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Előfizetési árak: 
Egy évre 4 forint. 

Félévre 2 forint. 

Negyedévre . . . . 1 forint 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti utca 31. szám, hova 

e lap szellemi részét illető közle 

mények ét az előfizetési pénzek 

is küldendők. 

Í l A R 
Hirdetésekre nézve 

a lap hátsó oldala 40 helyre vaa 

beosztva, egy hely ára bélyegdij 

nélkül 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

VEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. 

„Nyilttér'-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr 

Bérmentetlen levelek csak ismer? 
kezektől fogadtatnak el. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

I v ^ e g í e l e n . m i n d e n s z o m b a t o n . 
Felelőt szerkesztő és kiadó tulajdonos : 

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

A gazda kilátásai ez évben. 
A fbldmivelés, ipar és kereskedelmi 

minisztériumhoz az ország megyéiből beér-

kezett gazdasági tudósítások átalában kielé-

gítő buza és árpa termést jelentenek. Az 

ez évi buza termése országunknak sem mi-

nőség, sem mennyiségre nézve nem fog 

háta mögött állani a mult évinek. Árpa és 

zab talán nem lesz annyi; de a kukorica-

termésre annál kedvezőbbek a kilátások, 

ugy, hogy ez az év, átalánosságban szólva, a 

termény mennyisége és minőségére nézve 

a j ó közép termésű évek közé számitható, 

s kedvezőségét csak fokozza az egész or-

szágban átalános óriási gyümölcs termés, 

mely ha nagy jövedelmet nem fog is nyúj-

tani, de az életmódot nagyon megkönnyíti . 

Szóval mindent egybevetve, ez az év 

a jobb évek közé számitható. 

Fájdalom azonban, ma már hazánkban 

nem maga a termés mennyisége és minő-1 

sége dönt az év jóságára nézve, hanem az 

á r a k . 

Mi az az ár, mit a gazda a terményért 

várhat ? — Ez a kérdés. Ettől függ, hogy 

jó-e az év ? 

Ha ezt nézzük, ha a continentalis ter-! 

melési viszonyok és egyáltalában kiviteli ki-

látásunk után az ez évi árakat számítjuk, 

akkor előreláthatólag ez az év még olyan 

sem lesz, mint a muj í év xolt. — Legalább 

sok minden jel azon szomorú kilátást állítja 

elénk, hogy ez évben a mult évinél is rosz-

szabb árak lesznek, s igy a gazdára nézve 

ez az év a mult évnél is rosszabb lesz. , 

Nem kedvező dolog az a gazdára, mit 

itt irunk; de, mert most az aratás és a 

nyomtatás idején áll érdekében a gazdának 

tisztában lenni kilátásaival, azért ugy, amint 

a viszonyok állanak, kötelességünknek tart-

juk gazdáinkat a helyzetről felvilágosítani. 

Minő kivitelre számithatunk, azon for-

dul meg terményünk értékesítésének kér-

dése. — Erre nézve Magyarország helyze-

tét Európa államaival szemben a követke-

zőkben tüntethetjük föl. — Az európai or-

szágok között a legnagyobb versenytársunk 

Oroszország. Oroszországban kedvezőtlenek 

a kilátások ; ez évben sokkal rosszabb ter-

més lesz, mint a mult évben, s ez az or-

szág sokkal kevesebb terményt fog a piacra 

hozni, mint rendesen. — Ezen viszony foly-

tán már a németországi piacokon az árak 

emelkedni kezdenek; de mi hasznunk van 

benne? Mi ezen áremelkedésnek semmi elő-

nyét nem fogjuk érezni: mert a Németor-

szág által felállított vámtariffa által elestünk 

attól, hogy mi Németországba búzát vi-

hessünk. 

Berlinben ugyanis egy métermázsa őszi 

buza ára io frt 20 kr. Budapesten ez idő 

szerint 8 frt. 20 kr ; tehát Berlinben 2 fo-

rinttal drágább. A beviteli vám Németor-

szágba egy métermázsa buza után 3 márka, 

vagyis 1 frt 80 k r ; a szállítási dij 4 márka, 

azaz 2 frt 40 k r ; tehát a vám és fuvar egy 

métermázsa buza után 4 frt 20 kr., holott 

a buza ára itt csak 2 frttal olcsóbb, igy te-

hát poroszországi kivitelre gondolni sem 

lehet. Ausztria több tartományában pedig a 

malmok még a raktári készleten sem képe-

sek túladni, s igy erre sincs nagyobb kivi-

vitelre kilátásunk. 

Ezen helyzet következménye az, hogy 

az árak már ma is erősen kezdenek hanyat-

lani, s éppen nincs kilátás rá, hogy bármily 

körülmények összejátszása mellett is külö-

nösebb lendületet nyerjenek a termény árak. 

S mi azt hisszük, hogy az árak a nyomta-

tás alatt magasabbak lesznek, mint mikor 

| már az összes termény a magtárba került. 

Legalább a közel mult évek azt bizonyít-

ják , hogy azok jártak jó l , kik a betakarítás 

után azonnal túladtak piacra szánt termé-

nyükön. 

A gazdának j ó minden jelt megfigyelni 

j és azokhoz szabni eljárását, s nagyon ész-

szerű ez most, mikor a kilátások éppen nem 

kedvezők. 

Gyermekhalandóság kérdéséhez. 

Megkondult a vészharang az ország fővárosá-

ban : mentsük meg népességünk magával még te-

hetetlen részét — gyermekeinket — a kora sirba-

szállástól ! Vajon meghallják-e azok, a kiket illet, 

az ország széltében hosszában e kísérteties hangotl? 

| — fölébrednek-e apathiájokból, hogy végre, — vala-

hára erélylyel, kitartással tettre buzduljanak ? Va-

jon belátják-e, mily óriási veszteséget szenved anya-

gilag az állam, mely évről évre oly szertelen nagy 

és pénzbelileg fel nem becsülhető tökét temet a 

j földbe, tesz igazán holttá ? 

A magyar faj, bár keleti eredeténél fogva sza-

pora faj, mégis föltűnő és fölötte szomorú, hogy a 

franciák után a magyar bir legcsekélyebb tényleges 

szaporulatot fölmutatni. Ha csak a születéseket te-

kintenök, — eltekintve azoktól, kik még születésök 

előtt megsemmisülnek és megsemmisíttetnek — ör-

vendeni volna méltó okunk mert nincs Európában 

ország, mely aránylag annyi ujszülöttel dicseked-

hetnék, mint hazánk; de a nemzet létét fenyegető ve-

szély abban nyilvánul, 1 ogy a meglevő szaporula-

tot nem vagyunk képesek megtartani. Oly nagy ná-

lunk a gyermekhalandóság, mint egyes civilizált 

országban sehol másutt. 

Nem akarok általánoságban e tárgyhoz szólni, 

mert — nézetem szerint — bár a baj általános, ez 

országos calamitást csak ugy lehetne megszüntetni, 

ha minden község, vagy megye halandósága külön 

tétetnék tanulmány tárgyává és az okok földerittet-

vén, mindaz, mi a baj eltávolítására szükségesnek 

mutatkozik, rögtön és erélyesen végrehajtatnék azon 

közegek által, melyeknek ez részben előirt, részben 

erkölcsi kötelességünk volna. 

Sok éveken keresztül szerzett tapasztalataim 

alapján bátor leszek néhány javaslatot előterjeszteni, 

s ha általuk e fontos Ugy javításához hozzájárulha- j 

tok, szerencsésnek érzem magamat. 

Legtöbb gyermek, a halálozások majdnem '/tő-

része, a különféle ragályos betegségeknek esik ál-

dozatul, azoq egyszerű okon; mert a megbetegedet-

tek nem vétetnek sem a szülők, sem a hatóságok ; 

által elég korán figyelembe, már pedig tudjuk, hogy ; 

minden járvány sorsa extensitása és intensitása azon 

erélyes és gyors intézkedésektől függ, melyek el-

fojtására azonnal tétetnek. Ha p. o. egy iskolát 

csak akkor zárunk be, ha tömegesebb megbetege-

dések történnek, — akkor, midőn már az iskolai 

helyiség, valamint az iskolába járók nagy része in-

ticiáltatott, vagy pedig nem találunk módot arra 

nézve, hogy járványos betegek, vagy járványos be-

tegségekben elhaltak hullái be ne hurcoltassanak; 

soha, de soha sem fogunk egy járványt localisálni 

t u d n i . 

Hogy ott, ahol száz meg száz gyermeknek 

létkérdése forog szóban, mulasztással ne vádolhas-

suk magunkat, ajánlanám rendes egészségi viszo-

nyaink közepette is az iskolákat legalább hetenkint 

egyszer orvosilag megvizsgáltatni, mely eljárás ál-

tal a gyermekekkel folytonosan ériutkezve, azok 

egészségi, valamint az iskolai helyiségek hygiéniai 

viszonyai felöl mindenkor és minden körülmények 

között tisztában volnánk. 

A kevésbbé müveit és szegényebb osztálynál, 

mely tudvalevőleg a halálozások legnagyobb contin-

gensét szolgáltatja, vannak szülők, kik megbetege-

dett gyermeköket szeretik és gondoznák; de nem 

áll módjukban ; viszont elijesztőleg nagy azon szív-

telenek száma, kik kevesebbre becsülik őket bar-

maiknál ; betegségöket, halálukat semmibe sem ve-

szik, sőt örülnek, ha terhüktöl szabadulni tudnak, 

s szabadulni igyekeznek is. — Az 1876. törvény 10. 

I és 35. §§. intézkedik a 7 éven alóli beteg gyerme-

kek gyógyítására nézve; de melyik orvos ne tudná, 

hogy miként szokták e gonosz szülők a törvényt, 

mely különben szigorúan és lelkiismeretesen keresz-

tülvive elérné célját — kijátszani ? Miután gyerme-

kük hosszabban beteg, attól való félelmükben, hogy 

megtalál halni és tán megbűnhődnek érte, egyszer 

elviszik az orvoshoz ; az orvos természetesen a leg-

jobb tanácsokkal látja el őket és gyógyszert rendel. 

De ők az ingyen gyógyszert sem veszik meg gyer-

mekük számára, hanem a kapott vényt halálozás 

esetén annak igazolására használják fel, hogy gyer-

mekök gyógyíttatott 

Az itteni viszonyok tekintetbe vételével ugy 

goudolnám gyermekhalandóságunkat esökkenthetni, 

hogy azon szülőknek, kik — mint már föntebb em-

iitéra — gyermekeiket igazán szeretik; de nem áll 

módjukban azokat orvosilag gyógykezeltetni, laká-

suk szűk, egészségtelen, családjuknál csak szegény-

ségük nagyobb : módot kell nyújtani, hogy azt meg-

tehessék. 

Ott áll rozzant kórházunk, mely már sem fel-

adatának, sem a kor igényeinek, Szentes város re-

putatiójának meg éppenséggel nem felel meg. Újra 

kell tehát szervezni és benne beteg gyermekek szá-

mára egy osztályt fölállitani. 

A gonosz szülőkre pedig szigorúbb felügyele-

tet és büntetést alkalmazni. Megkívánni, hogy min-

den 7 éven alóli gyermek halála esetén, a volt ke-

zelő orvos által egy rendszeres bizonyítvány állítás-

sék ki: — meddig gyógykezeltetett, minő betegség-

ben szenvedett és mibe halt meg ? Ennek elő nem 

mutathatása esetén, mint kétes, — orvosrendöri 

boncolás alá volna veendő. Hány gyermekgyilkos-

ságnak jönnénk ekkép nyomára, íuig ennek hiányá-

ban sokaknak halála okát ürük homály fedi ? ! 

Hogy a szülőkben a gyermek iránti szerete-

tet ébresszük, az oktatás és nevelés erkölcsi olda-

lára nagyobb gond volna forditandó. Nem tartanám 

hatás nélkülinek a szülök hiúságára hatni az által, 

hogy évmként — mint ez már régebben Francia-

országban szokás — gyermekkiállítást rendezni, mely 

szegény gyermekek versenyén, a legszebb és leg-

egészségesebb gyermekek dijak által lennének ki-

tüntetve, megjutalmazva. 11a a lótenyésztés emelé-

elfogynak, s ekkor a normális ennekelőtti állapotok 

visszatérve, búzánk ára ismét emelkedik, s ezzel 

bajaink meggyógyítva lesznek. 

Most azonban, midőn egy év keserű tapasz-

talataival lettünk gazdagabbakká, a mai jelenségek 

higgadt és tüzetes vizsgálat alá vétele után belátjuk, 

hogy reményeink ezúttal megcsaltak; mert nemcsak, 

hogy a gabona ára nem érte el a remélt magassá-

got, hanem az állati termékek ára is oly mérvben 

csökkent, hogy az ebből kifolyó teljes üzletpangást 

és ez állapotok tarthatlanságát — egész önsúlyával 

érezzük. 

Hivatalos tudósítások szerint Amerikában a 

tavalyinál '»-dal kevesebb terület vettetett be búzá-

val, 8 az sem valami bőséges termést igér; — az 

európai államok sem kecsegtethetik magukat nagy 

buza terméssel; — nálunk Magyarországban, közé-

pen felüli termés ígérkezik, bár az utóbbi időben 

fellépő elemi csapások, — aszály, rozsda és a sok 

helyütt pusztító óriási viharok a termésnek ugy 

quantitása, valamint <iualitására is kedvezőtlen befo-

lyást gyakoroltak. A nagy készletek fogyófélben 

vannak, s mindezek dacára a buza ára rohamosan 

száll ismét alá, s a mai napon a legmagasabb ár-

gyanánt jegyeztetik Budapesten 8 frt 85 kr. 

Bizony elég csekély ár, ha mérlegeljük azoit 

emiitett körülményeket, melyek a buza árát befo-

lyásolják ; de még alább is szállhat az és bizo-

nyára alább is fog szállani ; mert kivitelünket sem-

mivé teszi az európai vámháboru; mert nem tudunk 

oly olcsón termelni, hogy búzánkat a német és fran-

cia vámok dacára nyereséggel vihetnök oda. 

Tavaly bőséges termés volt az egész világon, 

ebből kifolyólag lett oly alacsony ára a búzának ; 

az idén alig közép termést jeleznek, most meg a 
sére hasznosnak bizonyultak ily kiállítások és dijak, védv ámpolitika nyomását érezzük, — jövőre, ki tudja, 

bizonyára a gyermekeknél sem volnának kárba ve-

szettek. 

Igen fontosnak tartom még a védhimlő oltás ' 

rendezését. Meg kell szüntetni azon szokást, hogy 

egyik gyermek a másikról oltassék, hanem e he-

lyett Stájer, Francia és Németország mintájára min-

nem-e leszen ismét bötermés s igy tovább. — Hová 

jutunk még ? hová fog ez fejlődni ? erre felelni még 

most nem lehet. 

A „Magyar-Föld" irja : „A vámokat mindig az 

fizeti meg, aki alkalmazza őket," — ez volt ama 

nevezetes nyilatkozat, melyet Tisza Kálmántól a 
den egyes gyermekeknél tiszta tehénhimlő volna al- k é pv Í 8e iö házban a német gabonavámok behoza-

kalmazand< 

A törvénytelen gyermekeket, a társadalom e 

megvetett és kilökött, ártatlan számüzüttjeit, addig, 

mig ügyük véglegesen rendezve nem lesz, kiváló 

felügyelet alá kell venni; mert ezek is szaporítják 

fajunkat. 

Ha végre pályatársaimhoz, a szegény gyerme 

talakor történt intcrpellatióra adott feleletében hal-

lottunk. — „Természetesen, bámultak rajta sokan, 

idebent a hazában talán mindenki, de a külföldön 

is elegen." Ily merészen a szabad kereskedelem 

mellett eddig még szaktudósok is alig nyilatkoztak. 

— A miniszterelnök euuntiatiójához természetesen 

azonnal hozzátette, hogy; „de mindamellett is, 

Dr. GOTZL BERTALAN. 

kek gyógykezelésénél ismert buzgóságához appellá- amennyibcn szükségesnek és célszerűnek látom, a 

lok, — ők tehetnek és tesznek is legtöbbet e tekin- , n é m e t k o r m á n y vámpolitikája ellen megtorló intéz-

tetben, — megvagyok győződve, hogy a város által i kedésekct fogok proponálni.' — Érdekes még az 

a szegények ügyére szánt összeg ily módon fölhasz- angolsajtó nyilatkozata — a szabad kereskedelem 

nálva, nagyobb eredményt volna képesi fölmutatni. j me i ,e t t j határozottan elitélve a védvámos politikát, 

és védelemre kel a magyar ministerelnök politikája 

mellett. — Igaza lehet a „Times-"nek, midőn igy 

nyilatkozik: — „a vámháboru hatványozott védvá-

mosság, — emennek hatványozott elméleti képtelen-

ségével, hatváuyozott gazdasági ártalmasságával.41 

Azonban a védvámos politika hátrányos, avagy 

részben előnyős hatásait fejtegetni nem képezi cé-

lomat; de aunyit nem lehet eltagadni, hogy a né-

met és francia védvámok jelenlegi magassága ná-

lunk Magyarországon, hol a füldbirtok és mezőgaz-

daság képezi majdnem kizárólagosan a főjüvedelmi 

forrást, — ugy az államra, valamint egyesekre 

nézve is oly káros tényezőknek tekintendők, me-

lyek a gabona árak emelkedését nemcsak megne-

hezítik, de részben lehetetlenné is teszik. 

Hosszú jüvöt aligha lehetne jósolni a védvá-

mos politikának ; megjön az idő, midőn Küzép-Eu-

Jó tanácsok a mezőgazdáknak. 
(Két cikk.) 

1. 

A mult évi rendkívül alacsony gabona árak 

oly általános üzlet-pangást, oly nyomasztó helyze-

tet, lehangoltságot és ugy mondjam, pénztelenséget 

eredményeztek, aminő évtizedek óta nem volt 

Bizony, — ez egy megpróbáltatásokban gaz-

dag év volt a magyar gazdára, mely sokaknak 

tünkrej utasával végződött, legtöbbje pedig deficittel 

zárta le az üzletiévet, — tetemes összeget írva a | 

jövö év terhére azon véleményben, hogy ezen álla-j 

pot igy soká uem tarthat. — És mi okozta ezen j 

siralmas állapotot'? — Semmi egyéb, mint a termé-; 

szetnek azon véletlen játéka, hogy a buza növény í rópa két állama, Német és Franciaország belefárad 

sikeres termesztésére kedvező természeti, időjárási a z ipar és kereskedelmet tünkre tévő üngyilko* 

viszonyok uralkodtak általában, miből kifolyólag az 

egész világon bőséges búzatermés volt. — Az óri-

ási készletekkel a fogyasztás nem állott arányban, 

igen nagy volt a kínálat, — természetes tehát, hogy , 

vámháboruba és megnyitja sorompóit a szabad ke-

reskedelemnek, mely mindegyik félnek hasznot biz-

tosit, hogy mindegyik fél adja azt, amit előnynyel 

termel és kérje, amire neki szüksége van; — be 

a buza ára oly alacsonyra szállott alá, hogy azt fogják látni, hogy csereviszony csak ugy lehetséges, 
ha a felek előnyösen fedezhetik kölcsünüs szükség-

leteiket és hogy az akadálytalan csere a legtöké-

letesebb külcsünüsség. 

Hitem és meggyőződésem, hogy a véd vám-

politika hosszú életű nem lehet; — de ki tudja^ 

nem huzódhatik-e el néhány évig ezen állapot, — 

tavaly ilyenkor még senki sem várta volna. És mit 

tehettünk gazdák ezzel szemben ?! — Semmit! — 

Elkótyavetyéltük búzánkat, a hogy lehetett, mert nem 

vagyunk oly helyzetben, hogy gabonánkkal speku-

lálhasunk, pénzre kellett azt változtatnunk; mert 

pénzre és ismét pénzre volt szükségünk, hogy csa-

ládunkat fenntarthassuk, hogy gazdálkodásunkat foly- j ki biztosithat arról, hogy nem következik ujjabb 

tathassuk. j néhány bő búzatermő év hatalmas versenytársaink-

Szerencse, hogy az ember természetében fek- j nál — Amerikában és Oroszországban ? — ki tudja 

szik a reménykedés ; — ez képezett némi vigaszt;, megmondani, hogy India hová fejleszti buza export-

— kezdtük hinni, hogy ez állapot igy soká nemj ját, avagy az uj Congó-államban minő versenytár-

tarthat, hogy jobbra kell fordulnia; mert meggyő-

ződésből mondhatjuk, hogy jelen gazdálkodási vi-

szonyaink között, (5 frtos búzaárak mellett, existálni 

sunk támad ?! — Annyit e jelekből constatáIhatunk, 

hogy e betegség nem valami ideiglenes, rövid ideig-

tartó rosszullét, hanem mélyebbeu gyökerező baj-

nem birunk. — Reméltük, hogy az óriási készletek nak látszik, melynek gyógyítását pusztán az esé-
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lyek és a természetre bizui nem lehet, hanem eré-

lyes intézkedéseket, hathatós gyógyszert kiváo. 

Tegyen a kormány amit akar, vagy amit jó-

nak lát ; állítson fel szintén védvámokat, esetleg Ro-

mániával szemben is, adóztassa meg a német ipar-

cikkeket. csak arra kéljük, hogy a sok bevett millió-

ból adjon néhányat e válságos időben a mezőgaz-

daság-, ipar, industria és intelligentia előmozdítására, 

— olcsóbb termelés, több szakismeret lenne a leg-

biztosabb expediens gazdálkodásunk sikerét meg-

állapítani, biztosítani - és valljuk be vétkünket, mit e 

léren elkövettünk : elfogyasztgatván még a szabad 

kereskedelem idején bevett milliókat és nagyon ke-

veset adva abból vissza gazdálkodásunknak, mely-

nek pedig mindent köszönhettünk. Most, mióta a 

vámháboru velliuk nyomasztó hatását érezteti, be-

látjuk hibánkat; látjuk, hogy ha ez igy tovább tart, 

— igen sokaknak tönkrejutását eredményezi; — itt 

tenni kell és szembeszállaiii a nehézségekkel ; gaz-

dálkodási rendszereinket kell megváltoztatnunk, hogy 

olcsóbban termelhessünk. 

T a k a r m á u y termelési és takarmányozási 

rendszerünk az, mely gyökeres átalakítást kíván, 

— ezen téren most is csak oly egyoldalúak va-

gyunk, ngy teimeljük és etetjük takarmányunkat, 

mint száz évvel előbb apáinkt'l láttuk, pedig a ta-

karmány képezi a gazda-üzlet sikerének olcsóbb 

produkálhatásának egyik fö, sarkalatos pontját. Jel- j 

szó képpen álljon : 

„Minél több és jó takarmány, nagyobb és jobb 

állat állomány, — ezzel kapcsolatban több trágya 

ós földjeink termőképességének fokozásával a termés 

Lozamok nagvobbitásával, a produkálás olcsóbbitása 

az irány és cél, melynek következetes keresztülvi-

telével a jelenlegi válságos állapotok között exifcteu-

tiánkat biztosíthatjuk! 

STÁDEL JÁNOS, j 

Angyali szivek. 
A magyar nemzet állal hatványozásig szeretett j 

József főherceg leányai: M iria Dorottya és M«rgi! 

főherceg kisasszonyoknak igazán f jedelmileg nemet» 

szivök s tetíök foglalkoztatja ma a jótékonyság iránt j 
fogékony kebleket. 

A két királyi hercegkisasszony ugyanis, hogy [ 

a bud;ipesli „Klotid szeretet árvaház" neveltjein és a; 

„Mária Dorottya egyesület" által segélyezett öreg ta-1 

nitónők — helyzetén segítsenek : saját kezűleg ké-

szített gyönyörű két hiinzéii munkát ajánlottak fel 

a két egyesületnek, hogy ezek ezen munkákat a nagy 

közönség között kisorsolják, s az igy befolyó jöve-

delmet a két jótékony egyesület alapjának gyára 

-pitására fordítsák 

Nem lehet magyar ember, ki hódolatszerü kö I 

telességet ne érezzen ezen két ereklye elnyerése! 

iráuti versenyre. 

A két'egyesűlet 50 kros sorajegyeket bocsátott ki 

a királyi hercegnők drága hímzésének eluyerhetésére. I 

E sorsjegyek, melyek kiadóhivatalunkban is kapha-

tók, üug. 20 án, tehát a magyar nemzet nemzeti i 

ünnepén, Szt.-István napján lesznek kihúzva a Mar-

gitszigeten. 

Ezen sorsjegyeknek terjesztése és megvétele 

érdekében a Klotild szeretetház elnöksége rés»érői! 

Jókai Mór koszorús költőnk a következő felhívást J 

intézte a magyar közönséghez: 

„A gyermekek é9 az aggok esdő keze bér! Az 

elhagyott árvák szereletháza s az elaggott tanitónők 

menháza kér istápolást a hazai közönségtől. A tár 

sadalom, midőn a gyermekeket oltalmazza, önmagát 

védelmezi; midőn a népnevelőket jutalmazza, önma-

gát koszorúzza meg. Minden megmentett lélek, kit 

szeretetházaink a nyomor és bün ösvényéről meg-

térítenek, egy kiszakított lap a bűnügyi krónikából. 

Minden megnyugaszta't lélek, kinek menházunk agg 

napjaira vigasztalást nyújt, egv fényes lap nemze 

tünk tnivelődésí történetében. Ezek valóban a nem-

zetnek „alsóháza" és „felsőháza" — a szeretethá 

zak és népiskolák, ötven krajcárt kér ez a két ház 

azoktól a hazafiaktól és honleányoktól, kik e kettős 

célt megértik. Ha mint társadalmi mivelődésünknek 

szánt adófizetést kérné ÍB, meg lehetne azt adni. De 

kérését fényes pályadíj emeli magasra. A kisorso 

lásra szánt nyeremény értékét számok ki nem fejez-

hetik, azt csak szivek érezhetik át Két * rangyala 

nemzetünknek, két fejedelmi sarj, József főhercegünk 

leányai. Mária Dorottya és Margit magyar királyi 

hercegkísasszonyok sajátkezű hímzése a nyereménv 

tárgy. Nem kincs ez; több annál: — ereklye! Olyan 

ereklye, a mit csak oltárokra téve mutogatnak ! szen-

télylyé vá'ik tőle a ház, a melynek ez tulajdonává 

Jeszen ! A magasak kézimunkája jő segíteni az alacso-

nyok ínségén. Az eszme maga is egy drágakő: — 

„megdicsőítése a munkának." Nem ajánljuk fölösle 

ges unszolással e felhívással mellékelt gyüjtőivét e 

dicső nyeremény sorsolásának. Beszél itt maga a cél, j 
a tárgy, az eszme, s sziveknek beszél, amik megér 

tik. Minden visszaérkező gyüjtoiv, az aláírók neveí-

vel, egy nagy diazkötésü albumba lesz egyesítve, a 

mit hódolaiunk jeléül a jótevő főhetc^gnőknek fo ! 

gunk által adLÍ. Egy arany könyve már van nem 

zettinknek, melyben a „nemesen születtek" nevei van 

nak beírva; ez lesz a második aranykönyv, melyben 

a „nemesen érző szivek" lesznek felsorolva . . . Re i 
méljük, hogy nagy könyv hsz belőle!! Jókai Mér 
s. k., gr. Andrássi Gyuláné s. k., br. Atzél Béláné *. k 

A két jótékony egyesület, a királyi hereeg 

kisasszonyoknak hálául,egy diszalbumhan fogja mind- j 

azoknak nevét átnyújtani, kik sorjegyeket vásárol 

tak. Ugyanis albumlapok vannak a gyűjtőknek ki 

osztva 8 ezen albnmbpra felirja mindenki a nevét, > 

a ki sorsjegyet vesz. S ezen albumlapok az ország 

minden tájáról össze gyűjtetvén, egy díszes kötésbe i 

foglalva nyújtatnak át hálául és emlékül a sorshú-

zás után a nempg lelkű királyi hercegkisasszonyok , 

nak. Igaza van Jókainak, hogy ez egy nagy könyv 

lesz; mert minden magyar ember igyekezni (og 

hogy neve ott legyen azon albumban, mely a ma- i 

gyar nemzet háláját és hódolatát lesz hivatva kífe-, 

lezui József főherceg családja s különösen a jóté ! 

konyság angyalaként föllépett két főherceg kisasz 

szony iránt. 

Felhivsís. 

Felhivatnak a f. hó 26 án városunkban ren j 

d-zendő tanoncmunka-kiáilitásra jelentkezett iparos 

tanoucok, miszerint a kiállításra bejelentett tárgya- j 
kat legkésőbb f. hó 22 én (szerdán) d. e. 8 órától, 

12 ig és délután 2 órától 7 óráig a tul a kurcai is-

kolai helyiségbe szállítsák be, hogy azok kellő idő | 

ben megbírálhatok és rendezhetők legyenek, mert • 

a szerdán tul beszállított tárgyak nem fognak el 

fogadtatni A kiállítás megnyitásának idejéről s tar-

tamáról az érdeklődők e lap jövő számában fognak 

értesittetuí. 

Minden kiállító tartozik egy kis papirosra ne-

vét, kiállított tárgyainak jegyzékét s értékét, tanonc 

éveinek számát és gazdája nevét feljegyezve átadni. 

Szentes, 1885. juL 15. 

Balázsovits Norbert, 
kiállít, b. *>lnök. 

Világfolyása. 
Az Ausztriával 1877-ben tiz évre kötött 

vám- és kereskedelmi szerződésünk ideje 

közeledik a felmondáshoz. Ezen közös vám-

és kereskedelmi szerződés felmondása vagy 

megujitása Magyarország ipari és kereske-

delmi fejlődésére nézve fontos tényező s 

annak mikénti megoldása hazánk jövő fej-

lődésére nézve nagy jelentőséggel bir. A 

magyar miniszterek erre vonatkozólag osz-

trák kollegáikkal már megindították a tár-

gyalásokat s annak megujitása iránt tanács-

koztak is. A magyar miniszterek e tanácsko-

zásoknál álláspontjaikat tartózkodás nélkül 

fejtették ki s a szükségesnek mutatkozó ja-

vaslatokat megtették és indokolták. Bécsi 

lapok szerint az osztrák miniszterek részé-

ről a tárgyalások sima lefolyását semmi 

veszély nem fenyegeti s az ősszel újból foly-

tatandó tanácskozások elé nyugodtan néz-

hetünk. 

A vám és kereskedelmi szerződés tár-

gyalásán kivül ez országgyűlésnek fontosabb 

tárgya lesz még a képviselők mandátumá-

nak három évről öt évre leendő fölemelése, 

melyet több kormánypárti képviselő fog in-

dítványozni. Az indítványt maga a kormány 

is támogatni szándékozik s rajta lesz, hogy 

már a következő országgyűlésre öt évre 

választassanak a képviselők. 

A védtörvény módosítása s ezzel kap-

csolatban az újoncozás kiterjesztésének esz-

méjével az utóbbi időkben a hadügyminisz-

tériumban gyakran foglalkoznak. Ugyanis a 

sorozások s különösen az utólsó sorozás le-

hangoló eredményei arra a meggyőződésre 

vezették a közös hadügyminisztert, hogy 

már a negyedik korosztály sem fedezi a 

szükségletet, következésképen tehát az 5-ik 

korosztály bevonása is szükségesnek mutat-

kozik. A hadügyminiszter a fenforgó viszo-

nyok között e rendszabályt elkerülhetlennek 

tartja, azonban a két honvédelmi miniszter, 

a magyar és osztrák, kik a tanácskozások-

ban szintén élénk részt vesznek, a legyőz-

hetlen akadályokra utalva, az ötödik kor-

osztály felállítását ellenezték s igy a negye-

dik korosztály már legközelebb igénybe vé-

tetik. A j övő sorozás eredményétől függ, 

hogy az ötödik korosztály tényleg felállítta-

tik e ? — 

A budapesti országos kiállításnak, me-

lyet folyton nagy közönség látogat napról-

napra, az elmúlt héten magas vendége volt 

Sándor bolgár fejedelem személyében, ki a 

kiállítás megtekinthetése végett másfél na-

pot töltött hazánk fővárosában. A fejede-

lemre a kiállítás nagy hatással lehetett, mert 

egy Zichy Jenő grófhoz intézett s saját ke-

zűleg irt levelében a;:t írja, hogy a buda-

pesti kiállítás túlszárnyalta legmerészebb vá-! 

rakozását s hogy a csodálkozó idegen rit 

kán látott még ilyen sikerült kiállítást ily 

gyönyörű keretben. — Május 2-tól jul. 12-ig 

bezárólag belépti dijakból összesen 373.936 

frt 40 kr. vétetett be. 

Spanyolországban a ko lera járvány foly-

ton terjed. Hivatalos kimutatás szerint máj. 

20-tól jul. 7-1'g tiz kerületben összesen 28.000 

ember betegedett meg és 12,350 halt el ko-

lerában. Madridban állítólag csak 191 bete-

gedési eset és 113 halálozás fordult elő. 

A legelső munka az aratás után 

a tarlótörés. 
Legalább annak kellene lennie, ha oko-

san gazdálkodnánk. A tarlónak fólszántása 

azonnal az aratás után sokkal fontosabb mi-

velet, mint a minőnek azt nálunk legtöbb 

gazda tartja. Németországban átalában szo-

kás az, sót a nyugati megyékben nálunk is, 

hogy még a keresztek kün állanak a földön, 

midőn a keresztek közeibe beleakasztja a 

gazda az ekét, a minek azon j ó és hasznos 

következménye van, hogy a kihullott gyom-

magvak csak mihamar kikelnek s aztán egy 

j ó erős boronálással kipusztíthatok, de még 

más haszna is van a tarló azonnali feltöré-

sének, az t. i., hogy a tarló összekevertet-

vén a talajjal, az mihamar korhadásba in-

dul s ezáltal s ily módon a talaj termő ere-

je tetemesen gyarapodik. Minél továbbra 

marad a tarlófeltörés az aratás után, annál 

nehezebb munkát ad az, mert a talaj annál 

inkább megkeményedik s a kiszáradt talaj-

ban sokkal kevésbé lévén képes a tarló kor-

hadásba menni át, ennélfogva sokkal kevés-

bé képes az a talaj termőképességének eme-

léséhez is hozzájárulni. 

Az elősorolt előnyök tehát olyanok, 

melyek igen megérdemlik, hogy komolyan 

számitásba vétessenek még azon nehézsé-

gekkel szemben is, melyek az ily rögtöni 

tarlótörésnek nálunk rendesen útját á:lják. 

Nálunk ugyanis még átalában véve igen 

nagyra becsülik a tarlólegelőt. Sok esetben 

nélkülözhetlen is az, főleg ha a birtokon 

nagyobb kiterjedésű birkatartás van; — de 

ez esetben is meg kellene "elégedni a tava-

sziak tarlólegelőjével s az ősziek tarlóját, 

hova jövőre a tavasziak jönnek, még ez eset-

ben is fel keliene törni s inkább más felé 

gondoskodni helyette a hiányzó legelőről ; 

mert a tarló rögtöni feltörése által csírá-

zásra kényszerítve a gyommagvakat aztán 

egy erős fogasolás által elpusztítva s azokat, 

sokkal kevesebb oly tavaszi földet látnánk, 

melyet a sok gyom miatt csaknem virágos 

táblának nézhet az ember s másodszor sok-

kal jobban biztosítanánk a tavasziak termé-

sét. Mig ha az aratás után a tarlót azonnal 

feltörjük s kikelvén a gyommagvak, azokat 

egy j ó erős boronálás által tönkre tesszük, 

s később egy második szántás által a talajt 

érdes barázdákra szántva, tavaszig ily álla-

potban hagyjuk, földünk oly porhanyó álla-

potba jut s oly annyira emelkedik annak 

termőereje, hogy bátran elmondhatjuk, hogy 

A NEVELŐ UR. 
BESZÉLY (29) 

SIMA FERENCZTŐL. 

(Folytatás.) 

Miután Boglyas Márton és a négy cigány val-

lomása csak a nevelőre és arra is csak annyi-

ban volt terhelő, hogy ezek szerint a nevelő ve-

hette a (íyerebe csárdába az idegen legényeket, kik 

Kalocsayt agyonverték és kiknek támadása követ-

keztében Máné a Tiszában lelte halálát ; de ezek 

Kalocsaynéról semmit nem tudtak, sőt őtnem is látták, 

s igy Kalocsayné és Hubay csak puszta gyanúra 

lettek elfogva, ennélfogva a törvényszék helyt adott 

Benedek törvényszéki biró előterjesztésének, kinek 

véleményét egyébiránt a megyei tisztiügyész is tá-

mogatta, s elrendelte a gyanúra befogott Kalocsayné 

és Hubay Zsigmond nr szabadlábra helyezését. 

Benedek törvényszéki biró meg volt győződve 

Kalocsayné ártatlanságáról, s midőn a törvényszék 

kimondta, hogy a nő és apja szabadlábra helye-

zendő, a törvényszéki ülésből maga sietett le a cel-

lához, hol Kalocsayné fogva volt, hogy tudtára adja 

szabadságát. 

Kalocsaynét a szégyen és fájdalom megtörte. 

Üt napja volt már fogva, s érezte, hogy férjének 

halála oly körülmények között következett be, hogy 

ezen, indokaiban előtte teljesen megfoghatatlan gyil-

kosság minden jele arra vall, hogy a gyilkosság az 

f> rendeletére hajtatott végre. Az özvegy felfogta, 

hogy a biró gyanúja jogosan terheli őt; mert őt ott 

találták a gyilkosság színhelyén. 

A szegény nő egész az örülésig tépelödött el-

méjében az eset és ennek beláthatlan következmé-

nye felett. S lelkének a biró vallatásával és véle-

ményével szemben csak az adott pillanatnyi eny-

htlletet, hogy érezte ártatlanságát — Arról, hogy 

a s apja is el van fogra, nem volt tudomása s bízott 

abban, hogy apja el fog követni mindent kiszabadí-

tásáért s ártatlanságának beigazolására, s dacára 

annak, hogy férje által halálos perceiben a csorbái 

orvos előtt tett nyilatkozat szolgált alapul a nevelő-

nek elfogatására, s ezzel a gyanúnak odavaló fel-

költésére, hogy a gyilkosság az ő boszujának kifo-

lyása : Kalocsayné egy pillanatig sem vádolta férjét 

semmivel, sőt megbocsátotta ennek — ellene elköve-

tett minden bűnét. S ha szabadult lelke azon kín-

tól és gyötrelemtől, mely a gyilkossággal való gya-

núsításból eredt, akkor szívét teljesen elfogta a férje 

elvesztése feletti fájdalom és sirt órákig. 

Ily helyzetben öt nap alatt a szép Kalocsayné 

egy sápadt, beteg, szenvedő nővé lett, kire az első 

pillanatban alig lehetett ráismerni. 

Benedek törvényszéki biró kezet csókolt a nő-

nek, midőn börtönébe lépett. 

— Jó újságot hoztam önnek, nagyságos asz-

szonyom! 

— Talán megkerültek férjem gyilkosai ? kérdé 

fellélekzve a nő. 

— Még nem egészen; de azt hiszem, hogy 

egy pár nap múlva ezt is elmondhatom. 

Kalocsayné némán nézett az előtte tisztelettel 

álló bíróra és nem kérdezte tőle, hogy ml hát az a 

örvendetes újság? 

— A törvényszék szabadlábra helyezte nagy-

ságodat és atyját. 

Kalocsayné, ki ott állt a biró előtt, midőn 

atyja nevét hallá említeni, székére rogyott s a bin> 

segítségére volt szüksége, hogy el ne essék. 

— Hát atyám is ? 

— Igen asszonyom, ő is fogva volt; de most 

már szabadok mind a ketten. 

— Hát kiderült ártatlanságunk ? 

— Azt asszonyom, felelt szelíden a biró : a 

törvényszék még nem mondhatja ki, hogy önök ár-

tatlanok, ez ma még csak vélemény; de ennek alap-

ján teljes felmeutvényt isten és emberek előtt esak 

akkor adhat a törvényszék, ha az igazi gyilkosok 

megkerültek. 

— Mit tett hát velünk a törvényszék ? kérdé 

izgatottan a BŐ. 

— Kimondta a szabadlábra helyeztetésüket. 

— Nekem uram, ez a szabadság nem kell, 

felelt szilárdan a uő. — Én a vádban ártatlan va-

gyok és teljes felmentést kivánok ; addig börtönö-

met elhagyni nem fogom. 

— l)e asszonyom, felelt zavarral és megle-

petve a biró : oly terhelő körülmények között, me-

' lyek a nagyságod elleni gyanút támasztják : egyebet 

kivinni teljes lehetetlen, mint a szabadlábra helyezést. 

— Tisztán, minden gyanútól menten akarok az 

j emberek között megjelenni, felelt Kalocsayné; az al-

I ispán ur két uappal ezelőtt azt mondta, hogy a gyil-

kosság senki mástól nem eredhetett, csak tőlem, e 

borzasztó vádat még visszautasítani is megtiltotta 

önérzetem. E11 lelki állapotomnak egy felbőszült pil-

lanatában elhatároztam magamban, hogy férjem in-

kább saját kezűleg ölöm meg, hogysem tűrjem, hogy 

férjem az én hűségemet lábbal tapodja. Igaz, hogy 

útra is keltem ezen szándékom végrehajtani s ki 

tudja, hogy nem teszem-e meg, ha — midőn férjemet 

a végzetes éjszakán a Gyerebe csárdánál utói értük 

— öt már félholtan nem találjuk. Kik, mi okból tá-

madták öt meg, nem tudom, de a végzet útját állta, 

hogy én bosszúmat állhassam. — Elismerem, hogy 

a gyanúnak, mely férjem meggyilkoltatása után el-

lenem fordult, van lélektani indoka, de ennek dacára 

én ártatlan vagyok és börtönömet csak ugy akarom 

elhagyni, hogy a gyauunak árnyéka se maradjon 

utánam. Nem idegenkedem tőle, hagy tudják meg 

az emberek, hogy én bosszút akartam férjemen ál-

lani, elhatároztam, hogy megölöm őt; de saját kezű-

leg és nem gyilkosok által. A végzet azonban nem 

akarta, hogy én bűnös legyek ezen ember halálában 

s igy én nem akarok egy percig se mozogni az em-

berek között a férjgyilkosság bűnének terhével. — 

S nagyon kérem a biró urat, mondja ezt meg 

apámnak, ki igazán ártatlanul került az emberek1 

meggyalázó Ítélete alá. 

Benedek biró elmondta Kalocsayné üzenetét 

Hubay urnák, ki leáuya felfogását osztotta és azt 

mondá, hogy mig teljesen fel nem menti ugy őt, 

mint leáuyát és a nevelő urat, addig ő is megmarad 

a vármegye kosztján. 

Benedek biró moit már kettős gyorsasággal és 

szigorral látott az általa megkezdett uton a vizsgá-

lathoz. — A csárdás és a cigányok megmaradtak 

előbbi vallomásuk mellett, a csárdásné azonban, 

mikor a biró elmondta neki, hogy Kalocsayné és 

Hubay ur is fogva van, annyira lelkére vette a dol-

got, hogy azonnal kivallott mindent. A csorbái le-

gények még azon éjszaka mind a négyen bekerül-

tek. Csali Ferke és társai, midőn Benedek törvény-

széki biró a csárdásné vallomása után elmondott 

előttök mindent, nem tagadtak semmit. 

Mikor nyilvánosságra jött a törvényszéknek 

Kalocsayné és Hubay Zsigmond szabadlábra helye-

zése iránti végzése, ez a megye székhelyén s az 

egész városban átalános vita tárgyát képezte. A jo-

gász emberek éppen nem helyeselték a törvényszék 

eljárását s Benedeket pedig egyszerre egy megvesz-

tegetett bírónak kiáltották ki. Az emberek egyfor-

mán abban a véleményben voltak, hogy a gyilkosság 

senkitől nem eredhetett, csak Kalocsaynét l és he-

lyeselték ugy a szolgabíró, miut az alispán eljárá-

sát, kik épen nem törődtek azzal, hogy milyen te-

kintélyes emberekről vau szó, hanem elfogatták ugy 

Kaloesaynét, mint Hubay urat. Csakis igy lehet a 

gyilkosságot kideríteni! kiáltott végig a vármegyén 

a helyeslő közvélemény. — Midőn azonban kitűnt, 

hogy Kalossayué ártatlan, a pár órával még az al-

ispán szigorának helyeslésével eltelt közönség a 

legnagyobb felháborodással kezdett beszélni az al-

ispán és szolgabíró merészségéről, kik nem számol-

va egy család tekintélyével és becsületével, puszta 

gyanúra fogattak be ártatlan embereket, a megye 

legtekintélyesebb emberét és asszonyát. — Hát hol-

nyernek ezek most a szenvedett gyalázatért kár-

pótlást? 

A felháborodás mint a lavina nőtt és elsepert 

az útjából minden mentséget. — Az alispánnak és 

a szolgabírónak menekülni kellett a vármegyéből, 

mert az emberek seregestül jártak az utcákon, hogv 

ott ütik őket agyon, ahol találják. 

Beuedek lett egyszerre az egész vármegye 

legnépszerűbb embere. 

(Folyt, kör.) 



29. SZAM. 

ez esetben mindent megtettünk tavaszi ter-

méseink lehető biztosítására. Természetesen 

a második szántásnak jóval mélyebbnek kell 

lenni az elsőnél. 

Mind igen szép és helyes ez, fogják so-

kan mondani; de ki győzne annyi igás mar-

hát tartani, hogy a hordáson kívül, ami ek-

kor az egész igás erőt elfoglalja, sőt sokszor 

az még erre nem ís elegendő, még a tarló 

szántást is végezhessük? — E gazdáknak is 

igazuk van abban, hogy biz a£t a legtöbb 

birtokon jelenleg tartott igás erővel elvé-

gezni alig lehet; de más oldalról meg ne-

künk is igazunk van, midőn azt állítjuk, hogy 

bizony nálunk a legtöbb gazdaságban nincs 

meg a föld kellő és maga idejében megkí-

vántató munkájához a szükséges igásmarha 

létszám. Pedig ennek nem csupán épen ab 

ban adjuk aztán meg sokkal drágábban az 

árát, mint amennyibe a még szükséges igás 

marha beszerzése kerülne, hogy az aratás 

után a tarlót azonnal nem lévén képesek 

feltűrni, tavaszi terméseinknek sikerét telje-

sen az időjárás szeszélyes játékára vagyunk 

kénytelenek bizni ; hanem tízszeresen, sőt 

százszorosan megadjuk az árát abban, hogy 

gazdaságunkban semmiféle munkát sem kellő 

módon, sem a maga idejében nem végez-

hetvén, már a rendestől csak kissé eltérő 

dő járás is azonnal tönkre teszi terméseinkbe 

vetett reményünket. 

Ebben rejlik főoka annak, hogy a vilá-

gon sehol sem hallani annyi panaszt az idő-

járás ellen, mint épen nálunk Magyarorszá-

gon. Holott épen nálunk van legnagyobb 

szükség arra, hogy elegendő igásmarhát tart-

sunk ; mert nálunk a száraz időjárás igen 

gyakori, a mi a föld kellő megmivelésének 

egnagyobb akadálya; s mert nálunk a gazda 

mégis erősebb mérvű gabnatermelésre lévén 

utalva, mindent el kell követnie, hogy a bir-

tokának fő jövedelmét képező gabnatermés 

sikerét biztosítsa. 

A tarlónak azonnal az aratás után való 

feltörése tehát méltán megérdemli a gazdák 

figyelmét, annál is inkább, mivel az ujab-

ban alkalmazásba vett hármas ekékkel azt 

most már gyorsabban is lehet végezni, mint 

eddig az egyes ekékkel. De különösen fel-

hivjuk a tarlótörésre kisebb birtokosaink fi-

gyelmét, a kiknek kisebb téren kell igye-

kezni minél nagyobb terméseket létre hozni ; 

s mert a hiányt máshonnét pótolni nem ké-

pesek, azon a kis téren egyszersmind lehe-

tőleg biztosítani kell törekedníök termései-

ket. Aminek első és fő kelléke, hogy min-

den munkát a lehető legjobban és a maga 

idejében végezzenek s ezt elegendő számú ' 

igás marha nélkül végezni nem lehetvén, | 

igy mindent elkövessenek, hogy birtokaikat1 

elegendő igás marhával lássák el. 

>P. U.t 

SZENTESI LAP. XV. ÉVFOLYAM. 

mai számában közzétett felhívását ajánljuk az érdé-! nevelőintézetet, mely az ¿sr.aki külvárosban van, két ben rgy kis faluban, hol megismerkedtem 

keltek figyelmébe. — A kiállítás f. hó 26 án a tu! í fiatal apáca kereste fal, könyöradományt gyűjtve be 
helv 

kurcai iskola helyiségben fog megtartatni. — Ed 

díg 52 tanú ó van e'őjegyezve, kik a kiállításon 

munkáikkal megjelennek — Es mindenese re oly 

szép szám, hogyha a k'állitand1) tárgyak minőségre 

is megfelelnek a várakozásnak, a k k o r a kiállításnak 

már szép sikere lesz. 

— A csongradmegye i tanítók Lévay Ferenc 

tanfelügyelő ur vezetése aíatt nagy számmal mentek 

e héten Bud.ip^stre az országos kiállítás inegtekin 

téae és tauulmáuyozá8a végett. — A mintegy 140 i Zí*8 * bucMtzásnál ismétlődött, 

ftből álló 

tegek és szegények számára. A nővérek zárt kocsi 

ban érkeztek H az intézet tulajdonosnője barátságo-

san fogadta őket; végig vezette az épület minden 

részén a konyháktól a hálószobákig. A nővérek kü 

lönösen nagy érdeklődést mutattak a növendékek 

iránt, kik valamennyien tekintélyes családokból szár 

máznak és engedélyt kertek, hogv jótékony coljaik 

érdekében aláírást nyithassanak. A fiatal leánykák 

kész örömmel jegyezték be és fizették ki adomá 

nyl ikat , melyekért a jámbor nővérek testvéri csók-

kal mondtak köszönetet; az ölelkezés és a csókoló 

Ezu 'áu 

ség birájának gyönyörű szép leányával. Megszeret-

tem az egyszerű leányt, ki teljes odaadással viszo-

nozta érzelmeimet. Föltett szándékom volt, hogy a 

mennyire anvagi viszonyaim engedik, kitaníttatom 

és nőül veszem. De a sors nem igy akarta. Sürgő 

sen el kellett utaznom. Ezredemet máshová helyez-

ték és egy levél hazahívott Franciaországba egyik 

gazdag rokonom halálos ágyához Nehezen tudtam 

elválni kedvesemtől, ki ekkor már kétszeresen érez 

te a válás fájdalmait, mint szerető és mint anya. 

Rokonom halála által nagy örökség szállott reám. 

Ügyeim rendezése sok 

Helyi és vegyes hírek. 
— A kender termelés érdskéban, ro*!yrM lapnak 

mult számában tünetesen irtunk — Stammer Sándor 

alispán ur I. hó 12 én délutánra a vármegyeház ta 

nácsterinébe értekezletre hivta egybe a szentesi gaz 

d án « t ; ezen értekezletre azonban a beállt nsgy me-! 

zei munka miatt kevesen jelentek meg. — E me 

zőgazdaságilag nagyfontosságú eszmét Stammer Sáu 

dor a ispán az egybegyűltek előtt alaposan kifejté 

és ajánlá, hogy a szentesi gazdák ezt karolják fel; 

hasou'ó értelemben szóltak Nsgy Imre gazdasági , 

tanácsnok és B.iiázsovits Norbert, a „Szentes és Vi-

déke" szerkesztője. Ezen értekezleten többen elő 

jegyeztették magukat a kendertermelésre. 

— V á r o s i közgyű lés lesz a jövő héten, hétfőn, 

melyen több fontos tárgy fog előkerülni. Kedden, f. 

hó 21-én pedig közigazgatási bizottsági ülés lesz. 

— Halá lozás . Altalános és mély részvétet kel- j 

te't városijukban az a gyászhír, hogy Dobosy Ma-

riska, Cserita Józsefük asszony meghalt. A inellbe-

tegsé^bon hosszas szenvedés után elhunyt, alig 24 ' 

éves, szép fiatal nőt és auvát az ismerősök és tiszte-

l ő i nagy serege kisérte f h> 14 éa örök nyugalma 

helyére. Nyu^odja örök ál.uát békén és csendesen ! 

A gyászoló család a következő gyászjelentéssel tudatá 

a szomorú esetet: Cser a a József ugy a m tga, mint 

Mariska kis leánya n< vében is, — nemkülömben 

özv. Dobo-y Ferencaé szül. Szeder Erzsébet fájda-

losntelt szívvel tudatják Dobosy Mária Cserna Jó-

zsefnéuek élte 24 ik évébea, hosszas betegség után 

f. hó 13 án délelőtt 8 órakor bekövetkezett gyászos 

halálát. A megboldogult hült teteme a ref. egyház 

•sertartása mellett f. hó 14 én délután 4 órakor fog 

a ref. középtemetőbe örök nyugalomra tétetni. Béke 

poraira! 

— Beküldetett . A szentesi ref. egyház halottas 

kocsiján temetések alkalmával használui szokott gyász 

lepett jól tenné már az egyház, h i megújítaná; mert 

ha nincs is rá szükség, hogy az egyház pompázzék 

gyászkocsija kiáll ításáé*!; de az a lepel, melylyel 

az egyház gyászfog.U szokott leterittetni, már nem 

a komoly egyszerűséget, hauem a fi^yel.netleuséget 

képviseli. 

— A z o rszágos le lencház alapjára, melynek 

érdekében Pray Valér kormánybiztosi számvevő ur 

kezdeményezésére lapunkban egypárszor felszólal-

tunk, in ár eddig több, miut 50 frt. gyűlt egybe. Hogy 

kik mily összeggel járultak e nemes cél előmozdí-

tásához, erre nézve ak imutatás közlését lapunk j övő 

számában fogjuk megkezdeni. 

— Az iparos tanonc munkakiállitás érdekében 

B a l á z s o v i t s Norbert kiállítási elnöknek lapunk 

karaván két csoportra osztva érkezett a 

fővárosba. A nagyobb csapatot a tanfelügyelő, a 

kisebbet Szvoboda iskolaszéki elnök vezette Mind I 

két társaságot a főváros tanitóí testületének elszál 

lásoló bizottsága Ünnepélyesen fogadta s a nsgy me 

ző utcai iskolában szállásolta el. E kirándulásban 

városunk községi és felekezeti tanítói közül uiint- j 

egy húszan vettek részt. 

— Mulatság A hagyományos egyetemi bálát ( 

aug. 1 én tartja a csongrádmegyei kör. A bálbizott-

ság Hankiss János elnöklete alatt serényen készü-

lődik, s a meghívók a napokban szélkü'detnek. Azt 

is elárulhatjuk, hogy a rendezőség számítása szerint 

az idén kevesebb táncosnő lesz, tehát a kik elmen 

nek, annál jobbau mulatnak. — Jövő vasárnap dél-

után pedig a megyeház dísztermében a tavalyihoz 

hasonló felolvasást rendez a kör, kevesebb számból 

álló, de elég változatos műsorral, belépti dij nélkü'. 

A meghívók a hét elején mennek azét. A tavalyi 

lelkes pártolásnál bizonyára az idei sem lesz kisebb 

— K ö z k í v á n a t r a rendez Bartscht Károly tüz 

művész ma vasárnap egy második, fényes tüzijáté 

kot, melynek progratnmja a következő : 1. Georgi 

nia napok 2. Színes zuhatagok. 3. Vénus istennő 

csillaga brillant sugárváltozattal. 4 . A gaskádai víz 

eső, mely robbanással végződik. 5. A görög albasta 

templom. Végül nagy légpattantyuzás. Zir- és fő-

mutatvány : Vezúv kitörése éa Herkuien Pompej 

pusztála. Es alkalommal számozott ülőhelyek is 

lesznek 60 kros belépti dijjal, míg a többi helyárak 

a rendesek. Kezdete 9 órakor. Fölhívjuk rá a kö 

zönség figyelmét-

— T a k á c s János, a helybeli ref. egyház igyek 

vő fiatal tanítója, ki a háziipar tauitásában is igen 

szép eredményt mutatott fel, hogy az országos ki-

állítást meglátogathassa, egy díszes pipatartó állványt 

készített és azt kijátszatta. A húzás e hó 15 én a 

kasziuóban tartatott meg, mely alkalommal Nikodém 

névvel Pólya Ferenc tanár ur nyerte meg. 

— A t iszai köz fürdő felállításán serenyeu foiy 

nak a munkálatok, ugy, hogy az már a jövő héten 

átadható lesz a közhasználatnak. — Hogy a mult 

számunkban megpendített olcsó társas kocsi közié 

kedés létesítése iránt megindult mozgalomnak lett e 

már eredménye, nincs tudomásunk. 

— M y á r i o r s z á g o s v á s á r u n k r a , mely a mai 

napon veszi kezdetét, vidékről is számosan jöttek, 

s mint az előjelekből itéirii lehet, a vásár elég Iá 

togatottnak Ígérkezik, hogy azonban meg lesz-e a 

kellő anyagi eredmény, arról a jövő számunkban 

referálunk. 

— B l a h a L u j z a Vásárhelyen. A nemzet csa-

logánya, Blaha Lujza asszony, férjezett báró Splé 

nyí Odónné , jelenleg H n vásárhelyen, Sághy Zsig 

mond színtársulatánál van, hová öt vendégjátékra 

rándult le. A művésznőt Hinvásárhely közönsége 

nagy ováciákkal fogadta s első fellépése kedden 

volt a „Piros bugyelária" cimü népszínműben. — 

Hogy milyen anyagi sikerrel működött, arról ínég 

nincs tudomásunk. 

— O r s z á g o s kiál l í tási s o r s j e g y e k — főnyere 

mény 100,000 forint — lapunk kiadóhivatalában 

kaphatók. Ezen sorsjegyeket, miutáu azzal nagyobb 

tételeket lehet nyerni, különösen olcsóságuknál fogva 

ajánlhatjuk olvasóink figyelmébe. — Kik sorsjegyet 

kiadóhivatalunkban vesznek, azon előnyben része 

sülnek, hogy a nyeremény listát, közvetleuül a hú-

zás után, betekinthetik s esetleg szükséges fölvi 

lágositás okot is nyerhetnek. 

— Fel függesztések. Szegvár községében a 

bíró és közgyámot állasaiktól a szolgabiróság föl-

függesztette. Okot erre egy rendelet szolgáltatott, 

mely — miután a biró, ki írni, olvasni nem tud — 

a kellő időben nem hajtatott végre. 

— Beszámoló, ó rgr . Pallavicíni Sándor, a szeg 

vár-mindszenti kerület országgyűlési képviselője, f. hó 

12 én nagy számú választó közönség előtt tartotta 

meg Csanyon beszámoló beszédjét, melyet a jelen 

voltak mindvégig feszült figyelemmel hallgattak s 

végül zajosan megéljenezték. 

— Ismétlő oktatast tart az iskolai szünidők 

alatt Elek József izr. tanító. Felhívjuk a s/ülők fi 

gyeimét, hogy akik gyermekeiket a szünidők alatt 

is oktatni kivánják, e végből nevezett tanítónál az 

izr. iskolában ínég mindig jelentkezhetnek. 

— Gazdaink figyelmébe. Uj zsákok — csekély 

dij fizetés melleit, használatra nagy és kis mennyi-

ségben kaphatók Weisz J.-nél. (Nyíri Sándor ke 

reskedésével szemben ) 

— L o p á s . F . hó 14 ére virradóra Jaksa János 

gátőr két lovát és egy szopos csikóját ellopták. Káros 

nyomban utánna látott lovainak, s ugy látszik jó 

helyen tapogatódzott, mert eljárásának és kutatá-

sának köszönheti, hogy míg Hódmezővásárhelyen 

járt, két lovát haza vezették ; a csikót pedig, mi 

dőn a városi kapitányi hivatalnál másod ízben meg-

jelent, ott találta bitangságban elhelyezve. 

— Fér f i , a ki szoptat . A Székely Nemzetben 

olvassuk a következő furcsaságot: A Darwin-féle 

visszaesésnek igen eklatans példáját szolgáltatja a 

f . r . . . i korcsmáros. Arról van szó, hogy ez az 

uri ember a szolgálója kis gyermekét, mig az dolga 

után lát, rendesen szoptatja. A nem mindennapi do-

lognak sok bámulója akad. 

— G a v a l l é r o k apácaruhában . Fiadelfia, aqua-

kerek városa nagy izgatottságban van. A jeunesse 

doréé két tagja olyan tréfát követettel, ame ly mél 

tán beillik vígjátékba is érdemes az elbeszélésre. 

Egyik legjobb hírben álló, magasabb leány tan- és 

időt vett igénybe, sokat é« 

kocsijukhoz sokfelé kellett utaznom, elhagytam a katonai szol-

HÍettek, mely a kapu előtt várakozott. A növendé- : gálatot is, azután minden áron azon voltam, hogy 

kek egyike, egy kiváncsi gyermek, ínég egy bu megtudjak valamit kedvesemről és gyermekéről, 

csupillantást akart vetni a kedves nénikékre s utá Végre sikerült aanyit megtudnom, hogy a,biró szép 

nuk lopózkodott; a következő percben azouban meg leánya férjhez ment Megnősültem én is. Évek mul 

rettenve rohant vissza és beszélte el, hogy a mint a tak és fiam nevelője kíséretében hosszabb utazásra 

nénik a kocsiba léptek, az apácaruha alatt férfinad- indult. Csak nemrég tért haza, elbeszélte éleményeit 

rágot és cipót vett észre. Az intézet tulajdonos nője ' és különös esetre hivta fel figyelmemet. Budapestéi», 

hallgatást parancsolt, de a növendékek oldalát fúrta a hová a kiállítás megnyitására jött, egy éjjeli ká 
Q kíváncsiság, hogy kitől kapták a testvéri csóko- > véházban megismerkedett egy pincérnővel, a kiről 
kat 8 saját kezükre nyomozást indítottak. Ebből az-

tán megtudták, hogy a látogatás egy fogadás ered 

ménye volt, melv a város egvik legexkluzivabb klub-

jának két tagja kötött. — Ezer dollárba fogadtak 

tigvanis, hogy lehetséges-e fiatal embernek bejutni 

az intézetbe s azt minden részében megtekintem. 

A fogadás eredménye nagy f-ltünéat keltett. Az in-

tézetben összegyűjtött ötven dollárt a fiatal urak egy 

árvaháznak ajándékozták. 

— B á r ó Wodianer Mór , a Szolnok tőszomszéd 

ságában fekvő Szarnia uradalomnak ura, f. hó 8 án 

bádeni nyaralójában elhunyt. A boldogultban nem-

csak hz osztrák magvar péuzarisz*okráciának egyik 

legkiválóbb tagja, de egyszersmind egy jó érzésű 

hazafi, — ki benső vonzalommal viseltetett magyar 

hazájához — dült ki az élők sorából, nagy szellemi 

képessége, éles elméje s helves Ítélőképessége fö 

lőtte becsessé tette személyiségét minden nagyobb 

szabású pénzmüveletek lebonyolításánál, melyek ha 

mindenki azt mondta, hogy jó és erényes leáay. A 

szép pincérnő felköltötte érdeklődését. Beszélgetés 

be ereszkedett vele, többször fölkereste a kávéház-

ban és egy este, a szép leány, ki bizalommal visel 

tetett iránta, megmutatta neki medaillonját, mely, 

úgymond, legdrágább kincse, édesanyjától egyedüli 

öröksége. E medaillonbau egy arckép volt, az én 

arcképem. A medailfon ugyanaz volt, melyet a gróf, 

mint katonatiszt, ajándékozott kedvesének, ki uern 

ment férjhez, hanem életet adva gyermekének, meg-

halt. A szép ariska most egy első rendű nevelő-

intézetben, mint grófkis iszony nyeri kiképeztetését. 

Atyja leányának fogadta, — a kávéháztulajdonosnak 

pedig néháuy száz frankot fizetett, a miért leánvá 

ról gondoskodott. — Igy lett a pincérleányból gróf 

kisasszony. 

— Á z i v ó v i z megtiszt í tása. E^y pohár jó friss 

viz mindenkor jól esik, hát még a nyári hőségben. 

Es épeu akkor jut az ember legkevésbé jó ivóvizber, 

zánk érdekében kezdeményeztelek kormányunk által, mikor az legjobban esnék, nyárou. A jó kútvíz volna 
— vesztesége ennélfogva súlyosnak és pótoihatlannak » legjobb, de sokszor ezek vize is annyira elromlik, 
»«. A i.;;iiaA,.Ai.„, . . «L .A-» . hogv szinte élvezlietlenné 8 az egészségre ártalmassá tarható. A lánchíd építési költségéhez szükséges 

pénz előteremtésében szintén tevékeny részt vett. 

Vagyona 20—25 millióra becsültetik, egy fia és há 

rom férjezett leánya maradt. Hült teteme a Szanda 

uradalmában levő családi sírboltba temettetett el. 

— A v a r r ó n ő k figyelmébe. A nőknek á'taU 

nos az a szokásuk, hogy varrás után a cérnát fo-

gukkal tépik el. M in t a „P. H. u i r j a , — e rossz szo-

kásnak nemrég áldozatául esett egy bolognai pa 

rasztasfzony, a kinek bátyját egv veszett kutva tá 

madta meg, de csak nadrágjába harapott egy jókora 

Ivukat. Az ember ezt nővérével varratta be, ki a 

válik. A megromlott kútvizet következő szerrel és 

egyszerű módon lehet megtisztítani: Vegyünk jól ki 

égetett porozus széndarabokat és kössünk fonalak 

segélyével körülbelül 2ü darabot egy csomóba. 

Csomagoljunk háro u ilyen csomót és kössünk min-

degyikéhez egy 2 klgr. nehéz kősó darabot. Eresz 

szűk e csomókat a kut tükrének különböző pontjain 

te a kut fenekére. Akár szivattyús, akár nein szi-

vattyús a kut, három nap múlva kristály tiszta és 

a legjobb minőségű lesz a vize. Ezt az eljárást iámé 

teljük évenkínt 3—4-azer, de csak egyszer évenkint 

cérnát fogával eltépvén, az által a veszett kutya kössünk a széncaomokkoz kősót, a többi alkalommal 
mérgéből a szájába jutott egy kevés, mitől aztán ő 

maga is megveszett s iszonvu kínok közt halt meg 

— Romboló jégesés . Bánffi Hunvadról (Erdély) 

távirják jul. 10 ról: Ma délután óriási, emberi kép 

zeletet fölülmúló jégvihar pusztította el Binffi Hu 

nyad határát. A jég ökölnyi szemekben esett s tönk 

r-tette, földig leverte a termést. A ini élő állatot 

kint a szabadban kapott » vihar, azt a borzasztó 

jégesés mind agyonverte. Juhok , madarak s mezei 

vadak hevernek a mezőn agyonütve. Magában a 

városban a házak egymásután dőlnek össze, szakad 

nak be. A kár körülbelül 100-120 ezer forint. A 

nyomer leirhntatlan. 

— A gazdaközönsóg figyelmébe. Nagyfontos 
págu hirt közölhetünk a hazai gazdaközönséggel. A 

60 as és 70 es években oly híressé vált Vidata féle 

ekék és gépek, melyek az egész országban annyira 

el vannak terjedve, hogy alig van gazdaság, amely 

ilyennel nem birna, legközelébb uj kézbe mentek 

át. A Schlick-féle gvár gazdasági osztálva ugyanis 

megvásárolta a csődtömegtől az összes Vidats-féle 

mintákat (Modelle) 8 ezentúl a saját gyárában azo-

kat is fogja gvártani, ugy hogy a hirea Vidats ekék, 

e^yéb Vidats féle gépek és azok összes pótrészei, 

ezentúl az ered íti Vidats féle minták szerint ké 

szitve, csak a Schlick gyárban Budapesten lesznek 

kaphatók. 

— U j hadi léghajó. I I i a hadi szerek, az em 

bert tömegesen és biztosan pusztító harci gépek 

tökéletesedése csakugyan azt idézi elő, a mit tőle 

várnak, hogy lehetetlen lesz háborúra még csak 

gondolni is: akkor az örök béke rég sovárgott nap-

ja már nem messze van, föltéve, hogy az a (ég 

hajó, melyről legújabban írnak, csakugv«n oly tökéle-

tes hadi szörnveteg, a minőnek hirdetik. E léghajó 

Thayer amerikai tábornok találmánya, kit a minta 

bemutatása után az Egyesűit Államok kormánya 

megbízott, hogy készítse el 8 az arra szükséges 10 

ezer dollárt is kiutalványozta. A szivar alakú lég 

gömb oly nagv, hogy a szél nem bir vele. Hossza 

66, átmérője 6 láb 8 nem kevesebb, mint 140 mázsát 

bir fölemelni a levegőbe, hol egy óra alatt harminc 

angol mértföldet tesz meg szél ellenében is. Mozgató 

erej^ a sűrített levegő, melyet gőzgéppel gyűjtenek 

s a hajó egyik végén kibocsáthatják, miáltal minden 

irányban biztosan kormányozhatónak mondják. A 

rajta levők bármely ponton megállhatnak vele s 

kényelmesen ereszgethetik alá a dinamitot az ellen 

ségre, annak hajóira vagy várerődeire, akkora meny 

nyiségben, mely elegendő, hogy azokat szétvesse, a 

nélkül, hogv a nagy magasság i n lebegő léghajónak 

bármi bántódása lehetne. A léghajó szerkezetének 

részleteit persze nagy titokban tartják; de a mi fe 

lőle kiszivárgott, már az is akkora feltűnést kelt,, 

hogy a volt angol külügyminiszter a tenger alatti j 

táviró utján tudakózodott a borzasztó hadi szer • 

öss/.eállitása felől. 

— P i n c é r l a n y b ó l g ró fk i sasszony . A Király 

utca egyik éjjeli kávéházábau hosszabb idő óta egy 

sz<{p, szelíd arcú és modorú leány vonta magára a 

vendégek figyelmét. A csínos pincérleánynak sok 

volt az udvarlója, de ö egyikre sem hallgatott. Egy 

héttel ezelőtt a főváros egvik legelőkelőbb szálló 

dáiába hivatták Mariskát. Az ü/.euethozó csak any 

nyit mondott, hogy egy öreg ur hivatja a kisasz 

szonvt. Mariska nem akart elmenni és fölkérte a 

kávéház tulajdonosát, ki őt úgyszólván leányának 

f »gadta, menjen el a szállodába és tudja meg, hogy 

idegen mi :rt hivatja. A kávéház tulajdonosa fel 

porozus téglákkal súlyosítsuk azokat meg. A faszéu 

darabok annyi piszkot, meszet, gypszet stb. magukb i 

szívnak, hogy végre olyan súlyosak lesznek, mint 

a koszéu. Ugyanazon faszéndarabok 2—3 esztendeig 

a kútban maradhatuak. A kutak ivóvizének ily mó-

don tisztává éa egészsegessé tételére nálunk — kü-

lönösen az alföldön — igen sok helyen nagy sz ik-

ség volna, mert temérdék helyeu képez a rossz, 

tisztátlan ivóviz a szó szoros értelmében öldöklő 

kalamitást. 

— Csupa szeretetből . A fiatal házaspár as 

asztalnál ül s nagy kedvetlenséggel eszegeti a szőlőt 

csemegéül. A kis menyecske kissé bosszúsan mondja: 

„Maga oly kedvetlen édesem, hogy bizonyosan vá-

gyódik a legény állapot után!u „Nem én, mentege-

tődzík a férj, sőt elleukezőleg, annyira megszeret-

tem a házas életet, hogy ha ma meghalnál, holnap 

újra megházasodnám ! u 

— U r és szo lga . — Adtál e a lónak abrakot 

Miska? — Igenis adtam. Sokat adtál? — Igenis 

kérem átossággal. sokat adtam. — Tán nem is kellett 

volna oly sokat adui! — Nem is oly sokat adtam ké-

rem átossággal. — Kevés is elég lett volna neki. — 

Nagyon keveset adtam neki — Talán jobb lett vol-

na, ha semmit sem adtál volna. — Nem is adtam 

biz én egy szemet sem nekik. 

Üzleti értesítés. 
SZENTES , 1885. jul . 17. 

Az aratásnak vége ; cséplés, nyomtatás erősen 

folyik. A gabna árak a hétfolytán ismét hanyat-

lottak 

Buza ára: uj buza 82 81 klós 7 frt. 78—79 

klós 6 frt 80 kr. 7 7 - 7 6 klós 6 frt 60 kr. — Árpa 

(köböllel) 4 frt. — Kukorica (köböllel) 5 frt — Sza-

lonna mm. 46 forint. 

Az aratásról. 
A föld nivelési mínistariumhoz jul. 7 dike és 

13 dika között beérkezett hivatalos jelentések sze 

rint az aratás az egész országban már folyamatban 

van, a munkálatokat azonoan a folytonos esőzések, 

különösen a felvidéken, meglehetős mértékben hát 

ráitatják s a keresztekben fekvő gabona ennek kö-

vetkeztében több helyt csírázni kezd. 

A buza állása a lefolyt héten javult, ugy hogy 

a termés eredméuyére való ki'átások emelkedtek 

és hogy uio.st már búzából a középtermés biztosítva 

látszik; oly videkekről, hol próbacséplések eszkö-

zöltettek, a buza minőségével is meg vannak elé-

gedve. 

A tavasziak átalában véve középtermést ígér-

nek; a zab átalában véve jobb az árpánál, sőt he 

lyenkint igeu j ó termést ígér. 

A kapásnövények, melyek már a mult héten 

is tetemesen javultak, azóta is rohamos fejlődésnek 

indultak s különösen a tengeri állása az, mely ugy 

szólván, kivétel nélkül az egész országban igen j ó 

s ugy látszik, határozott jó termés reményére jo-

gosít; a felvidékről érkeztek némi panaszok, hogy 

a burgonya a sok esőzés következtében imitt amott 

rothadni kezd. 

A rétek és legelők szintén felüdültek sasa r j a-

termés helyenkiut az elő szénatermésnél jóval j o b b 

lesz, a mennyiben a jelentések szerint, a kilátásban 

kereste az idegent Égy öreg ur volt, ki szivélye í levő eredmény a szénatermésben szenvedett hiányt 

sen fogadta vendégét és láthatólag megelégedett valószínűleg nagy részt pótolandja. 

" * A szőlők állása még mindig jóuak mondható; . 

természetes, hogy a jégverés által okozott k á rok 

leszánntandók. 

Átalában az utóbbi időben az egész országban 

felette sok zivataros esőzések, jégverések és viha-

rok dúltak, melyeknek a növényzetre gyakorolt ká-

ros befolvása el nem maradhat. 

A háziállatok egészségi állapota a lefolyt héten 

elég kedvezőnek mondható, csakis szórványosan ér-

keztek panaszok, hogy a sertések a hőség követ-

keztében hullanak. 

mosolylyal vette tudomásul, hogy Mariska idege 

nekhez nem szokott eljárni. Nagy érdeklődéssel tu-

dakozódott a fiat 1 lány sorsa iránt. A kávéház tu 

lajdonosa elbeszélte, hogy Mariska a főváros körül 

fekvő helységek egyikében született Fiatal korában 

került Budapestre, nem sokkal azután a kávéházba, 

ahol inai napig is megőrizte szelid. ártatlan modorát. 

Az idegen feszült figyelemmel hallgatta az elbeszé 

lést, azután igy szólott: — Gróf vagyok éa néhány 

év óta gazdag. Körülbelül két évtized előtt, mint 

szegény katonatiszt állomásoztam a főváros közeié 
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Vasmuvészet a műiparban. 
Kiállítási levél. 

Budapest, jul. 74. 

Asszonyom! Megengedte, hogy múlt-

kori kiállítási sétánkról egy tárcát írjak, 

amely se nagyon költői, se nagyon prózai 

ne legyen. íme élek a kedves engedélylyel 

s egyúttal a kikötött feltételnek is igyek-

szem eleget tenni, már amennyire az, ke-

gyed által jó l ismert tehetségemtől kitelik. 

Sokáig kalandoztunk kedélyesen cse 

vegve a kiállítás területén és pavíllonjaiban 

fel és alá, élénken nézegetve a tárgyakat, 

midőn kegyed hirtelen e szavakkal fordult 

felém: 

— Eh, már annyira tele van a fejem 

ezzel a sok csillogó csecsebecsével, hogy 

szinte szédülök bele. Mutasson nekem va-

lami érdekesebbet, ujat, hasznosat, aminőt 

nem láthatni még odabent a városban min-

den kirakatban. 

Sorra kezdtem számlálni szappant, gyer-

tyát, pléhfedőt, kocsikenőcsöt, csizmatalp-

bőrt, mignem kegyed haragosan toppantott 

lábaival, s e szavakkal némított e l : Ugyan, 

hogy beszélhet olyan ostobaságokat 

— Hát akarja látni a mázoló, vagy vas-

müvészetet ? 

— Mázolás is művészet, vas is művé-

szet? Ugy látszik ön ma igen tréfás hangu-

latban van s sokat tart az én hiszékenysé-

gemről . 

— De asszonyom — akarám folytatni 

— azonban mást gondoltam s hirtelen e 

szavakkal állottam elébe: Akar ja hát látni 

mását annak a szép vas-rózsának, amelylyel 

a kiállítás megnyitásakor egyik jeles kiálli 

tónk Stefánia trónörökösnét megajándékozta3 

Emlékszik, hogy csapta kegyed össze 

kezecskéit, hogy ugrált ö römében: — Igen, 

igen, vigyen oda, azt akarom látni: — A 

hitetlenség le volt győzve, leverte azt az | 

asszonyi kiváncsiság. 

Elvezettem kegyedet az iparcsarnokba, 

Jungfer Gyula műlakatos kiállításához, s mi-

ntán erre engedélyt nyertünk, beléptünk a 

díszes vasrácsozat belsejébe. Mint hivatásá-

nak élő reporter és újságíró, azonnal átvet-

tem a Cicerone szerepét. 

— íme, nézze, itt az ígért vas-rózsa, 

látott-e már, vagy viselt-e keblén ennél re-

mekebbet ? Pedig ez tiszta vas, abból az 

anyagból van készítve, amiből a parázs-

hordó vaslapát, vagy a költők és szabad-

sághősök által annyira utált rabbilincs. Ot t 

a szabadság lenyügzői, itt a szabad haladás 

nagybecsű tényezői. Há t mondja, nem mű-

vészet ez? — Hajdan — ezt a hajdant kü-

lönben mának is vehetjük — az emberek 
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azzal akartak imponálni, hogy (JrágáságaiK 

ragyogjanak, csupán aranynak, ezüstnek volt 

előttök értéke. A művészi érték csak a 

legújabb korban tudott az anyag fölé emel 

kedni, s igy tört magának utat az egyszerű, 

fénytelen vas a műiparban, lett művészi ke-

zek alatt valódi művészetté s nyert helyet 

a szalonok és királyi termek díszítésében, s 

ma már az ötvösség és bronzművesség re-

mekeivel tud versenyre kelni. — D e nézze, 

vannak itt más apró dísztárgyak is. Mily 

remekül vannak domboritva a tükörkeretek, 

gyufa- és gyertyatartók, konzolok, óra-, szi-

szivar- és arcképtartók, asztali és függő 

lámpák, csillárok, nagyválasztéku kandalló 

garnitúrák, fényesre csiszolt asztalállványok, 

ékszerszekrények, a művészi alakítás és di 

szités mindannyi remekei, melyek bármely 

előkelő szalon, vagy boudoir dísztárgyai kö-

zött helyet foglalhatnak. 

— Nézze, nézze ezt a gyönyörű kis 

vasasztalt, rá van irva, — megvette Schlauch 

szatmári püspök. 

— Látom, hanem azt is látom, hogy 

kegyed nem hallgat reám, akkor tehát. . . . 

— Ó h nem, folytassa csak, örömmel 

hallgatom, hisz ezek a kedves tárgyak mind-

egészen ujak előttem és — ne vegye bók-

nak — ön kellemesen tud előadni. 

— Köszönöm. Tehát ez a művészi asz-

talka a vasművészetnek egy egészen uj 

neme, melyet Jungfer talált fel és alkalmaz 

először. E körülfoglalás lombfűrészmunka s 

rajta egész vadászmenet van kidomborítva 

és kicísellirozva. — Ezek a függönytartók 

és kandalló-garnitúrák bizonyára különöseb-

ben érdeklik kegyedet; ezek nyersen van-

nak kovácsolva, aztán pácolva s végre acél-

kefével tisztítva, mely eljárást szintén Jung-

fer alkalmazza először, s ettől nyernek tár-

gyai oly szép csillogó fényt, mintha ezüst-

től volnának. Itt vannak még e nagyszerű 

rácsozatok, bútor- és kapuvasalások s kéz-

zel domboritott kapudiszítések; de ezek 

ugy-e, kegyedet nem érdeklik? Jó, nem ter-

helem vele; hanem ugy látom, ez a réz-

mesterember itt középen, jobban megnyerte 

tetszését. Ez asszonyom, — ha akarja tudni 

— a rézlemezdomboritásnak remekét ké-

pezi és a művészi alakitás tekintetében sok- j 

kai magasabb fokon áll, mint a bécsi Rath ' 

haus hires vasembere. 

— Igazán gyönyörű tárgyak — szólt 

kegyed őszinte bensőséggel, — s bizonyára j 

nagy kelendőségnek is örvendenek. Mondja , ' 

hány házat szerzett már ezekből Jungfer ur?: 

— Egyet, asszonyom, azt a műhelyt, ! 

amelyben e remek tárgyakat 150 munká j 

sával együtt előállítja. 

— Hogyan, csak egyet? 

X " — Igen egyszerűen. Jungfert nem a 

haszon utáni vágy, de az ambitió vezeti, 

hogy a műlakatosságot hazánkban a fejlő-

dés és művészet legmagasabb fokára emel-

je s erre áldozza keresménye tetemes ré-

szét. Akar tényeket? íme. Mikor a ferencvá-

rosi templomot építették, Jungfer egy 3000 

ftoh kaput ajánlott fel, csakhogy a templom 

egészen stylszerű legyen s a várkerti bazár 

művasrácsozatát oly olcsón ajánlotta, mint 

más gyárak az öntötteket, csakhogy a vert-

vaskerités szépségét bebizonyítsa. Igaz, hogy 

szép örökséget vett át dédapja, nagyapja 

és atyjától, kik mind jeles lakatosmesterek 

I voltak; de ő emelte azt oly fokra, hogy 

ma nemcsak hazánkban elsőrangú művelője 

| a műlakatosságnak, de külföldi szaktekinté-

lyek elismerése szerint a kontinensen is 

egyike a leghivatottabb mestereknek. 

De ne mutasson unott képet asszonyom. 

Jöjjön, változatosság kedvéért ránduljunk át 

a közeli királypavillonba, melynek díszítésé-

hez Jungfer szintén remek tárgyakkal járult, 

íme a középterem nagy csillárja, melyen a 

nyers vas és rézdomboritás összeegyeztetése, 

először van szerencsésen alkalmazva, vala-

mint a 4 fali csillár: a király szobájában 

levő, német renaissance stylben tartott fe-

kete csillár, valamint a lépcső lámpaálvá-

nyai és lámpái, a középszoba nehéz kan-

dalló garnitúrája, az ajtó és ablakzárak mind 

Jungfert dicsérik mesterökül. A gáztársulat 

pavillonjában — ne féljen, oda már nem 

fogom elfárasztani. csak megemlítem, hogy 

Jungfer ott is állitot ki 5 szép vertvas lám-

pát s e pavillonban ő az egyedüli magyar 

kiállító. 

Es most befejezem előadásomat. Lássa, 

ezeket sem én mondtam el, hanem nálam-

nál érdemesebb, hozzá értő emberek s én 

csak az ő leírásukat tanultam el, hogy ke-

gyednek a kiállítás e nagybecsű kollekció-

járól referálhassak, melynek elsőrangú vol-

tát legjobban bizonyítja az, hogy szak- és 

képes lapjaink méltónak találták azt képben 

is bemutatni a művelt hazai közönségnek. 

— Ö n pedig bemutatta nekem szinről-

szinre, természetben, fogadja érte köszönetem. 

Felém nyujtá kezecskéit, melyeket én 

megcsókoltam s elváltunk — a legközelebbi 

viszontlátásig. B o l y o n g ó . 

— A Magyar Ház iasszony. Az e cim alatt Rud*-

I esten ifcpgjeleiiő há»t*«-t,ási, gaadasági ¿8 szép i roda lmi he l i l >p-

n.-ik moly h magyar gn/.dasszonyok országos e<;yleteii«-k h iva 

tnlos közlfti iye, előfizetési ára egy évre 6 fit , félévre 3 frt, ne-

gyedévre 1 frt 50 kr. Klőf í«e ih«tn i legcélszerí ibhtfn pos tnu fa l 

vány á l ta l a Magyar I I i/ ians/.ony k i adóh iva ta l ában Budapesten 

váci körú t '20 Mutatványs/ .á nok ingyen killdet-iíik mindazok-

nak , k ik a k i adóh iva t a l hoz ezekért — legcélszerűbben levelező 

l a ppa l — fordu lnak . 

N y i l t t é r . ^ 

A tulajdonképeni ezen országban uralkodó 
betegség. 

Mint valamely tolvaj, éjjel lep ez meg ben-

nUnket. 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 rósz, gyomrukat mint egy kó, 

ugy nyomja valami, s olykor gyomrukban bizonyos 

zsibbadtságot éreznek, inely étkezés által el nem 

oszlatható. — Szemei beesnek, kezei s lábai hide-

gek s tapadósak : kis időre rá köhögés áll be, eleinte 

csak száraz, néhány hónap multával azonban bi; o 

nyos zöldes szinű kiköpéssel párosulva; az illetft 

folytonos bágyadtságot érez, az álom nem hozza 

meg neki a kellő pihenést; azonfelül idegessé, in-

gerültté s roszkedvüvé válik, balsejtelmek gyötr ik; 

ha hirtelen felkel, szédülést érez, 8 az egész világ 

keringeni látszik véle; belei eldugulnak, bőre olykor 

száraz és forró lesz, vére megburűdik 8 megalszik, 

szem fehére megsárgul: vizelete csefcély 8 setét 

sziuü s hosszabb ideig való állás mellett ülledék vá-

lik ki belőle; továbbá az étel gyakran felböfög, mi 

közben néha édeses, néha pedig savanyus izt erez, 

mit gyakorta szívdobogás követ; látása elvész, sze-

mei elölt 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 gyanánt, mások által mint 

emésztetlenség, iámét mások által mint vesebaj stb. 

lett gyógykezelve, a nélkül, hogy ezen külömböző 

gyógykezelések közül csak egy is sikeres lett volna, 

inig ellenben a „Sháker kivonat" ezen betegséget 

'oiuden ejryes esetben tökeletesen elháritotta. Ezen 

kitűnő gyógyszer valamennyi alább felsorolt gyógy-

szertárak mindegyikében kapható. 

Oly egyéneknek, kik dugulásban szenvednek, 

a Seigel féle hashajtó labdacsokra is van szükségük, 
a „Sáker kivonattat" kapesolatban. A SeigPl fe le 
hashajtó labdacsok meggyógyítják a dugu áat, el-
űzik a lázt és a meghűlést, megszabadítják a főfá-

jástól 8 elfolytják az epekiömlést. Ezek a legbizto-

sabb, legkelletnetesebb s egyszersmind a legtökéle 

tesebb labdacsok minden eddig készítettek között. 

A ki ezekkel csak egy kísérletet is tett, azok hasz 

nálatát bizonyára nem fogja abban hagyni. Enyhé-

deden^s míuden fájdalom előidézése nélkül hat. 

Ara egy palaczk „Sháke féle kivonatnak" 1 frt 

25 kr., 1 doboz Seigel-fele hashajtó labdacsoknak 
50 kr Magyarországi fóra tar : 14-20 
Budapest : T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertára király utca 12. 

Szentes : Várady L . és Podhradszky Ferenc uraknál. 

A VÖRÖS DISZNÓPORT, 
mint a sertéseknél nyaranta előforduló beteg-

ségek b iz tos gyógysze ré t , használati utasítás-

sal ellátva, ajánlom. E porból egy d i s z n ó r a 
4 krajcár, malacra 2 krajcár áru számítandó 

egyszeri adagolásul. 

Szentes, 1885. 

I f i r a f f / / MjíiJos* 
gyógyszerész. 

H I E D E T E S E K . 

S Z G L T T A 
P O L E N A I 
O L S N Y A 1 

savanyúv z^k, valamint 

L 1 S I I - £ K K N K » E T 
gyógyforrás vize, — mindannyian kitűnő üdítő ita-
lok s járványos betegségek alkalmával is nagyhatá-

suak, — megrendelhetők 

H A R ^ I L K Ó K Á K O L Y 
munkácsi uradalmi ásványvizek bérlőjénél Nyiregy-
U&zán. s kaphatók országszerte minden nevezetesebb 
gyógyszertárakban, füszerk< reskedésekben és vendég-

lőkben is. 

Tessék meg tek in ten i géprak t á roma t ! j g 

ho l t g y a k o r l a t b a n l e g j o b b n a k e l i s m e r t ^ 

g é p e k k i v á l a s z t h a t ó k , m e g v e h e t ő k éi 

H x x x x x n x n x x n n u x n n x n x K x u x K x n x K x n x x n x x n 

g Budapest, K 0 T Z 0 P A L üllői-ut 18. sz. f* 
Tessék megtek in ten i géprak t á romat ! 

J ^ N e m csaló kü lse jü fényezett ki-

J J á l l i t á s i gépek, hanem e ladásra 

J J s z á n t gépek vannak felállítva. 

$ $ Kü l ö n ö s figyelemre mé l t ók ! 

* R. GARRETT & SOHN 

J ^ C o m p o u n d gőzmozgonya i t 40"» 

tüzelőanyag takarítással. 

X § . § é Z M T T é S M S 

k i t űnő gőzmozgonya i , 

TYkftnnycn hozzáférhető, kiválA szilárd, tart*nvok 
j f nélkül, hajlított fedelű tiV̂ zekrénynyel. 

x 
S Leszállított arak. 

a z o n n a l á t v e k e t ö k . 

& SO&XrX 
v i l á g h í r ű c s é p l ö l , 

szah 4-szer fordítható acél dnbslnekkcl. T ö b b e t ^ ^ I 

és jobban dolgozni egy gyártmány sem képe.-.^V 

J Á R G Á N Y C S É P L Ő I X 

11 , tisztító szerkezet és anélkül, kap-JC I 

csolathan K«»tzó-'ele szabadalm.)C 

Z H ^ i s - ^ i s r a - * 

J Á R G Á N Y O K K A L * 

9—10 Kedvező fizetési feltételek.£ 

xxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Alulírottnak A1 p á r o n levő, 3 pár jt 

köre járó 

GÖZImLIÜ! 
teljes fölszerelés és épületekkel, ugy 

I a cséplőgép és kazán j 
0 (Schutlevort-féle 8 lóerejü) — eladó. 

JJ ÖZV. Szabó Káro lyné úrnőnek pedig ̂  

|j Félegyházán, a kecskeméti nagy utcán 

& levő É lemér i - fé le háza eladó, 

íj Értekezhetni alulírottal. 

h B ^ n l i i d . 3 7 - I s t v á n , 
S) ügyvéd. 

•ív 

Harkányi 

GYÓGYFÜRDŐ. HARKÁNYI GYOGYFÜRDOl 
Harkányi 

G Y Ó G Y F Ü R D Ő . 

M A G Y A R O R S Z Á G — B A R A N Y A V Á R M E G Y É B E N , 

^"ü.rd.óid.én^ máj-ms ±-tól szeptember 3±-Igr. 
Habár ezen fürdó hírneve olv hosszú évek lefolyása óta számtalan kiváló gyógyered 

ményei által meg is lett alapítva, mégis a fürdőigazgatóság sok évi tapasztalat alapján kijelent-

heti, hogy ezen csodaszerü gyógyforrásnál ezerek és ezerek a legmakacsabb és legnehezebb be-

tegaégekben is egészségüket és épségüket visszanyerték, am ié r t is a legnagyobb elismerést érdemli. 

E fürdő a maga remében egyedüli ; minden más, akár belföldi, akár külföldi haeon 

gyógyforrást gyógyhatáa tekintetében felülmúl; a mit különben az évr í l évre szaporodó vendé 

gek száma ia bizonyít. 

Ezen 50° R. természetes meleg ártézi kénforrás kitűnő gyógyítási hatással bir csúzos, 

köszvény, görvély, idült bőrkiütegekre, aranyér, nőbántalmakra, fogamzási hiányok, seb-

zések, daganatok és higanyos gyógyszerek által okozott mérgezésekre, továbbá máj-, lép-, ál-

talán mirigy-daganatokra, nehéz hallás, idült szembajok és ivarszervi bántalmak ellen. 

Az utazásra ajánlható a Budapest péesi vasút, vagy Déli vasút budapest-kanizsa-barcsi 

vonala, állomá* : Pécs, alföldi vasút Eszéken át Vil lányig, Mohrfcs pécsi vasút, ál lomás: V i l l á ny . 

Posta és távirda-állomás. 

Bővebb tudósítást a legnagyobb készséggel Dr. HELLER JÓZSEF rendes fürdő 
orvos nyújt. 

Harkány, 1885. 7 - 1 2 

Harkányi 

GYÓGYFÜRDŐ. 

A fürdő igazgatóság 
Harkányi 

GYÓGYFÜRDŐ. 

1159. tk . 85. 

Árverés hirdetmény kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Reini-

ger Jakab ügyvéd szegedi lakos végrehajta-

tónak Varga Péter szentesi végrehajtást 

szenvedő elleni 72 frt 23 kr. tőkekövetelés 

és járulékai iránti végr. ügyében a szegedi 

kir. törvényszék (a szentesi kir. járásbíróság) 

területén levő, Szentes városában fekvő, a 

szentesi 154 számú tljkvben 180 hrsz. a. foglalt 

360 nsz. öl udvarterü, 824 frt becsértékü ház 

és udvarából alperest illető \2 részre, az 1881. 

LX . t. c. 156. § ának c. pontjához képest 

pedig alp. neje Pálfi Eszter tulajdonát ké-

pező másik fele résszel együtt az egészre 

az árverést 824 frtban ezennel megállapított 

kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 

megjelölt ingatlan az 1885. évi ju l ius hó 
30 - ik napján délelőtti 9 órakor az alólirott 

telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 

megtartandó nyilvános árverésen a megálla-

pított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárának 10 °0-át, vagyis ehez ké-

pest a fentebbi becsárnak megfelelő össze-

get készpénzben, vagy az 1881: L X . t c. 42. 

§ ában jelzett árfolyammal számított és az 

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

igazságügymínisteri rendelet 8. g-ában, kije-

lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 

kezéhez letenni, avagy az 1881. LX . t.-cz. 170 

§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 

előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 

elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1885 évi april hó iS-ik 

napján. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság. H a r f ft a• 
kir. aljbiró 

2423—85. SZ. 

Pályázat. 
Mely szerint Csongrádmegyébe kebele-

zett Sándorfalva községben lemondás folytán 

megürült jegyzői állásra, mely 400 frt. kész-

pénz, szabad lakás és 24 hold szántóföld 

haszonélvezetének javadalmazásával, azonkí-

vül egyeseknek teljesítendő munkálatért a 

községi szabályrendeletben megállapított díj-

szedéssel van ellátva, ezennel pályázat nyit-

tatik és felhívatnak az ezen állást elnyerni 

szándékozók, hogy képességüket, illetve szi-

gorlott jegyzői minőségüket és erkölcsi ma-

gukviseletét igazoló okmányokkal felszerelt 

pályázati kérvényüket a tiszáninneni j árás 

szolgabírói hivatalánál, Dorozsmán, ez évi 

aug . hó 3-ig bezárólag nyújtsák be. Meg-

jegyeztetik, hogy a választás aug. hó 5-én 

reggeli 9 órakor tartatik meg. 

Dorozsma, 1885. jul . 8. 

S Z A L A Y M I K L Ó S , 
»szolgabíró. 

S Z E N T E S E N , 1ÖÖÖ. N Y O M A T O T T -A. K I A D Ó 8 I 1 Í A Í ' E R E N C Z Q Y O B 8 8 A J I Ó J A N , 




