárgyalására, a nagymé'it. köz-

munka és közlekedési m. kir. minisztérium 

11650. sz. a. kiadott intézményével a határ-

időt kitűzvén, a végrehaj tó bizottság a rész-

letes tervek felvételénél és a helyszinén 

leendő kidolgozásával az erre vál lalkozó 

mérnököke t megbízta, kik is a részletes fel-

mérések és a vasútvonal kijelölését már a 

holnapi napon megkezdik . 

Énnek folytán ugy is mint a vasútiig)'» 

bizottság e lnöke felhívom és figyelmezte-

tem a lakosságot, hogy a felméréseket tel-

jesítő mérnök urakat a munká la tok végzé-

sében senki háborítani ne bá torkod jék , az 

általuk a földbe beál l í tandó karókat és cö-

vekeket senki meg ne rongál ja , helyéről el 

ne távolítsa, annyival kovésbé, mert az, ki 

ezen tilalom ellen vét, vagy a fö ld jébe le-

ütött karót, vagy czöveket más által, — 

akár csak gondat lanságbó l is — megron-

gáltatni engedi , vagy a inegrongá lót s ál-

talában az ezen tilalom ellen vétőket be 

nem jelenti , az 1S79. évi X L . t. c. értelmé-

ben elzáráson felül pénzbüntetéssel is suly-

tatni fog. 

Kel t Szentes, 1S85. május 8. 

Sarkad: Nagy Agihaly, 
pulgármmter. 

Öcr. Scamfpsiiozi Józ se ¡'né 

III. t. 73. számú házánál egy kazal rőzse, 

és egy kazal szalma van eladó. 

A ref. egyháztanács 
f. évi 75. sz. határozata alapján figyelmez-

tetnek az egyházközségi tagok, hogy ha 

bár az ez évi egyházi adó az annak egyik 

alapját képező állami adó után — nem lévén 

készen az állami adókirovás — kivetve nincs 

is: egyházi adójukat , mely páronként 4 frt 

55 krban, ál lami adóforintok után ped ig 9 

krban állapíttatott meg , felerészben, f. h ó 

15-ig annyival is inkább befizetni igyekez-

zenek, mivel azon időn tul félévi kamat fog 

utána szedetni. 

Szentes, 1885. május 8. 

K r i s t ó N . I s t v á n , 
fő go minőit. 

BERÉNY1 IMRÉNEK 
kohányí szőlőjében termett 50 hektoliter 

é r m e l l é k i b o r a van eladó, egész menynyi-

ségben vagy hordónként . Venni szándéko-

zók a közelebbi napokban értekezhetnek a 

tulajdonossal néh. Berényi Anta l III. t. 194. 

számú házánál 

É r t e s í t é s . 
Értesítem a városunkban létező s ké-

pesítéshez kötöt t mesterséget űző összes 

iparosokat, miszerint az iparosok kezdemé-

nyezése folytán Szentes város tanácsa, mint 

elsőfokú iparhatóság, az 1884. XV I I . t. cz. 

122. §-ának megfelelőleg, a budapesti keres-

kedelmi és iparkamara meghal lgatásával . 

Szentesen egy általános ipartestület létesí-

tését elhatározta; s a nmlgu. m. kir. fö ldm. 

ipar- és kereskedelmi ministerium által 1884. 

évi augustus hó 26-án 39266 sz. a. k iadott 

általános utasítás 45. £-a érte lmében, az evég-

ből megtar tandó közgyűlés egybehívását 

elrendelte. 

Felh ívom ennek folytán a képesítéshez 

kötöt t mesterséget üző összes helybeli ipa-

rosokat, hogy a f. é v i m á j u s h ó 27-én cL 

e. 9 ó r a k o r a városház tanácstermében, a 

tanács által k iküldött városi tisztviselők köz-

ben jö t te mellett megtar tandó közgyűlésen, 

— melynek tárgyát a l é tes í t endő ipar tes-

tü le t a l a p s z a b á l y a i n a k a helyi viszonyok-

nak és az egyes ipartársulatok érdekeinek 

megfele lő leg leendő kidolgozása fogja ké-

pezni, — megjelenni szíveskedjenek. 

Szentesen, 1885. évi május 3-án. 

JMagyar József \ 
tanácsnok. 



17. SZAM. 

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

tudomására, hogy Horváth Istvánnak III. tized 

37. szám alatti házánál 

ÉPÜLET ÉS 

MŰHELYT 

• I I U I H l t K fli 
SZENTESEN. 

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

Alapos oktatás ingyen és 5 évi jótállás. 
Mindennemű ó c s k a varrógépek fizetés gyanánt átvállalt»tnak. 

Minden más varrógépek, melyek itt másoktól „Singer" név alatt 

árusittatnak, u t á n zo t t a k . 8—1 

nyitottam, ajánlván magam Szentes és vidéke 

tisztelt lakosságának pártfogásába mindennemű 

épiiiei- és gazdasági gépeknél 
előfordulható 

L A E A T O S M U N E A K 
végzésére. 

A cséplőgép tulajdonosok figyelmét kü-

lönösen felhívom arra, hogy a gépekhez szük-

séges dobtengelyeket újonnan is készítek és a 

régiek f o r rasz tásá t is elvállalom. — Elvállalom 

továbbá a T r a r x ó g - é p e l s és r o s t á u l 

javítását is. 

Szentes, 1885. április 28. 

DÓNÁTH FERENC, 
10—o okleveles gépész. 

FŐNYEREMÉNY 
esetleg 

500,000 MARKA Szerencse A NYEREMENYE: 
az állam által vannai 

BIZTOSÍTVA. 

7J 3 
X E X j E H ^ T T É S . 

Meghivás a Hamburg állam által bizt. nagy pénzsorsolás 

n yereniéng-k oek áza iában 

¿it^en 9 millió 880,450 márkát 
A nyeremények ezen előnyős pénzlotto-iátékban. mely terv-

szerint csak 100,000 sorsjegyet'tartalmaz, a következők: 
A legnagyobb nyeremény 500,000 márka. 

Dij 300.000 m. 
1 nyerem, á 200.000 m. 

[ 

2 nyerem. 
1 nyerem, 
1 nyerem. 
2 nyerem. 
1 nyerem. 
2 nyerem. 
1 nyerem. 
5 nyerem. 
3 nyerem. 

26 nyerem. 
56 nyerem. 

106 nyerem. 

100.000 m. 
<»0,000 m. 
80,000 111. 
70,000 111. 
60,000 111. 
50,000 m. 
30.000 m. 
20,000 m. 
15,000 m. 
10,000 m. 
5,000 m. 
3,000 m. 

253 nverem, a 2000 m. 
512 nyerem. „ 1000 m. 
818 nyerem. „ 500 m. 
25 nyerem. „ 300 m. 
61 nyerem. „ 200 m. 
64 nyerem. „ 150 m. 

31720 nyerem. „ 145 m. 
3950 nyerem. „ 124 m. 

90 nyerem. „ 100 m. 
3950 nyerem. „ 94 m. 
3950 nyerem. „ 67 m. 
2950 nyerem. „ 40 m. 
1950 nyerem. „ 20 m. 

összesen 50.500 nyeremény 

n-chtk n<tisi'V 1 << mnl»* 7 h n » ú alsit b i z t o s a n kihu/atnnk. 

As eUo Dyeremécyhuzáa liivatalomn ¿llj-pittatott meg és erre 
egy «-|f.'8B eredeti sornjegy csuk 3 frt GO kr o. 6. 
egy fél «ndeti for«j«gy csak 1 frt KO kr o. 
f gy mgytd eredeti sorfj c~«xk 90 kr o. é. 

én álfalsm a péns elgl.ge» Wiment.s beküldése mellett e/.en az ill»-m által l>is-
lo*i»olt ered ii főrhegyek (nem Letiltott ígérvények a legtávolabb \ii!ekre is 
stétkfildetnek 

A r^srtx« \Ck n ind« gy ike eied» ti sorfjepyén kivfil . gj- ac állam prc-él.jével 

ellátott en deti 'ervet is k*|> ii gyen s a burás után minden fölstilitás nélkül 

NI« gktildítik a liivjttalo» lm VÁM lajstrom. 

A nyeicmcnypénzek kifizetését és szétküldését 
*z «idekeltek irjir\At»n »»oi.nal és srigoru titoktartás mellett kötvetlen magam 

t.ljesit.m - Mit d .n m« gi« i.delés Itgepysrerü» ben postautalvány v; gy *já< lott 

1« vél ben f stkí>*e.lietö — Szíveskedjenek tehát higxiom-» al fordulni kftreli bú-

zás miatt f. évi május hó 23 ig mm id. HECKSHER SÁMUEL bari! - és 
váHd-ö*let-tnlaidonn'b'>/ HAVIU Ki.HAN 1 

SZOLYYÁI 
P O L G N Á I 
O L E N Y A I 

savanyúv.zok valamint 

L l J n i - E R Z K É B E T 
gyógyfonráa vize, — mindannyian kitünó üditő ita-
luk s járványos betegségek alkalmával is nagyhatá 

suak, — megrendelhetek 

H A R M 4 L K Ú K Á R O L Y 
monkácsi uradalmi ásványvizek bérlőjénél W y l r e g y -
hAxAn . s kaphatók országszerte minden nevezetesebb 
gyógyszertárakban, füszerkereskedésekben és vendég-

Ifik ben is. 

Here e l a d á s ! 
A »bökény-mindszenti tiszaszabályozási 

társulat« gátjain a here eladás f . hó ll-én 
fog megkezdetni. 

A here egész nyári vágásra, apróbb 

' szakaszokban, a helyszínén nyilvános árve-

I rés mellett lesz eladva, a következő sor- és 

időrend megtartása mellett: 

F. hó l l -én reggel 8 órakor a mind 

szenti határban a Szegfűcsárdánál kezdve s 

aznap a szegvári határig; 

12-én reggel 8 órakor a szegvári határ' 

alsó részénél kezdve a Rácz-féle őrházig 

13-án a bökényi csárdánál kezdve, Kun- j 

«zentmárton határáig szakadatlanul folytatva! 

tart az eladás. 

Szentes, 1885. május 7. 

Sima Ferencz, 
társulati igazgató. 

Jámbor Nagy Istvánnak 
nagytökei 89 és fél hold tanyafóldje 
tanyaépületekkel együtt eladó. Ugyanan-

nak III. 1.189. számú háza eladó. 

Mész raktár. 
A görög egyház udvarában (I. t. 245-ik 

sz. a.) a legszaporább nagyváradi mész kis és 

nagy mérésben a legjutányosabb áron kapható. 

Kapható továbbá román cement, színes fes-
tékek és földek, meszelök: nyeles és páros, a 

legerősebb kaksó és szóda szappanfőzéshez és 

bükkfa szén — a legjutányosabb áron. 

A n. é. közönség becses pártfogását 

kéri tisztelettel 

G Y U R I C Z A ISTVÁN. 

Hirdetmény. 
Van szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására hozni, hogy a szajol-kun-szt.-

már ton i vasút vona l megny í l t áva l Kun-

Szt.-Mártonban, törvényszékileg bejegyzett 

cégem alatt 

bizományi és szállítási üzletet 
nyitok s midőn a n. é. közönség pártfogá-

sát kérem, biztosithatom, hogy ugy pontos 

és gyors kiszolgáltatás, mint a dijak jutányos 

felszámítása mellett, a bennem helyezett bi-

zalomnak mindenkor meg fogok felelni. 

Tisztelettel 

K Ó H N G Á B O R . 

OOOO OOOO O O O O OOOO 0900 

FR ISS TÖLTÉSŰ BEL,- ÉS KÜLFÖLD I ÁSVÁNYV IZEK 
NAGY R A K T A R A ! 

O ta 

OOO 

Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, miszerint nálam a kö-

vetkező bei- és kiilfőidi friss töitésii 

áS Y l H Y Y I I E K 
mindig a legjutányosabb árak mellett kaphatók, — u. m. borszéki savanyúv íz , 

KR0ND0RFI, MOHAI ÁGNES, MARGIT GYÓGYFORRÁS 
parád i , rohitsi savanyu-, szulini, szolvai , Sza lvator , giessübli gyógyv í z , — 

car lsbadi malom forrás, car lsbadi örvény forrás, — emsi , Selters, l ip ik i ib lany 

forrás, gleichenbergi , Ege r franzensbadi , f ranzensbadi á svány l ápsó — 1 kiló 

tartalmú ládákban. 

Ferenci József 
Hunyadi Mátyás 
Hunyadi János 
M á k ó c i i F e r e n c i 

Stefánia 

kesertvii. 
w 

#1 

n 
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k m e r ü w i i * 
Nagyobb megrendelésnél kedvezményben részesülnek s minden megrende- j | 

lést pontosan teljesítek. Tisztelettel Q 

SOOS A L B E R T . 

I z T e i g y r a O s t á i r f r i s s t ö l t é s t j l " b e l - é s I s n Z L l f o l d i á . s ^ á r L ^ T r i z e l ^ ' b ő l -

OOOO OOOO OOOO - OOOO ^ O O O O OOOO OOOO^ OOOO OOOÍ 

Alulírott tisztelettel hozom Szentes város és vidéke n. é. közönségének becses tudomására, hogy a Kurcaparti-utcza 31-ik szám alatt levő, 

GYORSSAJTÓVAL S TÖBB SEGÉDGÉPPEL FÖLSZERELT 

k ö n y v n y o m d á m a t 
ujabban a legdivatosabb és legizlésesebb betüfajokkal rendeztem be, mi által azon kellemes helyzetben vagyok, hogy minden, a nyomdai szakmába vágó munkákat 

gyorsan, pontosan és Ízlésesen a legolcsóbb árak mellett készíthetem. 

Hogy a könyvnyomdámból kikerült munkák mennyiben felelnek meg a modern nyomdászat kívánalmainak, csupán csak a kiadásomban megjelenő 

„ S Z E N T E S I LAP" £ £ £ „ M I N D S Z E N T " 
czimü hetilapokat említem fel, mint amelyeknek Ízléses és tiszta kiállításáról nemcsak a hazai hírlapok, de maguk az érdekelt nyomdász körök is a legelismerőbben 

nyilatkoztak. 

Miután a munkák előállításánál egyedüli elvem : mindenből csak szépet és Ízléseset kiadni, — azon hitben vagyok, hogy üzletem a n. é. közönség pártfogására érdemes. 

Szentes, 1885. május hóban. Teljes tisztelettel: 

Bárminemű nyomtatványok azonnali és hibátlan elkészítésére vállalkozom. 

Vidéki megrendelések utánvét mellett gyorsan és pontosan teljesíttetnek. 

könyvnyomdatulajdonos. 

8ZKKTE8KN, 1HWS. NYOMATOTT Jk K1ADO RIMA ÍERENCZ OY()JR88AjrÓJAN. 




