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Előfizatési árak : 
Egy évre T'4^forinf 

Félévre 2 forint. 

Negyedévre . . . . 1 forint. 

S z e r k e s z t ő s é g : 

Kurcap.irti utc* 31. »/.ám, hova 

e lap szellemi részét illető közle 

mények és az előfizetési pénzek 

is küldendők. 

Hirdetésekre nézve 

a Up hátsó oldala 40 helyre vaa 

beosztva, egy hely ára bélyegdi* 

nélkül 90 kr. Bélyegdij mindet* 

beiktatástól külön 30 kr. 

VEGYES TARTALMÚ HETI KÓZLÖíTY. 

„Nyilttér"-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Béruientetien levelek csak ismert 
kezektől fogadtatnak el. 

K é s i r a t e k vissza nem adatnak. 

minden szombaton. 

A szentesi ref. egyház épít-
kezési szándékához. 

Sok beszéd és vita tárgyát képezi a 

mult vasárnapi egyháztanácsi határozat óta, 

a szentesi ref. egyháznak paplak és bérház 

épitési szándéka. Ezen ügynél városunk la-

kossága kétharmad részének érdeke forog 

kérdésben, helyén valónak találjuk tehát, 

h o g y lapunk e helyén szóljunk bele abba 

a vitába, mely a kérdéses építkezés felett 

folyik. 

Közismeretű dolog már a nevezett egy-

háznak azon szándéka, hogy a piac éjszaki 

oldalát szelő régi kántorlak és ennek háta 

mögött levő régi paplak helyére e g y csinos 

bérházat és e g y uj papi lakot akar az egy-

ház emelni. Régi szándék ez már; mert 

aligha nem több 15 esztendejénél, hogy az 

egyház ezen eszmével foglalkozik. 

Ezen épitkezésí törekvés — eltekintve 

az egyház érdekétől — közszempontból 

méltán talál általános rokonszenvre; mert 

hiszen Szentes minden lakosa szívesen látná, 

hogy a piac környékét képező roskadozó 

épületek és a szentesi ref. egyház hosszú 

deszkakerítésének helyét csinos, a kor Ízlé-

sének megfelelő épület, illetve épületek fog-

lalnák el. Mondanunk sem kell tehát, hogy 

mindenki örömmel fogadta az egyháztanács-

nak azon elhatározását, hogy végre megva-

lósítja az egyháznak 15 éves szándékát. S 

amily megelégedéssel vártuk ezen szándék 

effectuálását, éppen oly mérvben lepett meg 

bennünket a mult héten elterjedt ama hir, 

hogy az egyháztanács most már felhagy az 

építkezéssel ; mert az építkezéshez szüksé-

g e s 40 ezer frt kölcsön után odajárt depu-

tatíó, azon eredménynyel érkezett a buda-

pesti nagy pénzintézetektől haza, hogy az 

egyház nem kap 40 ezer ft kölcsönt, mivel 

az egyház által kimutatható ingatlanok csak 

20 ezer ftra nyújtanak kellő jelzálogi biz-

tosítékot. — Ezen küldöttség tehát azt ja-

vasolja, hogy az egyház ily körülmények 

között ne építsen bérházat, hanem v e g y e 

fel a 20 ezer frtot és ebből építse föl a 

paplakot. — Ezen javaslattal szemben pe-

dig — habár elenyésző is azok száma, — 

vannak, kik azt mondják, hogy építsen az 

egyház bérházat s hagyja jobb időkre a pap-

lak felépítését. 

Ezen véleményekkel szemben a szen-

tesi ref. egyháztanács mult vasárnap tartott 

ülésében elhatározta, h o g y : fenntartja a bér-

ház és paplak felépítési szándékát és meg-

bízta a küldöttséget, hogy lásson a szüksé-

g e s pénz előteremtéséhez. 

A z építési szándékot feladó küldöttségi 

javaslat mellett most már az ujabban hozott 

határozattal szemben, sokan azon aggságos-

kodnak, h o g y : ez az építkezés nem fogja 

magát kifizetni és az adóssággal ma is 

e l é g g é terhelt egyházra, mindig nagyobb-

nagyobb közteher fog nehezedni, pedig az 

egyházi adó ma is elég nagy. 

Ezen aggságoskodások és elágazó vé-

leményekkel szemben, mi határozottan az 

egyháztanács ujabbi határozata mellett va-

gyunk, hogy építsen az egyház és pedig 

együtt bérházat és paplakot. 

Eíőször, igazán meglepő és bántó volna, 

h o g y az egyház most, 15 év múlva mondjon 

le azon szándékáról, — mely már 15 év-

vel ezelőtt is általános rokonszenvvel fogad-

tatott. És miért mondana le? Várjunk jobb, 

alkalmasabb időt? D e hol van ez s mikor lesz ? 

É s ki hiszi azt, hogy az ezután következő 

évek financialíter majd valamikor kedvezőb-

bek lesznek az egyházra? Mi nem hiszünk 
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ezen idő eljövetelében; mert a fejlődő kor 

ujabb és ujabb igényekkel lép föl, mely 

igények kielégítése ujabb és ujabb áldoza-

tokat kíván és ezen áldozatok amint nőnek, 

ahoz képest nő az egyház közterhe. Azzal 

tehát csak áltatunk mást és áltatjuk magun-

kat, ha ezen jobb idők eljövetelére apellá-

lunk és ennek a kontójára tartjuk fenn a 

jövő nemzedéknek a kötelességünket. 

S az, hogy az egyház ingatlanaira csak 

husz ezer frt kölcsönt Ígértek a megkeresett 

pénzintézetek: ismét nem elfogadható ok 

arra, hogy az egyház ne építsen; mert csak 

ki kell — mi azt mondjuk — hogy csak ki 

kell az egyháznak a kezét nyújtani és meg-

kapja a 40 ezer frt kölcsönt. S megkapná 

még akkor is, ha egyetlen fillér értékű va-

gyona nem volna, mert ott áll a háta megett 

a 18 ezer lelket számláló egyház-közönség 

eléggé vagyonos lakossága. — Nem olyan 

világ van most, hogy e g y ilyen egyház 40 

ezer frt kölcsönt ne kapjon. 

S végül, az sem áll, hogy ez építkezés 

kárral járjon az egyházra. Mert a fönforgó 

40 ezer frtot egész összegében nem szabad 

jövedelmező befektetésként tekinteni; mert 

az már senki előtt, ki az egyház j ó hírne-

vére ad valamit, kérdést nem képezhet, hogy 

paplakot építeni kell. Ez elmaradhatlan. No, j 

már most azt a tőkét, melyet a paplak föl j 

emészt, senki se számithatja olyanul, mely-

nek kamatozni kell. — A paplak a kérdéses 

40 ezer frtnak felét, 20 ezer frtot igényel. A 

bérház építésnél tehát 20 ezer frt befektetés 

jövedelmezősége forog kérdésben. — A z a 

kérdés ugyanis, hogy az a bérház — maximalis 

kamatot 7ü|„-ot számítva — j ö v e d e l m e z - e 1400 j 

f o r i n t o t ? — Ha annyit jövedelmez, már akkor 

kifizeti magát az építkezés. No, már pedig 

ezt az összeget behozza a bérház. — Erről 

nyugodtan lehetnek a tisztelt presbyter urak. 

Tehát igenis, csak építsen az e g y h á z ! 

X . 

Iparos tanonc munkakiallitás. 
A szentesi iparos tanoncok muiik»kiál!itása f. 

hó 26 án délelőtt 10 órakor nyittatott ineg ünnepé 

lyesen. Balázsovits Norbert kiállítási elnök vezetése; 

mellett a kiállítási tárgyak a tul a kurcai iskola 

helyiség rajztermében helyeztettek el és «lőre birá-' 

lat alá vétettek ugy, hogy a kiállítás megnyitása 

kor már minden «gyea tárgynál föl volt irva 

a kiállítási bizottság birálata. — A kiállítási bi-

zottság bírálattal c<*ak a kellő időben beküldött 34 

tárgyat látta el, s a később beérkezett 13 tárgy ki 

lett ugyan állítva ; de hirálat alá nem vétettek — 

Ezen tárgyak között a legtöbb jeles munka volt 

s igy csak sajnálni lehet, hogy a mu'adékos bekül-

dés miatt ezeknek megbirálása elmaradt, s igy ezen 

kiállitók minden jutalomtól elestek. — Ez az es«'t 

szolgáljon intő példáu1, jövőre ; mert hiába a rend a 

lelke mindennek. 

A kiállítás megnyitásán az ipartanodái bízott 

ság testületileg vett részt. 

Sima Farenc ipart, bizottsági elnök a kiállítást 

megnyitó beszédjében jelezte, hogy bár Szenteseu 

150 olyan iparos tanonc van, kiknek a kiállításon 

részt kellett volna venniök mégis tényleg csak 

47 tanonc mutatta be munkáját. Ez a jelenség az 

iparos osztály részvétlenségére mutat. A mesterek 

ezen maguk tartása annyival jogosabban hívja ki a 

kritikát; inert ma az egész magyar müveit társada-

lom jelszava az iparérdek előmozdítása. —- Ezen 

érdek pedig iegjobban és legbiztosabban előmozdít-

ható az által, ha iparosaink kellő kiképeztetéséről 

gondoskodunk. — A szakképezhetésben a mesterre 

vár a legnagyobb és leglelkiismeretesebb feladat. 

Hogy a tanonc fokozatosan halad e? annak megmé 

résére szolgál az évi tanoncmunkakiállitás. Itt kel 

lene a mesternek tanonca képességét igazolni. Saj-

nos azonban, hogy legtöbb iparos még ma is elmu 

lasztja ezt. Mindaddig, míg az iparos maga, éppen 

a jövő iparos nemzedék képezteíéeénél, közönyössé 

gei tanúsít, jogosulatlan az iparos panasza, hogy 

rá kellő gond nincs; mert az ipar emelése érdekében 

as iparosnak magának kell sietve meghozni az ál-

dozatot s ezt az áldozatot legbiztosabban aszal 

hozza meg a mester, ha lelkiismeretes gondjává te-

szi tanoncának ugy iskolai, mint saját iparágában 

való kiképeztetését. 

Est jogosan várja meg as iparostól mindenki 

akkor, mikor az egéss ország az iparos helyzetének 

javitása kérdésével van eltelve. Szónok azonban, ha 

közönyösséget lát is még mindig, az egyes mesterek 

részéről, a haladást örömmel konstatálja, mert jelen 

kiállítás ugy a kiállított tárgyak mennyiségére, mint 

minőségére nézve jobb a mult évinél s igy azon re. 

ményének ad kifejezést, hogy évről évre haladva, 

rövid idő alatt minden iparos át lesz hatva azon 

nagy és nemes feladattól, mely rá az ipar jövője 

érdekében, tauonca kiképeztetésében vár. — Ezen, 

éljenzéssel fogadott beszéd után a kiállítás megnyit-

tatván, a nagy számmal egybegyűlt közönség a ki 

állított tárgyak megszemlélésére oszlott szét. A kiál 

litott tárgyakból a helyszínén többet megvettek. 

A kiállítási bizottság Ítélete alapján a kiállitók 

a következő rendben következnek: 

Jeles munkát készítettek : 

1. Szecskó Iinre kosárkötő, két kosarat, 2. 

Csordás Imre cipész, női cipőt, 3. Molnár Sándor 

korsós, két db. fekete kantát, 4. Varga Mihály faze-

kas, különböző cserépedényeket, összesen 26 dbot, 

5. Pap Bálint csizmadia, gyermek ciizmát, 6. Kö 

vér Imre lakatos, zárat, 7. Széli Gyula szijgyártó, 

lovagló kantárt és légycsapót. 8. Kanász Nagy Mi-

hály szabó, kamgarn nadrágot, 9. Mácsai István 

körömcsipót, 10. Szabó Géza lakatos, különféle 

zárakat. 

Jó munkákat: 

1. Fischer Miksa aranyműves, ezüst gyűrűt, 

2. V. Sotnodi Ferenc eipész, cipőt, 3 Ádám Szé 

kely Bálint csizmadia, gyermekcsizmát, 4. Szekeres 

Kálmán fazekas, két kantát s egy cserép kosarat, 5. 

Gönci János szabó, nadrágot, és mellényt, 6 Szalai 

László szabó, magyar kabátot, és mellényt, 7. Szabics 

Gábor kádár, "U akós hordót, Csúcs Imre lakatos, 

zárat, 9. Budai Bálint ács, árnyékszéket, 10. Kádár 

Sándor kosárkötő, kar- és varrókosarat, 11. Pólya 

Lajos szabó, nadrágot, és mellényt, 12. Pap Antal ko-

vács, 2 db. lőcsöt, 13. Kovács József korsós, két 

fekete kantát, egy korsót, 14 Busi Sándor asztalos, 

egy szekrényt, 15. Kiss István cipész, női cipozet. 

16 Sarkadi Nagy Imre csizmadia, gyermek csiz-

mát, 17. Gyarmati Bálint szabó, egy mellényt. 

Középszerűeket: 

1 Nyiri József szabó, egy öltözet magyar ru -

hát, 2 Szathmári Pál asztalom, pulíturos szekrényt 

(egy második birálatnál jónak nyilváníttatott), 3. 

Erdei János kerékgyártó, kocsi oldalt, 4. Gágyor 

János cipész, férfi cipőt, 5 Kecse N. Bálint cipész, 

női cipőket, 6. Szrnka Pál csizmadia, gyermek -

csizmát. 

Gyönge munkát egyedül Széli József cipész 

(két pár cipőt) állított ki. 

Kiállítási tárgyaikat későbben küldték be ösz 

szesan 13 an ; ezek sem bírálat, sem jutalomban nein 

részesültek. 

1. Székely Tóth Lajos egy pár cipőt, 2. Gás-

pár János (csángó) asztalos, egy pulituros asztalt, 

3. Pajkó János szabó, kabátot és mellényt, 5. Mu 

rányi János ács, egy kis kukorica górét, 6 Kovács 

Mátyás kőműves egy cserép kéményt, 7. Tukácsli 

János köteles, istrángot és kétféle kötőféket, 8. 
Aradi János kovács, patkolási eszközöket, 9. Török 

Imre kovács két darab tengelyre való pántot, 10. 

Berényi Sándor lakatos, borított zárat, 11. Fehér 

Pál cipész, egy pár női cipőt, 12. Kövér Ferenc ci-

pész, egy pár női cipőt, 13. Kadánc Imre kerék-

gyártó, két darab kocsi oldalt és egy gyalu-ágyat, 

Jelentkeztek, de tárgyaikat nem küldték be 

heten, névszerinti 

1. Kiss Bálint szabb, 2. Papp Sándor csizmadia, 

3. Sarkadi N. Gergely kerékgyártó, 4. Csathó Ist-

ván kerékgyártó, 5. Bazsó Lajos kerékgyártó, 6. 

Török Sándor csizmadia, 7. Gyarmati Sándor csiz 

madia. 

Jelentkezett összesen 54 tanonc, tényleg azon 

ban csak 47 vett rész a kilitálásban, visszamsradt 7. 

Pénzbeli jutalomban részesültek: 
Varga Mihály fazekas 5 frt., Kövér Imre la-

katos 2 frt 50 kr., Széli Gyula szíjgyártó 5 frt., 

Mácsai István kovács 2 frt 50 kr., Szabó Géza la-

katos 5 frt. 

Kitüntető oklevelet nyertek: 
Köeér János lakatos, Széli Gyula szíjjgyártó, 

Kanász Nagy Mihály férfi szabó, Mácsai István ko-

vács, Szabó Géza lakatos, Papp Bálint csizmadia, 

Szecskó Imre kosárkötő, Csordás János cipész, Mol 

nár Sándor korsós és Varga Mihály fazekas ipar 

tanoncok jeles munkáikért. 

Dicsérő oklevelet nyertek: 
Szabics Gábor cipész, V. Somodi Ferenc cipésa, 

Sarkadi Nagy Imre csizmadia, Csúcs Imre lakstos, 

Ádáin Székely Bálint csizmadia, Szekeres Kálmáa 

fazekas, Pap Antal kovács, Ácsi Kovács József kor-

sós, Kiss István cipész, Kádár Sándor kosárkötft, 

Fischer Miksa aranyműves, Busi Sándor asztalos^ 

Gönci János férfi szabó, Szathmári Pál asztalos» 

Buday Bálint ács, Pólya Lajos, Gyarmati Bálint éa 

Szalai László férfi szabó iparos tanoncok jó mun-

káikért. 

A kiállítás három napig tartott, melynek letelte 

után Balázsovic8 Norbert kiállítási elnök a föntjelzett 

jutalomdijakat és okleveleket kioszlá a jutalmazott 

és kitüntetettek között. 

Jó tanácsí>k a mezőgazdáknak. 
n i . 

Növelhetjük a csalamádé termés mennyiségét 

a vetőmag helyes megválasztása és célszerű vetés-

rendszer alkalmazásával; — takarmány termelésre 

vetőmagul különösen alkalmas az óriás, vagy lófogn 

tengeri, mely kétszer akkora takarmány termést is 

adhat, mint a közönséges kukorica. Célszerű mag 

és vetésrenddel a csalamádé oly tömeges termést 

és könuyen eltarthatósága mellett oly kitűnő téli 

takarmányt szolgáltat, hogy ezen tulajdonságai-

nál fogva megérdemli a lehető kiteijedt mérvbe» 

eszközlendö felkarolását; vegyük hasznát e jöve-

vénynek és ne mulasszunk el semmit a célból, hogy 

a növényi és állati termelés érdekeiben kölcsönös-

séget hozzunk létre. 

3. Bu rgund i vagy takarmányrépa kitűnő téli 

takarmányt és tömeges termést ád, mely kevés vi-

gyázattal könnyen eltartható, mindennemű háziállat 

által szívesen vétetik s mint kapás növény — ter-

mésének sikerülhetésére jó megmunkálást feltételea-

vén, a talajnak a gyomoktóli megtisztulását ered-

ményezi. — Mindezen elősorolt jeles tulajdonainál 

fogva a répa, viszonyaink között is, mint elsőrendir 

takarmánynövény szerepel s éppen ezért az eddi-

ginél nagyobb mérvű felkarolást érdemel. — Fek-

tessünk tehát nagyobb súlyt a takarináuyrépa ter-

melésre, termesszük azt nagyobb területen, fokoz-

zuk a termést a talaj és a vetőmag (legáltalánosab-

ban elismert jóságú jelenleg az oberndorfii kellő meg-

választása, kiválóan gondos földmunka és mély öszi 

szántással, a termőréteguek a fagyok általi legtöké-

letesebb elporhanyitása, idején teljesített vetés és 

kapálás által, — lévén ezek a legnagyobb horderejű 

téuyezök a répanövény életében. 

A termés felszedésénél a répalevclek felgyüj-

tésére, az eddiginél nagyobb gond fordítandó, 

oly módon, hogy a répáról a földet lerázva — » 

azután leveleit késsel leütve, apró kupacsokba gyűj-

tessék, mit az alább leírandó módon besavanyítva, 

meglehetős menyiségií és minőségű téli takarmányt 

nyerhetünk. — Szokás némely intensivebb takar-

mányozási rendszerű uradalomban a répát levelestől 

behordva és megszecskázva, kukorica szár szecská-

val keverve bevermelni és savanyítani, mely eljárá» 

igen célszerűnek bizonyult. — Nálunk divó szokás 

szerint kazalokban, vagy csekélyebb mennyiségbei» 

vermekben tartatik el, mi szintén a célnak megfe-

leli) eltartási mód, feltéve, hogy a répa dértől vagy 

korai fagyoktól még nem szenvedett, hogy a fagy 

ellen elegendő vastag földréteggel védelmeztetik, 

mely mindazáltal elegendő szelelő nyitással láttatik 

el, — 8 végül, hogy az eső és hóviz a kazaloktól 

árkolás utján elvezettetik. 

4. B u r g o n y a nagy szerepet játszik homok 

talajú gazdaságainkban, a hol legtömegesebb és leg-

jobb (|ualitásu termést szokott rendszerint adni. E l 

tekintve mint emberi tápláléktól, nagy keményitfl 

tartalma és könnyű emészthetősége folytán kitűnő 

takarmány, mely különösen hizlalási célokra alkal-

mas. — Mivelése oly annyira elterjedt és ismerete»,, 

hogy azt itt leirni felesleges; amit e téren segithftr 

tünk, legfeljebb az, hogy olcsóbban prodncálhatank 

a fogatos mivelés felkarolása által, mely eljárás a 

burgonya szélesebb mérvbeni termelésénél (szeszgyá-

rakt általánosan elterjedt. — Maga az eljárás kö-

vetkező : 

Az Őszkor megszántott talaj tavaszkor elfoga-

soltatván, a vetés idején szántatik meg újból megle-

hetős sekélyen, amidőn el is vettetik a burgonya, 

oly módon, hogy minden harmadik barázda fene-

kére, egymástól k. b. I V távolságra rakatik le a 

burgonya, melyet az eke után járó vetőlányok a ba-

rázdába ejtenek és lábaik fejével a barázda olda-

lához szorítanak — ez igen gyors és célszerű eljá-

rás. Ezen lerakott sort a következő barázda ismét, 

letakarja s igy tovább; e célra egy fogásban hasx-
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fiáiható 3 egyes, vagy 1 hármas eke. — A térkö-

zök későbbi megmunkálása fogatos kapáló vagy 

töltögető ekével eszközöltetik, — mig a kiszedésre 

rendesen közönséges ekét használunk, melylyel a 

burgonya egyszerűen kiszántatik. 

5. L ó h e r kitűnő minőségű szénát szolgáltat és 

főleg miut legelő nagy fontosságú oly vidéken, hol 

a természetes legelők hiányzanak. — Intensivebb 

gazdálkodási viszonyok között nyilvánul egész értéke 

üzen takarmány növénynek, a ho! is gyakran az egész 

vetés rendszer erre basiroztatik, mint kaszáló és 

legfőkép mint legelő használtatván; viszonyaink kö-

rött azonban — tekintve csekélyebb hasznát, 

Az idén is, midőn a rendkívüli szárazság miatt 

takarmány termésűnk csekély s aggódva nézünk 

a tél elé, nagy fontosságú leend a repcetakarmány, 

mely igen csekély költséggel és mnnkával nagy 

mennyiségben állitható elő. Tegyenek próbát gaz-

datársaim és meggyőződnek e takarmány termelé-

sének célszerűségéről; — sok gondtól szabadulunk 

meg általa s állattartásunkra valóságos jótétemény 

leend — Hogy a földet zsarolná, attól nincs mit tar-

tanunk s ami kevés növényi tápanyagot attól elvon, 

bőségesen visszatéríthetjük a repce takarmányozása 

folytán származó trágya többlettel. 

Végül a rozs, mint korai zöld takarmány, ér-

videbb élettartamát s a vetőmag drágaságát, — a figyelmet és kívánatos volna, hogy egy gaz-

lucernával nem mérkőzhetik, — Tiszántúl azonban dánál 8 e hiányozzék. — Ujabban az őszi borsó és 

a legelő szegény fekete töldű gazdaságokban, mé- a fenyer-cirok- (Sorgum halapenso kai tétettek ki 
sérletek s mondják, hogy célszerűek ; de nagyobb 

elterjedést még nem nyertek. 

STÁDEL JÁNOS. 

Peitler Antal József. 
Szül. 1808. f 1885. 

Peitler Antal József, a váei egyházmegye püs-

pöke, melyhez a szentesi rom. kath. egyház is tar-

tozik, f. hó 24 én délután 6 érakor váci palotájában 

elhunyt Halálának híre villámgyorsan járta be aa 

országot; mert az ősz főpap mindenki által tisztelt 

derék egyházfő, jó hazafi s a szegények és gyá-

moltalanok jóltevője volt. 

Halála nem jött váratlanul; hónapok óta tartó 

betegsége csaknem teljesen fölemésztette életerejét. i. Í I u i u u iu o a/., uicij I I K ^ j VIIIV icavic < |!»i 

íöldü talaján jól díszlik és különösen némely uradal- f , e t e a z " t ó b b i " P ^ b a n folytonos vívódás volt a 

tnak által szén sikerrel termesztik. Kívánatos volna, Kiterjedt eg> házmegyéje ügyeit egész a 

ba e növény természete és az általa elért erednie-1 rau,t é v ' Á P r t ' m * ««^értelemmel és csudálatos 

«vek e lapok hasábjain is ismertetve lennének. ««vóssággat személyesen vezette. Azóta Vácon és 

i Migazzi nevü nyaralójában elvezte a rég megér 

8. A r e p c e azon takarmány növény, melyre d e m e l t n yU{ ? a| i n a t . Dacára előrehaladott korának, 

gazdatársaim figyelmét különösen felhívni szánde-, ra0J5gékünj> f ü r s e e m b e r v o , t > C i i l k a b e tegség 
kozom. mint olyanra, melynek, mint köztes takar- v é g k é p , e n e m t e t ( e ¿ p r i l u i é p t í t t f 6 , D M g y o b b 

inány növénynek, gazdasági viszonyaink között a i n ^ r t é k b e n M t Ky ü m o rba ja , de csak öt hete, hogy 

jövőben jelentékeny szerepe juthat. — Megyénk ta- f ^ t o n o ^ á g y b a Q f t í k ü ( I t . Ez idő óta alig evett 

laj és éghajlati viszonyai között a repce általános-1 V A i a m i t . Ereje napról -napra fogyott. Cs .törtökön 

&is némi felkarolást érdemelne, amennyiben rajta a 

jószág egy része otthon tartható volna nyáron át, — 

« igy általa a trágyahozam és esetleg a tej haszon 

is fokozható volna. 

6. K ö l e s és m o h a r-szerepe nálunk már 

alárendeltebb s leginkább mint köztes takarmány 

vettetik kiveszett vetések, kiszántott kukoricák után, 

avagy repcetarlóba, — azon jó tulajdonsága van, 

hogy későn vethető s a n y á r i szárazságot jól i 

kibírja. — Főszerepet sem a nyári, sem a téli ta-

karmányozásban nem játszik, azonban, mint jó nii-

oőBégü szénát nynjtó köztes takarmánynövény, — 

mostoha klimatikus viszonyaink között és főleg ta-

karmány szükség idején, megbecsülendő és nagyobb 

szerepre juttatni érdemes. 

A b r o u m s az, m ely megyénk fekete 

«ágban megterem s ezért, mint takarmány növény 

is fog sikerülhetni. — Kiváló előnyei, hogy rendki-! 

vül olcsó s hogy még a nyár derekán lévén vet- j 

hető — a hideget és fagyokat pedig jól kibírván,; 

akár mint késő őszi, vagy legkorábbi tavaszi zöld 

takarmány, akár mint téli legelő, avagy besava-

nyítva, mint téli takarmány nagy előnynyel használ-

ható. Vethető bármely tarlóba, melybe a következő 

ívben tavaszi volna vetendő, — a nélkül, hogy akár 

a földet zsarolná, vagy pedig, hogy a következő 

4 n ászi termény vetésének idejébeni eszközölhetését 

akadályozná. — Most, augusztus elején van az ideje, 

hogy kérdéses tartóföldjeinket felszántsuk és repcé-

vel azonnal bevessük ; - takarmánytermelésre aján-

latosabb a bujább hajtású szárazattal bíró káposz-

ta-cepee, melyből vetőmagul 1200 nsz. öles holdan-

kint 12—14 liter szükségeltetik. A Vetés sorban, vagy 

« z óna eszközölhető, jó a szórva-vetés is, amennyi-

ben a magnak nem kell, illetve nem szabad na-

gyon mélyen a földbe kerülnie, mely esetben a ve-

rést eltüsköljűk. — Az igy vetett repce, ha néhány 

eső éri, hamar kikel, rohamosan növekszik, ügy, 

hogy október közepén már az 1* magasságit is 

elérheti, amidőn is, mint zöld takarmány (melynek 

néhány fok hideg mit sem árt) törekkel keverve, le-

kaszálás után azonnal takarmányozható, vagy pe-

«lig bevermelhetö, vagy mint téli legelő tehet kitűnő 

szolgálatot, melyre a jószág, ha csak hó nem bo-

rítja — egész télen át kijárhat, vagy pedig meg-

hagyjuk és ekkor tavaszszal még a rozs takarmány-

«ál is hamarébb használható korai zöld takar-

mányt ád. 

meggyónt, megáldozott, áldást adott papjaira, a kik 

sirva állották körül szeretett főpásztoruk ágyát. F. 

hó 24 én déiutáu 5 órakor még egyuzer és utoljára 

áldást mondott káptalanjára és udvari papjaira s 

kevéssel hat óra előtt megszűnt élni. 

Pit ler Antal Pécsett született 1*0*. márc 

26-án, 1831-ben lett pécsmegyei áldozóp.tp. Rövid 

időre fólszenteltetése után Sepessy, az akkori pécsi 

pLHpÖk, udvari papjának választotta. 1835 ben pü* 

pöki titkár lett, a mely állásában az uj püipök 

Szcitovszky mellett is megmaradt. 1851 ben p^dig 

a helytartótanácsnál kapott alkalmazást, mint a vallási 

ügyek előadója. 1859 ben lett váci püipök, a mely 

méltóságát egész haláláig viselte. 

Peitler valóságos atyja volt megyéjének. Papjai 

•s hívei iránt mindig ugy viselte magát, mint szerető 

atya, mi.it gondos főpásztor. Szive páratlan volt. 

Megtörtént vele, hogy utolsó pénzét odaadta a sze 

gényuek. A kivel érintkezett, bármily alacsony rangú 

volt is, szeretetteljesen szólt hozzá, gyöngéden kér-

dezősködött és még gyöngédebben segélyezett. Saját 

szükségletére c<ak keveset fordított. E^y házmegyéje 

szegényebb sorsii papjainak éi tinitóinak segélye 

zésére gazdag alapítványokat tett s gyönyörU épület 

ben helyezte el az egyházmegyei könyvtárt és ki 

tudná megmondani, hány ezerre megy azoknak a 

száma, a kiket egy vagy más uton segélyben része-

sített ? 

Legyen könnyű a föld az atyai főpásztor po 

rainak. 
« 

— Adoma a váci püspökről. Peitler Antal, 

A N E V E L Ő U l t . 
BESZÉLY 

SIMA FERENCZTŐL. 

(Folytatás.) 

(32) i 

A jó tisza-derüi nép örömünnepet ült a kas 

tély uri népe ártatlanságának kiderülésén. A község 

t>eB egyébről sem beszéltek, mint a szép nagysá-

got asszony — igy saerette a nép Kalocsaynét maga 

fcdsfttt ne vésni — és az öreg nagyságos ur ártat 

lanságáról a Szalai Pál uramnak, a község érdemes 

birájának, nem nagy erőfeszítésébe került volna, hogy 

Tisza-Derű népe egy szálig talpra keljen, hogy Bo-

doky Gábor alispánt és Sali szolgabírót, Kalocsayné 

és társainak meggyalázásáért, családostól kiirtsák a 

földnek színéről. 

Szalai Pál nram azonban nem hívta bosszúra 

a népet, hanem mondogatta a méltatlankodóknak, 

hogy majd megisszák annak azok a levét. 

Az asszonyok azt mondták, hogy: ha isten van 

aa égben, ezért meg kell bünhödniök. Pedig isten 

van. Van az égben, aki nem hagy megtorlatlanul 

aemmit. No, es sem maradhat megtorlás nélkül. Hogy 

ftssze van törve az az áldott lelkű nagyságos asz-

asony ! Még ezelőtt pár héttel szebb volt, fiatalabb-

nak nézett ki, mint leányai és most ! Meg van öre-

gedve ; szemei be vannak esve, area barázdált »ugy 

néz ki, mintha most jdtt volna ki a koporsóból. — 

Nem is csoda. Ilyen égrekiáltó méltatlanság, szé 

#;yeD> gyalázat kit össze nem törn« ? ! 

— Majd el veszi^ennek a büntetését valaki, 

anondá Szalay Pál uram vigasztalótag. 

— Vegye is és verje meg az isten, aki ezt a 

vétket elkövette, mondá a nép. 

A sok méltatlankodás végre is örömbe csapott 

át; mert hát akármi történt is; a nagyságos asszony 

és az öreg nagyságos ur itthon vannak. — De a 

nevelő ur is derekasan viselte magát, mondogatták a 

jó falusiak, — meg lássa kend komám uram és ko 

mám asszony, hogy ennek egyik kisasszony keze 

lesz a jutalma. 

— No, hát én is azt hiszem; de meg is ér 

demli. Bizony, bizony ha az bele nem játsaik ebbe 

a históriába, akkor minden ártatlansága mellett is 

könnyen benne veszett volna a nagyságos asszony 

a bajban. 

— No, meglássák kendtek, hogy meg is lesz 

ennek a jutalma ! 

Meg lesz, meg; mondogaták a jó falusiak is 

örömükben, melyeta kastély urának ártatlansága fe-

lett éreztek s mulattak minden háznál. 

A nagy korcsma előtt összegyűlt a falu apraja, 

nagyja Szalay Pál uram megparancsolta a kisbíró 

nak, hogy Gila Petit és bandáját teremtse elő. S 

azután Gila Peti ötödmagával húzta másnap reg-

gelig. 

Még a biró uram is megforgatott egypár ked-

vére való menyecskét. Elébb a feleségével akart 

táncolni; de ez azt mondta neki, hogy : csak van 

talán kendnek esze! Biró uram erre békét hagyott 

a feleségének; de annál jobban megmártogatta K.-cs-

késnét, ki a falu egyik legszebb asszonya volt. 

Igy mulatott a tiszaderűi nép; de nem volt 

mulatság és öröui a kastélyban. 

Kalocsayné, mikor hazaérkezett, a viszontlá 

tás örömében összeölelgette, csókolgatta gyermekeit, 

azután félrevonult szobájába é9 megmondta szoba 

leányának, hogy aznap, gyermekein kívül, nem akar 

látni ¿s nem akar beszélni senkivel. 

Még a két nevelő kisasszonynak — kiknek 

pedig szabad bejárásuk volt a nagyságos ass-

az elhunyt váci püspökről számos adoma kering. 1 

Többek közt a N—tben olvassuk a következőt: So-J 

kat hallotta dicsérni a püspök nagy tudományáról 

az akkor még kosdi plébánost (mely plébánia a leg-

rosszabb az egész egyházmegyében) Markovics Lá-

zár kanonokot. Beszélték neki róla, hogy az összes 

latin klasszikusokat könyv nélkül el tudja mondani, 

sőt még azt is, hol és hányadik lapon irta ezt vagy 

amazt, ez va^y az a latin költő. A püspök nem em-

lékezett r. ár Markovicsra, de sajnálta, hogy az ilyen1 

nagy tudományú pap olyan gyatra községben elkal-' 

lódjon. Egy szép napon Markovics idézést kap a 

püspök elé. Törte a fejé% mi lehet ennek oka?Peit j 

ler kikérdezte őt, mint van megelégedve a kosdi j 

parochiával és amikor ezt Markovics az ő jó humo-

rával, latin költőket idézve, szépen kiviccelte, a püs-

pök meginvitálta ebédre. Meghagyta az udvari pa 

póknak, hogy ugvancsak iparkodjanak őt sarokba 

szorítani. No, de az em ig^n üikerüU. Markovics 

mindenre tudott korrekt választ. Az ebéd végezté-

vel a püspök, kinek Markovics most már igazán 

megtetszett, visszatartotta őt és e szavakkal ültette 

maga mellé: — Édes fiam, látom, hogy te igen ta- | 

nult, okos enber vagy, neked ugyan alig kerü ne 

valami nagy fáradságba, miért nem teszed le a dok-

torátust ? — Fölösleges — moudá némi sarkazmus-

sal a fiatal lelkész, — ha excellentiád doktorátus 

nélkül lett váci püspök, mért ne maradhatnék én 

meg a nélkül Kosdon plébánosnak? Erre a feleletre 

összecsókolta az áldott lelkű öreg a fiatal lelkészt 

és azonnal udvari papjává nevezte ki. Két évre rá 

kanonok lett. 

Világolyása. 

Felhívás. 
a szentesi iparos ifjak képző és segélyző egyletének 

rendes tagjaihoz (iparos segédekhez). 

Fogl Emánuel bécsi és budapesti fehérnemű-

gyáros azon célból, hogy különösen a fiatal iparos 

nemzedék az országos kiállítást megtekinthesse és 

az egyes szakmákba vágó müipari haladást hasznára 

fordíthassa, 10,000. azaz tízezer forintot ajánlott fel. 

Az országos kiállítási bizottság az országos ipar-

egyesületet bizván meg az említett összegnek leg-

célszerűbb és arányos elosztásával, ez utóbbi egye-

sület felszólította a szentesi iparos ifjúsági egyletet 

is, hogy tagjai sorából a különböző, főbb iparágakra 

való tekintettel, lő—20 oly iparos segédet hozzon 

javaslatba, a kiket a kiállítás tanulmányozására ki-

küldeni érdemesnek tart, a kik azután szerzett tapasz-

talataikról az egyletben tagtársaik előtt jelentést 

tenni tartoznak. A kiküldendők az utazási költségen 

ki vül körülb^löl oly összeget fognak kapui, hogy 3 

napon át a fővárosban való tartózkodásuk és meg-

felelő éjjeli szállásuk (olcsó közös lakáso k) költségeit 

is fedezhessék. 

Az egyleti választmánynak f. é. jul. 30-áu erre 

az ügyre hozott halározatából kifolyólag felhívom a 

fentebbi egylet azon rendes tagjait i iparossegédeket), 

kik az országos kiállítást megtekinteni s a fentneve-

zett ncmeslclkü emberbarát adománya folytán pénz-

segélyben részesülni óhajtanak, hogy erre vonatkozó 

kérvényeiket f. aug. hó 6 áig, azaz csütörtök esti 6 

óráig, alulírottnál nyújtsák be. Megjegyeztetik, hogy 

csak azon rendes tagok kérvéuye fog figyelembe 

vétetni, kik tagsági dij hátralékban nincsenek, vagy 

hátralékaikat a nevezett napig az egyleti pénztár-

noknál lefizették. 

A kérvényben kiteendő: a segéd neve, foglal-

kozása és kora; továbbá mióta segéd és mennyi 

időt töltött átlag egy-egy mesternél s jelenleg kinél 

van alkalmazásban? 
Szentes, 1885. jul. 31. 

BALÁZSOV1CS NORBERT, 
egylet i e l n ö k . 

szonyhoz, sem volt szabad Kalocsaynéhoz bemenni. 

— Kláriska és Mariska, kik benn voltak anyjuknál, 

kisirt szemekkel jöttek ki tőle és azt mondák, 

hogy: a tnama sir és azt mondta, hogy többet nem 

fog emberek elé menni. 

Az öreg nagyságos ur az egész délutánt együtt, 

a szobában töltötte leányánál. 

Kalocsayné azt mondta, hogy: ő nem fog to 

vább Tisza-Derűn lakni. Elmegy messzire, hol az 

emberek nem ismerik; mert ő itt szégyel emberek 

elé menni. 

— Miért, hiszen nem követtünk el semmi bűnt? ! 

— Lelkem közel állt hozzá, hogy igazán bű-

nös legyek férjem halálában. 

— Az enyém is; de a végzet akarta, hogy 

nevünk be ne saennyeztessék e nyomorult ember ha-

lálával. 

— Óh a pám, ne bántsd őt ! 

— Eh, pokolba még az emlékével is ! 

Kalocsayné újból sírni kezdett. 

— Miért ez oktalan keserűség? szólt Hubay 

ur. Ki az. ki előtt pirulnunk kelljen az eset miatt? 

— ó h , mondá Kalocsayné, én mégis azt hi-

szem, hogy megőrülök, midőn arra gondolok, hogy 

börtönben töltöttem hat napot. 

— Ha én gyilkoltam volna is meg azt az em-

ber», még akkor sem éreznék lelki gyötrelmet, sői 

boldog volnék azon tudatban, hogy a rajtad tlkö 

vetett méltatlanságot megtoroltam. És annyival in 

kább lelhetsz te vigasztalást ezen ember méltó ha-

lálába. S hogy az emberek mit beszélnek ? azzal 

törődjék ki elnézést, szívességet és kegyelmet vár az 

niberektő! : én nem törődöm. De neked sincs okod 

törődni leányom. 

Habay ur azonban hasztalan beszélt. Kalo-

esayné nem volt megnyugtatható. — Azt gondolta, 

hogy az emberek, sőt saját cselédjei sem foglalkoznak 

egyébbel, mint az ő szégyenével és ezen hit miatt 

kerülte az embereket. 

A z elmúlt hét legfontosabb eseményét 
Grant tábornok halála képezi. A new-yorki 
táviró julius 23-án adta hiryl az egész világ-
nak, hogy az »Egyesült-Államoknak két Íz-
ben volt elnöke és győzelmes tábornoka: 
Grant Ulisses jobblétre szenderült. Halála 
nem jött váratlanul; mert már régebben 
gyógyithatlan betegségben szenvedett. — 
Amerikai lapok Grant életéről hasábokra 
menő adatokat közölnek még ma is, mely-
ből adjuk a következőket: Grant 1822. apríl 
22-én született Ohio államban. Katonai isko-
lában tanult s katona lett, melyet 1854-ben 
hagyott el s ipar és kereskedelemmel fog-
lalkozott, uj csillaga azonban a polgárhá-
ború kitörésekor tünt föl. Politikai szerep-
lése már régebben véget ért. Ez nem volt 
oly fényes, mint katonai pályája, mely oly 
népszerűvé tette, hogy két ízben választot-
ták meg az Egyesült-Államok elnökévé. O 
volt az, ki a köztársaság egységét meg-
mentette abban az óriási polgárháborúban, 
mely az 1860-as évek elején dühöngött az 
északi és déli államok között a rabszolga-
ság eltörlése miatt, melyet a déli államok 
azért vívtak, hogy külön szakadjanak az 
északi államoktól. Grant tábornok ezen há-
borut szerencsésen megnyerte s nagylelke-
sedés közt választották meg a köztársaság 
fejévé. Grant hült tetemét aug. S-án 
helyezik örök nyugalomra New-Yorkban. A 
szabadságért lángoló magyar nemzet iránt 
szintén élénk érdeklődést tanúsított s midőn 
nejével és fiával 1878-ban európai körútra 
indult, Bécset is meglátogatta, hol a legna-
g y o b b szivélyességgel fogadták, s minden-
félekép kitüntetni igyekeztek. E g y tisztele-
tére rendezett ünnepély alkalmával több, 
Bécsben időző magyart mutattak be Grant-
nak, ki élénk érdeklődést tanúsított Magyar-
ország iránt, sokat kérdezősködött viszo-
nyaink felől és sürün jegyezgette a nyert 
fölvilágositásokat, végül pedig azon óhajá-
nak adott kifejezést, hogy a szabadságért 
lángoló magyar nemzetet hazájában, tűzhe-
lyénél szeretné megismerni, azonban e ter-
vét közbenjött akadályok miatt nem valósít-
hatta meg. 

A z angol-orosz viszályt illetőleg Anglia 
középázsia politikájában eddigelé az uj kor-
mány sem tudott uj heyzetet teremteni s 
dacára a naponként érkező harcias híreknek, 
a tárgyalások Anglia és Oroszország között 
a lehető legsimábban folynak. Igaz ugyan, 
hogy a tárgyalások lassan haladnak s ezt a 
pétervári orosz katonai körök Anglia hadi 
készülődésének szeretik betudni, mindazon-
által az angol kormány tol nagyon is távol 
áll, hogy a háború viselést Oroszországgal 
szemben fölvegye, annál is inkább; mert 
Szudánban is egyre bonyolódik az angol 
ügy s igy, ha megkezdené is a háborút, 
hadseregének csak egy részét vihetné Orosz-
ország ellen, mig a túlnyomó részt Egyip-
tom és Szudánban kellene hagynia. 

Mert hogy ez tény, igazolják Volseley 
angol tábornoknak azon szavai, hogy Szu-
dánban a máhdi hatalmának megtörése vé-
gett erélyes akciót kell kifejteni, ha csak 
valónak nem bizonyul azon, eddig még min-
dig ingadozó hír, hogy a máhdi meghalt. 
Ha ezen hir való, bárki v e g y e is kezébe a 

Már hat napja, hogy kiszabadultak a börtön-

ből ; de Kalocsaynét nem láthatták cselédei. 

A szegény nő búskomor lett. A lelkét folyto 

nosan kínzó szégyenérzet valóságos gyötrelemmé 

lett Testi egészségét is elvesztette, ágyba esett és 

még orvost sem hagyott magához közleledni, s bár 

szerette volna gyermekeinek s/.abadszárnyra kelését 

látni : vágyta a halált. 

Egy nap magához hivatta a nevelőt. Darabos 

Sándor a legbensőbb tisztelettel közeledett a test-

ben és lélekben beteg nő ágyához s midőn a nőr ek 

feléje nyújtott remegő kesét ajkához emelte, két 

forró könycsepp gördült a sovány, hideg kézre. 

— Tudja e, miért hivattam, Sándor ? kérdé s 

először mondva a nevelőnek, hogy Sándor. 

— Nem tudom, nagyságos asszonyom, szólt az 

ifjú és zokogott, mintha kedvese koporsójánál ¿Ilana. 

— Én aat hiszem, hogy nem soká élek s aka-

rom, hogy halálom után Jnben egy biztos gyámolt 

leljen családom. 

— Óh, nagyságos asszonyom, hogyan beszél-

het igy. latén és mindnyájan akarjuk, óhajtjuk, hogy 

éljen, hogy hosssu legyen drága élete. 

— De ha még is meghalnék ? 

— Örökre hű szolgája leszek családjának. 

— De én aat akarom, hogy ura legyen csa-

ládomnak. (Kinek mi mindnyájan adósa vagyunk és 

én leányom kezével akarom leróvni ad^ságomst. 

Tudná-e ön Kláriskát szeretni ? 

A nevelőt meglepte e kérdés ; mert még nem 

szeretett senkit. Az első, ki lelkében a szerelem 

érzetét föllobbantá: az Kalocsayné volt. De ezen ér-

zelmet elnemitá az a távolság, mely kőzte és Kalo-

csayné között volt. S ha már nem szerethette, leg-

alább átengedte lelkét egy mély tisztelet és hódo-

lat érzetének. 

(Folytatása követkesik.) 
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máhdi által lobogtatott zászlót, Angolország-
nak Egyiptommal szembe távolról sem lesz 
annyi baja, mint eddig volt, s igy inkább 
képes lesz Oroszországgal szemben e g y 
erélyes és döntő háborúra kelni. 

A máhdi haláláról hozott, de még hi-
vatalosan meg nem erősített hírekkel szemben 
Chemside ezredes azt jelenti Szuakinból, 
hogy a fölkelő csapatok junius 16-án Kassala 
város ellen heves támadást intéztek, azon-
ban a helyőrség által keményen visszave-
rettek. A felkelők 3000 embert vesztettek 
és a helyőrség 1000 db. marhát és 700 
fegyvert ejtett zsákmányul. 

Spanyolországban a kolerával az or-
szág rendezetlen viszonyai, az általános elé-
gületlenség s a forradalmi pártok folytonos 
működése karöltve dúlnak s alapjában kez-
dik megremegtetni az államintézményt. A z 
összeesküvések és zavargásokról naponta 
rémesebb hirek érkeznek, melyhez, ha még 
a járvány pusztítását is csatoljuk, bátran el-
mondhatjuk, hogy Spanyolország szomorú 
napokat él. — Spanyol lapok szerint eddig 
kolerában összesen 22000-en haltak el, míg 
a járvány folyton terjed. A halálos beteg-
ség lefolyása igen rövid : a beteg néhány 
óra alatt vagy meghal, v a g y meggyógyul. 

Helyi és veyyos hirsk. 
Hyrnen. Szobotka Iíezső kir. mérnök, me-

gyéik államépitészeti hivatalának ifjú mérnöke, jul. 
25-én taríá esküvőjét Székely-Udvarhelyen Beczásy 
Juliska urhölgygyeí. Zavartalan boldog házas életet 
kívánunk az uj párnak! 

Uj adofelüyyelö. Brilll Frigyes nyugdíjazott 
ad felügyelő helyére a pénzügyminisztérium által Va-
dász József szegedi származású. Il-od osztályú pénz-
ügyi titkár neveztetett ki. Az uj adofelügyelö a mai 
napon veszi át hivatalát. 

— Felolvasas. A „Csongrádmegyei kör" múlt 
vasárnap élvezetdus délutánt nyújtott városunk in-
telligens közönségének s külilnösen a minden szép-
ért lelkesülő hölgyeinknek. Hosszasan kellene a föl-
olvasási ünnepélylyel foglalkoznánk, ha csak hoz-
závetőleges kritikát is akarnánk irui. Elégnek tart-
juk azonban kritikául csak annyit mondani, hogy a 
felolvasás ngy igen változatos programmjával, mint 
.1 t »lolvasott tárgyak értékénél fogva is teljes iro-
dalmi színvonalon állott. Nagy hátrány volt azonban 
az, hogy a felolvasók, kik valószínűleg nem ismer-
ték a megyeház nagytermének igen rossz akuszti-
káját. lassú hangon olvastak s igy az olvasóasztal-
tól távolabb ül »k alig hallottak valamit. A fölolvasó 
és szavaló derék ifjakat sorba zajosan megtapsolta 
a szép számmal egybegyűlt közönség. Kívánatos, 
hogy a „Csongrádmegveí kör" minél többször nyújt-
son hasonló élvezetes délutánt. 

Az artézi kut fúrását a héten folytatták s 
azzi«l 247 méter 21 eméterre haladtak. Különös geo-
lógiai tünemény, hogy még ezen mélységről is foly-
ton kagylókat cs kövtilt tölgyfadarabokat hoz föl 
a fúró. 

A fürdöhaznal a munkálatok teljesen befejez-
tettek. A mai naptól kezdve reggel 5, 6, 7, 8 és 9 
órakor, délután 4, 5, 1» és 7 órakor indul a társulat 
kocsija a Félegvházi Török István-féle háztól és 
a k ¡¿beeső félórákban tér vissza. Jegyek válthatók : 
S/. 'pe Károly, So s Albert és Welliseh Vilmos ke-
reskedéseiben és a kongó uti vámszedönél. Tagsági 
ingyen jegyek érvényesek. A közös fürdő használatra 
áll : d. e. 5—8-íg férfiaknak és reggeli 8 órától 
délutáni 4 óráig nőknek. Délután 4 órától kezdve 
a közös fürdő esak férfiak által használható. Magán-
fürdők egész nap a hölgyek rendelkezésére állanak. 
Férfiak és hölgyek részére fürdő és törlő ruhák a 
megállapított dijakért szolgáltatnak ki. 

Vadászjegyek a mai naptól kezdve vált-
hat ók s bejelentési ivek Szántlió Lajos tanácsnok 
urtol szerezhetők. A vadászjegyek kiváltása rendes 
időben annál inkább kívánatos; mert a fegyveradó 
összeállítása e nélkül a városi adóhivatalnak sok 
kellemetlenséget okoz. 

— Hadmentességi díj és százalék hátralé-
kok miatt az adofelügyelö állami adóvégrehajtók 
kiküldetésével fenyegetödzik. A ki teheti, fizesse le 
hátralékát még ha nehezére esik is ; mert az állami 
végrehajtók nem ismernek könyörületet. A mostani 
méltányos eljárást igazolja azon körülmény, hogy a 
míg 13,000 zálogolás történt, addig árverés csak 
egyetlen egy esetben tartatott. Ha lehet, ne okoz-
zunk az illető tisztviselőnek kellemetlenséget, ma-
gunknak pedig kíméletlen zaklatást. 

— A száj- és körömfájás megyénk szarvas-
marha állományában is kezd fellépni. Ezen ragá-
lyos betegség utóbb gróf Károlyi Sándor felgyői 
uradalmának szarvasmarhái között ütött ki. Az al-
ispáni hivaial megtette a kellő óvintézkedéseket a 
betegség terjedésének megakadályozására. 

Adakczas (Folvtatás.) A lelencház léteaíté 
sén-k al«pjá a Négvehi P^ter gvüitőivén adakoztak : 
Schie*inger József, «'uv. Cukor AHolfné, Uüár Int 
váii 1 — 1 frt. Urbán Anna 20 kr. D»msrtdi Deme-
ter, Far?»aug Janón, Marton János, Ónodi Károly, 
Pataki Imre, Vecseri István, id. Székelv Lajos. Cail 
lag Ármin, P»uli J ínos, Soó* Pál, Ftrkas Lsios, 
Farka» Benedek, Boskovits Ignác, Afrán Sándor, 
Mészáros látván, Józsa Joakim, Bélák Anna. Bdogh 
István, Négyeai László, Balogh Lajos, Dömsödi 
Mihály, Podhradszky Ferenc,,Podhr..dszkv Ferencné. 
Négy esi Péter 10 10 krt CW/^sen 5 frt 60 kr. A 
múlt számunkban kin.utatott 6 frt. 50 krral összes 
gyüjtésünk 12 frt 10 kr. 

— Csongrádon jul. hó 25 díkén Wnczel János 
fuvaros egy partoldalbau, mely alá volt mosva, ho 
in okot ásott; munkája közben a part leszakadt s 
maga alá temette Venczelt, a ki oda veszett. Ozve 
gyet és négy gyermeket hagyott maga után. 

— A csongradmegyei naptar, mely Stark Nán 
dor kiadásában Petrovics Soina szerkesztése mellett 
Sima Ferenc nyomdájában készül, már nyomás alatt 
van. E aaptár tiz nyomott ívre terjed, több képpel 
lesz ellátva s irodalmi része igen tart Imasan lesz 
összeállítva. — E naptár réazére, mely e hó végére 
elhagyja a sajtót, még miudig elfogadtatnak ugy 
helyből, mint vidékről hirdetések, melyek fölvételére 
vonatkozó előnyös feltételek Stark Nándornál tudha 
tók meg. 

— EQY sorsjegy ára. Egy magát megnevezni 
nem akaró magyar főúr, József főherceg leányai ki-
sorsolandó kézi munkáinak egy 50 kros sorsjegyéért 

500 frtot kü'dött be a inugvar ált. hitelbankhoz a 
Klotild szeretethiz javára. Eddig összesen 11 ezer 
frt gyűlt be. — E «orajegvek darabonkint 50 krjával 
lapuuk kiadóhivatalában is kaphatók. Uuzás aug. 
20 án lesz. 

— Egy jókarban levő, 4 lóerőd |árgáay csép 
lőgép eladö. B5vebbet e lap kiadóhivatalában. 

— Lapunk mai számának hirdetési rovatában 
látható kiállítási sorsjegy hirdetményre, mely kiadó 
hivatalunkban is kapható, felhívjuk olvasóink fi 
gyeimét. 

— Tavasz i élez, kánikulában. Pál gazda: „No 
kedves s/.o us'.ed »11, ha mer egy pár óra hos*'.*nt 
ilyen szép csöndesen esik az eső, kieaal mindent, a 
mi a földben van." — Peter gazda: „M-ntaen la 
ten, kedves szomszéd ! Nekem három feleségem van 
a földben, mit tennék ezekkel, ha kicsalná őket a 
csöndes eső ? ! a 

— Vonatról elveszett fűtő Nigy izgalmat szült 
a napokban az osztrák-magyar államvasút szegedi 
pályaudvarán, hogy a budapesti személyvonat a 
fűtője nélkül érkezet'- meg. Mindenki szerencsét* 
lenségre gondolt, hogy hátha a vonatról esett le s 
a síneken lelte halálát a boldogtalan ember. Qyor 
san megindították a nyomozást s sz esetet a doros 
mai állomásról sürgönyben jelezték, mert az kons-
tatálva lett, hogy a fü'ő Szeged és Dorosma közt 
tű it el. A nyomozásnak eddig semmi eredménye 
nincsen; a fűtőt se élve, se halva nem találták még meg. 

— Nagy szerelem. „Félek kedves feleségen», 
hogy hosszas távollétem lelohasztja forró szerelmün-
ket," mondja az útra kelő férj a feleségének A kis 
barna hölgy megnyugtató hangon válaszol: „Soha 
se felj tőle. kedves férjem, mennél tovább elma-
radsz, annál jobban foglak szeretni!" 

Bálna A« ok kupáit tartományoknak van 
egy kis tengerpartja Innen írják, hogv a neumi 
kikötőben már egy hét óta egy 20 méter hosszú 
bálna tartózkodik. A lakosság kezdetben gőzhajó 
uak tartotta, uiert h» mozog, olyan forma hnilámo 
kat ver, mint a gőzös kereke. Időköaönkíot a bálna 
30 méter magas vizsugarat lök ki orrából. E bálnát 
már Dalmácia több kikötőjében is látták. Háta teie 
van sebbel, mert már sokszor rálőttek. A lakosság 
nem mer azigonynyal rátámadni, mert farkának egy 
csapásával képes a leg lagyobb bárkát is fe f .rdí 
tani. Ilyen nagy bálnát még az Adr aí tengerben 
még nem láttak. 

— Célszerű útjelző. „Ezenn azuton csak akkó 
lőhet mönni, ha ez a tábla ki.'ássék a vizbu, más-
különben pedig aenki ne merjen bűntettén terhe 
alatt áthaitani, mér mer belefúl " 

— Az ökrök legújabb konkurrensei az — ele-
fántok. E$y német u:ság szerint ugyanis egy föld 
birtokos Berlin közeiében fekvő jószágán ökrök és 
lovak helyett ebfántokkal szántat. Es állatok t. í. 
nagy erejűknél fogva kiválólag alkalmasak arra, 
hogy a földet ió mélyen hasogassák föl s ezenfelül 
az ugorka idényben — kacsákul is lehet őket 
használni. 

— Apai gyöngédség. No, hát nem kedves szép 
gyermek ea? K-rdi a gyöngéd mama a pipától, a 
kis fiu selyem haját simogatva. A papa bosszús volt 
és igy fakadt ki: „Eh , minden kölyök egyforma! 
O yanok mint a majmok." Éppen ekkor lép be a 
szomszéd, karjira veszi a kis fiut, cirógatja, dédel 
geti és azt mondja : Istenem, egész apjaez a gyermek ! 

Gyermek okoskodás. A kis négy év eg Béla 
le ak;«r feküdni s igy biztatja a mamáját: Nem fé 
lek én marna a sötétségül! — Ne is félj, — mert 
az nem harap meg senkit. — IV; egyszer rnégis meg-
íjjedtem, mikor a kamrába mentem a mákos kalá-
csért. — Ugyan mitől ijjedtél meg? — Hát attól, 
hogy nem találom meg a mákos kalácsot! 

— A cigány ós az ágyúgolyó. Hiába, a cigá 
uyoknak nincs »zenmeséjük a fegyverek körül! A 
nagyid.ii eset, a pu-kát klárinétnak néző cigány 
esete nagyon is ismeretesek. Nem is voltak ők soha 
jó b irátságban a fegyverekkel, legfölebb a pecsenye-
sütő nyárssal, meg a szalonnát szelő bicskával. Az 
ágyúgolyók elől egyiktik egvszer annyira kapkodta 
jobbra balra a fej H. hogy a figyelmeztető káplárnak 
igaza lett. Nem az ágyúgolyó a cigány fejébe, ha 
nem ez ütődött az ágyugolvób , ami azonban vég-
eredményében ugvanegy. Most ismét ágyúgolyóval 
gyűlt meg egy szegény vályogvető cigánynak a baja 
Tegnapelőtt az Örkényi határban egy cigányfiú egy 
régi ágyúgolyót talált s hazavitte, hol azt Kovács 
Ferenc 17 éves vályogvető társával szét akarták 
verni. A püfölés alatt a löveg egyszerre csak szét 
robbant s darabjai Kovács Ferencnek az egész testét 
összetépték, ugy, hogy rajta 13 nagyobb s szárnta 
lan kisebb seb van. 

— Tiszaval feleselő zatyafi. A Matíca vissza 
állítása ügyében egy küldöttség járt nemrég Bécs 
ben és Budapesten. Bécsben kérvényüket — a ki 
rály fürdöbenléte miatt — a kabinetirodában hagy 
ták. Tisza Kálmánnál f hó 3-ikán voltak. T Í S Z H ki-
jelenté, bogv a M i'icza törvényesen oszlattatott fel, 
s hogy minden egyesület, melynek tevékenysége a 
haza ellen irányul, hasonlóan jár, különben pedig a 
Maticza vagyona azon célra fordittatik, melyre 
száuva volt, tudniillik a tót nyelv fejlesztésére. A 
beszédre a küldöttség tagjai nem válaszolhattak, 
mert a lu'nísíer a beszéd végén ezt inondá: Átve-
szem a kérvényt s ajánlom magamat." Csak Gero 
metta János, a küldöttség egyik tagja, jegyzé meg 
menetközben: Ez rossz válasz volt, — mire a mi 
niszter viazonzá; E« nem volt válasz! Erre a tót 
ígv válaszolt: „Igen, az volt valóban." A kérvény 
ínég nincs elintézve. 

— Károgó holló, de a ki, sajnos, igazakat 
jövendöl, ez D e l a u n a y francia tudós. Különösen 
a földrengésekkel foglalkozik s azokat pontosan 
megjelöli. 1877. elején megírta, hogy az év gazdag 
lesz e borzasztó tüneményekben, s bekövetkezett 
a délamerikai katastróf* 1883-ban ismételte jöven 
dőlését 8 az Indus szigettengerben ezrei az embe-
reknek vesztek el és száz meg száz négyszög uért 
föld sziget sülyedt el a tengerbe. Mult év végén is 
felemelte intő szavát, s a spanyol földrengések bebi 
zonyitották, mennyire igaza volt Legújabban a jövő 
évre szól jelentése, azt állítja, hogy e tünemények 
felette nagy mérvben fognak előfordulni és pedig 
azon időtájban, inidőn a nap és hold egyidejűleg 
lesznek a fö'd közelségében. Ha már Delunay ur 
megtudja mondani előre a földreugések idejét, óhaj 
tandó volna, hogy tudása a földrengés helyének ki-
jelölésére is terjedhetne. 

— A gonosz nyelvű tanár. Egy felsőbb leány 
iskolai tauar maga ellen haragította növendékeit. 
Mikor másnap az osztályba jön, a hölgyek nem áll-
nak föl, mint rendesen, hanem ülve maradnak. A 
tanár mosolyogva nézi a duzzogókat, aztán igy szól: 
Nekem körülbelől mindegy lehet, akár ülnek, akár 

pedig állnak; de hiszem, később úgyis elég alkal-
muk lesz ülve maradni." 

— Nagybecsű népvándorláskori lelet. Toron 
tálmegyében a perjamosi határban téglavetéssel fog-

la'kozó munkásot földásás közben öt lábnyi mély 
ségben egy arccal kelet felé fekvő csontváz mellett 
rendkívül érdekes és ritka népvándorlási leletre 
akadtak, mely két óriási, aranynyal és gránátokkal 
kirakott ezüst fibulából, két gránátokkal ékített su 
lyos arauyfüggőből s több borostyánkő és gyöngy 
szemekből áll. A leletet Tallián Béla alispán a nem-
zeti mur.eumnak kíidte be. Magyarországon az ily 
nagyságú fibulák sz. rfelett ritkák H ehhez fogható 
szépségű egyetlenegy sincs a rauz-uu birtokaban. 
A ket fülbevaló teljesen ép, mintha most került 
volna kí az öivfi* műhelyéből « oü^riők a uégy 
darab értékét 1000 frtra becsü'ik. 

— Életmentő dogg. Greínban csodálatos mó 
don szabadult meg R*bel Katalin nevű asszonynak 
két gyermeke. Mig az asszony kint volt, hatodfél 
éves kis leánya lefordította az asztalról a petróleum 
lámpát, inely eltört s az égő petróleum szétömlött a 
pidlóu. A gyermek kiabált s midőn látta, hogy ru 
hája lángban van, az ajtó felé futott. Itt egy nedves 
rongyban megbotlott és elesett. Es volt szerencséje, 
mert mire fölkelt, ruhaja már nem égett, ugy hogy 
a leányka »ebei jelentéktelenek voltak. A lármára 
elősiető asszony nedves rongyokkal oltotta el a pad-
lóu szétfolyó lángtengert, aztán gyertyát gyújtott s 
látta, mily veszélytől mentette meg nyolc hónapos 
kis fiát a nagy dogg A gyermek egy szőnyegen az 
asztal közelében feküdt. Midőn azonban a lámpa le i 
esett s a tűz terjedni kezdett, a derék kutya a sző 
n>eget úrnője kedvencével együtt az ablakhoz von 
szólta, hova a lángok még el nem értek. Hogy az 
az okosállatuem maradt jutalom nélkül, mondanunk 
sem kell. 

— Négy iskolás leány kegyelmi kérvénye. 
Marx József petzkai, csehországi péket egy csen 
dőrőrmester eílen elkövetetett becsületsértés miatt ; 
három havi bónönbüutetésre ítélték. Marx megkezdte ! 
büute'ését Jicinben, mi áittl cialádj», mely nejáb&l 
és négy kis leányából áll, a leg jagyobb ínségbe 
jutott. Miután az ap* már három hetet töltött a 
börtönben s az anya a bánattól és a nyomortól ír, ig 

i betegedett, a kis leáuyok arra a gondolatra jöttek, 
hogy a császárhoz kegyelemért esdenek atyjukért. 

I fia a következő folyamodványt intézték B'csbe: 
„Kedves csiszár ur! Én és három kis nővére n föl 

j emelt kezekkel kérjük császári felségedet: könvö 1 

| rttljön atyánkon, Marx Józsefen Csekely kihágás 
miatt - egy koldus miatt összeveszett egy rendőr ! 
rel — három hónapra elítélték és most Jicinben 
fogva tartják. Es most senki sincs, a ki nekünk | 
kenyeret keressen; nagy í ségben vagyunk. Anvánk 
mindig sir és már egészen beteg. Attól tartunk, hogv 
meg fog halni és atyánk már harmadik hete fogva 
van. Igy hát n;i négyen arra kérjük császári ke 
gyelmedet istennek, a mindenhatónak n vében : bo 
c-ásson meg atyáuknak és ereszsze őt haza. Mi va 
(amennyien imádkozni fogunk önért, hogy Isten 
minden bajtól óvj» meg. Petzka, 1885 május 27. 
Marx Antónia Petzkában, harmadik osztálybeli ta-
nuló; Marx Júlia, hatodik osztálybeli tanuló; Marx 
Leopoldina. második osztálybeli tanuló: M.trx Emí-
lia, második osztálybeli tanuló" Ő felnége megfelelt, 
a kis folyamodó lányok kérésének és elengedte Maix 
József büntetésének hátralevő részét. 

A katonak és a mezőgazdaság A gazda-
sági egyesületek szövetsége nagyfontosságú lépést 
biáudék ozik tenni. Az aratás és betakarításkor mu 
tatkozó munkáshiáry megszüntetése vésrett kérvényt 
szándékozik ugyanis benyújtani a hadügyi ininíste 
riumhoz, hogy az aratás, behordás, szénagyüjtés és 
szüret idejére a katouaság egy részét engedje át a 
gazdák szolgálatára, mint ez Franciaországban tör-
ténik. A katoniknak e célra való alkalmazása oly 
módon terveztetik, hogy a gazdák hatóságilag látta 
mozott kérvényt nyujtáuak be a hadparancsnokság 
hoz, megjelölvén azt az időszakot, a mikor a szín 
tén megjelölt számú legénységet igénybe venni ó 
hajtják. Erre a kívánt számú legénység 20—30 napra 
szabadságoltatnék s igazolványnyal láttatnék el a ki 
es/.közlendő leszállított utazás élvezhetése végett, 
melyet a munkaadó tartozuék megtéríteni. A kato-
nák táplálékban és megfelelő muukabérben része-
sülnének. Az a ga?da, a kinél a legénység nem ró 
szesül kellő ellátásban, vagy szerződését nem tartja 
meg, a jövő évben nem kap munkára legénységet. 

— Valami a hajról. Molleschot turini tanár 
évek óta foglalkozik a haj tanulmányozásával. Ku 
tatásait a mult napokbau tette közzé. E szerint a 
haj sok kai jobban nő nyáron, mint télen s a rövidre 
nyirás előmozdítja a haj sűrűsödését. Minél nehezebb 
valakinek a testsúlya, annál kevesebb a haja. 

A mult héten a Krassó Szörénytuegye vi 
dékén átvonu t vihar valahonnan magával ragadott 
egv hegyes rakonca darabot, melyet egy fadimikai 
lakosnak ki akkor éppen udvarán dolgozott — 
a két sorfoga között arcába furt bele. A szeren-
csétlen abban a pillanatban szörnyet halt. A halált 
okozó eszközt pedig alig sikerült a csontok közül 
két embernek kihumi. 

— Lafőzte „Nos édes kis leánykám," — kérdi 
a pátróuus ur neje az iskolában az első emineust 
— „mit értesz te a világ hiu üras pompája alatt?" 
— A kis leáuy egész készséggel, minden habozás 
néikül határozottan válaszolt:— „Azt, ha valaki o 
lyan szép tollakat víael a kalapján, mint a nagyságos 
asszony." 

— Vendéghívás. Szolga: „Üdvözletet hozok a 
méltóságos báró úrról és a méltóságos báróné asz 
pzonytól, kéretik, szíveskedjék a mai estét velünk 
tölteni." — Ur: „Öcsém, a báró ur vagy a báróné, 
egyebet nem mondottak?"— Szolga: A méltóságos 
báróné azt mondotta a méltóságos báró úrhoz, hogy; 
„Nagybátyádat, azt a vén szamarat meg kell hív-
nunk, mert sajnos, a családhoz tartozik." 

— Megfelelt Többen ültek egy vendéglő asz 
tálánál, azok között egy pap is Ketteje a vendé 
geknek azzal mulatott, hogy haszontalan élceivel, 
melynek éle a papnak volt száuva, untatta a társa-
ságot; a pap türelmesen hallgatott, mire egy harma 
dik kérdi: „Hogyan tűrheti ily nyugodtan e szem 
telenségeket?" »»Hát ez onnét van," volt a pap j 
feunhaugu válasza, „mert több évig házi pap vol 
tani egy bolondok házában s ott megszoktam, hogy 
egész nap o»toba fecsegést hallgassak." 

— Halál vigyázatlanság következtében. Szeg-
váron Bukta Maria 2 éves leáuygyermek, a ki az 
udvaron minden felügyelet nélkül botorkált, ugyan 
ott egy vízzel telt gödörbe esett s uiíre észrevették, 
inár halva volt. 

— Kétszáz ember fagylalt által megmérgezve. 
Ripostában, Siciliában népünnepély volt, inely alka 
lommal fagylalttal kétszáz ember megmérgeztetett. 
A gondatlan cukrászt csak nagynehezen menthették 
meg a felbőszült nép bosszújától. 

— Magas jutelék mellett, rövid próbaidő után 
pedig fizetéssel, egy jó bizonyítványokkal ellátott 
szorgalmas férfi szükséges házieszköz elárusitáaa cél-
jából, mint városi ügynök, azonnal kaphat állást. 
Bővebben e lap kiadóhivatalában. 
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— A villám borzasztó hatása Anaqui o'aea 

városból jelentik a következő megdöbbentő szeren-
csétlenséget. E hó 22-én délután Tőrre Cijetani fö 
lött irtózatos égiháború dühöngött. Körülbelö! ötven 
mezei munkás, kiket a vihar a mezőn talált, egy 
magánosan álló épületbe menekült Egyszerre irtó 
zatos dörgés hallatszott, s egy villám az illető épü-
letbe csapott. Tiz perc mult el a legnagyobb rémű 
let közt. Mikor a villámcsapás által támadt porfelhő 
eloszlott, az életben maradt munkások elé borzasztó 
kép tárult. A boldogtalanok közül harmincötén moz 
dulatlwnul feküdtek a földön. Tizenhármán meg vol-
tak haiva és huszonketten halálosan megsérülve. 
Estefelé megkezdődött a halottak és sebesültek el 
szállítása, mely leírhatatlanul szomorú látványt nyuj 
tott. Fekete, felismerhetetlenné vált, inegszenesedett 
holttestek, öregek, ifjak, asszonyok és gyermekek 
voltak itt láthatók szétszakgatott tagokkal, végvo-
naglásban. Majd megkezdődött a rokonok és isme 
rősök felvonulása. Irtózatos fájdalom vett erőt azo 
kon, a kik a holttestekben, meg a sebesültekben 
rokonaikat vagy barátjaikat ismerték fel. A csöndes 
falucskában s a szomszédos községekben a lakos 
ság roppant izgatottságban van a szörnyű eset miatt. 

— Hatszoros gyilkosság és öngyilkosság. Meg-
rendítő eset folyt fe a napokban Pipahona spanyol 
helységben. E^y bizonyos Ciriaco Fernandes, egy 
busz éves fiatal ember, szerelmes volt Blasa Bur-
gosba, egy tizeuhat éves fiatal leányb*, ki iránt egy 
másik ifjú is, Bábel Fernandez, lángra gyúlt. Az al 
dealobasi bucsuu Ciriaco megpillantotta Blasát az 
utcán, reá vetette magát és harminc kés szúrást ej 
tett rajta. Mikor Bábel Fernandez a gyilkosság hí-
rét vette, oda sietett a bűntett színhelyére. E kese 
redett harcot vívott a gyilkossal, melyben az utóbbi 
lett a győztes és Bábel holtan rogyott a fiatal lány 
holttestére. Nyomban rá oda sietett a második ál-
dozat atyja, hogy fiának segítséget nyújtson, de ő 
is halálosan megsebesülve, összerogyott. Erre meg 
jelent Minuel Burgos, a fiatal leány a'yja, két ba 
rátjával a tömeges gyilkosságok színhelyén, de ők 
sem voltak szerencsésebbek és holttesteik ott terül 
tek el a másik három mellett. Miután Ciriaco ily 
módon hat gyilkosságot követett el, pisztolyt iráuy-
zott a melle ellen és két lövéssel veget vetett az 
életének. Pipahonában annyira megrémültek az esc 
fö ott, hogy lakói eltorlaszolt házaikból mindaddig 
neiu mertek kimenni, a mig teljes bizonyságot nem 
nyertek Ciri*c » haláláról. 

Budapesti piaci árak. 
Budapest, jul. 30. 

Búza tiszavidéki . . 7 frt. 20 kr. 8 frt — kr. 

w pestvidéki . . 7 n 10 „ 7 „ 90 

Rozs . . 6 „ 40 „ G „ 60 „ 
Árpa . . 5 „ 40 „ 5 „ 85 n 
/ a b . . (i „ 30 „ G „ 00 

Kukorica . . . . . 5 • 70 „ 5 „ 75 „ 
Köles . . . . . . — „ — „ — „ — n 
Disznózsír . . . . . 4(j „ „ 46 „ 50 n 
Szalonna . . . . . . 4S „ 50 „ 4í> * — „ 

Az árak 100 kilogrammonként értendők. 

Kőbányai sertésvásár. 
KŐBÁNYA, 1885. jul. 30. 

Az üzlet változatlan. Magyar urasági öreg, nehéz 

35—3G frt, fiatal nehéz 38—39 forint, fiatal, közép 

38«,—39'/J forint, könnyű 40—42 forint. Szedett ne-

héz 37—38 forint, közép 38—38forint, könnyű40— 

41 forint. Szerbiai nehéz 38—39 forint, közép 38— 

40 forint, könnyű 38—40 forint — Hízó 1 éves 

élősúlyban forint, hizó két éves élősúlyban 

"'». — Aí árak hizlalt sertéseknél páronkint 45 

kilós és 4% levonással kilőgramonkint értendők. 

Makkos sertés, élősúlyban 4%-os levonással. frt 

Irodalom. 
— H e l y b e l i és megyei népiskoláink szá-

mára praktikus kézikönyv jelent meg Stark Nán-
dor helybeli könyvkereskedő kiadásában. Ez a mű 
„rövid ismertetését képezi Szentes város belterüle-
tének, kormányzatának és egybe van kapcsolva 
Szentes határa, a járás és megye földrajzi leírásá-
val.u Városunk és megyénk egyetlen népiskolájából 
sem szabad hiányozni ezen kézi könyvnek, melyet 
Sáling Géza szentesi evangelikus tanító irt. A mű 
ára Csongrádmegye térképével 20 kr. 

Uj irka. Stark Nándor kiadásában egy uj irka 
is jelent meg, melynek boritékára Szentes belterü-
letének térképo van nyomva s melv térkép a kezdő 
iskolást tanító nélkül is megismerteti a város belte-
rületével és utcáival. Ez az irka, azt hisszük, hogy 
ki fog szorítani városunkból minden más fajta irkát. 

— A Vasárnapi Újság 30. ««ima H követk«zí» vál-
tnMto* tartalo mnál jelent iir-g: Szöveg Halász Imr«. Tír» 
Kálmántól Költíí temetésén, (göltem^nv , Sznbó Kndrétol. 
— Az orinóói császár. Rxj*. Irta Borostyáni Náador. — U j 
femt-tkozfoi rendszer Homokból f<>nt kötelek Regény. — 
K»in üirja »7. afghin határon — Egyveleg. — A szabadság 
ozobra New-Yorkban. — K-'pek a* országos kiállításról I. A 
keleti pavillon niin»retjéről. II. A« iparcsarnok ssökőmitjáuál. 
III. A fa-ipar az ors ágos kiállításon. K. Imre Lajo>tól — A 
babona. . — A láz ellenfele — Az országos kiállításról — 
Irodalom és művészet. — Közintézetek és egyletek. — Mi ny 

_ Halálozások. — Sz rkenztoi mondanivaió. —Sakkjáték. 
— Hetinaptár. 

Kép-k H-lász Imre. — Képek az országos kiállitáabát 
1 Az alapilvá-yi uradalmak paviilonja. 2 Az iparcsarnok hö». 
pontja H ft/.ökő kútnál. 3, A kiállítás látképe a keleti pavi Ion 
minsretj^ről tekintve — A Hoífinati-féle uj rendszeri» temető. 
— Homokból fórt kö'elek. -- Eugel A pécsi parkét gyárának 
egyik osztálya — K*iu »llitólagos sirja Uj-Sarakhsbmi az af 
glián határon (K^t képpel). A szabadság szobra N*w-York-
b«n Előfizeti«! ára egy évre 8 frt, félévre 4 frt, mely összeg 
Ittidap<>sre, a Franklin Társulat könyvkiadó hivatalához cina-
zendő. 

A háború es a béke. 
Tolstoj Leon Nikoláj gróftól mindössze esak 

egy két novellát iamer a magyar olvasó közöuség. 
Nem ismeri nagyobb műveit, — azon regényeit, 
melyek hírét alapították ineg 8 melyekkel jóval 
túlszárnyalja hazája összes regényíróit, még azok 
legnevezetesebbjét, Turgenyevet sem véve ki. 

A „Revue de deux mondes," a francia iroda-
lom — de mondhatnók — a művelt Európa leg-
kiválóbb folyóirata különösen fő müvét: a „Háború 
és Béké tu valóban magasztaléiig méltatja. 

„Végre is el kell ha'ározno u magamat, hogy 
szóljak róla" — igy kezdi irónk méltatását Vogöé 
a R-ivue de deux inondes tavali évfolyamában meg 
jelent kitűnő cikkében. — „Az évek múlnak; újra 
meg újra elolvasom művét s mindig tovább halasa-
tom, hogy írjak róla, hogy tanulmány tárgyává 
tegyem. 
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„íme egy író, kit houfitársainak osztatlan véle 
•»»énje az élők között a legelső polcra helyez. Foly-
ton dicsérték előttem regényeit s váltig unszoltak, 
hogy olvasnám el őket. Félve, hidegen s minden 
franciánál a másoknál is természetes bizalmatlanság-
gal kezdém lapozgatni őket, mint olyanokat, melye 
ket a közvélemény még nem szentesített s a hir 
ínég nem emelt szárnyaira. 

„Elolvastam legnagyobb regényét a „Háhoru 
• s Békéu t. Minél előbbre haladtam sz olvasásban, 
annál inkább változott át kíváncsiságom csodálattá, 
csodálatom igaz bámulattá a »zigorn biró iránt, ki 
törvényszéke elé idézi az élet minden jelenségeit s 
feltár¡n szemünk előtt az emberi le|*k minden tit-
kait. Ugy érzem magamat, mintha fgy feneketlen 
csendes folyású folyó árjai vinnének. 

„Az a legkellemetlenebb, — s ez csalhatatlan 
kritérium, — hogy To'stoj regényének olvasása után 
•ta egyéb regények legnagyobb része gyöngén*k, 
hibásnak tetszett, szóval untatott. 

„Mások is osztoznak bán uLtimban. Turge 
nyev beszélte cl egy ízb* n nekem, hogy Flaubert, 
kevéssel halála eiott, átolvasván e regényt, igy ki-
áltott fel dörgő hangján, ezokása szeriot i>»gyot; 
dobbantván lát ával: „De hiszen tz Shakepere! igazi 
í->hakspere fu A F aubert nál kevésbbé híres, de tán 
alaposabb, megbízhatóbb irodain.i birák Összehason-
líthatatlan műnek n>ilvániták ; s ugyancsak igy itél ; 
tek felőle a finomabb körökben is. Az én szemem 
hen mindig gyalus marad az olyan könyv, vagy | 
festmény, mely nem elé^iti ki egyszerre a szakem 
bereket, kik elvek alapján itéinek s azon váloga 
tott finom izlésűeket is, kik ösztönszerűleg ¡télnek. 

„Őszinte kívánok lenni, kimondom minden 
gondolatomat, kimondom bátran hogy ezen iró ki 
inagaslik azon regényírók közöt, kik századunkról ; 
bizonyságot, tauuságot fognak tenni a jövendőkben. 

„A „Háhoru és Beke" raiza »z orosz társa I 
dalomnak, a Napóleoni natiy hsi boruk nlatt, 180Ö tő! J 
1*15 ig. Az epopoea valódi hőse Oioszország, az 
idegen ellen kéiségbeesetten vivó Oroszország. A 
valódi alakok, mint Sándor cár, Napoleon, Kutuzov, ! 

•Szperatiszky alakjai nagy szerepet visznek benne,: 
a regényes cselekvény fonala igen egy szeiű és iga 
«ában arra szolgá', hogy a váltakozó históriai, po 
iitikai fejezeteket Ügyesen egy befűzze. 

„Kiértsék meg elgondolni Hugó Viktor Nyo | 
4iioruii]ai t, átdolgozva Dick» ns által, ő termita 
modorában s sz egész mintegy áthatva, befuttatva 
-«j'endhal sajátságaival, mivel igy talán alkothatnak | 

maguknak némi fogalmat e könyv általános belfor-
májáról s az a maga nemében egyetlen hermoniá 
ról. mely a nagyszabású epikai lendület s a végte-
len finom analysis között van. 

„Az idegen, ki nem olvasta ToUtojt, hiába hí 
aelegne magának, hogy ismeri a mai Oroszországot; 
— s az, ki ezfn ország történetét akarná megirni, 
átkutathat mindpn levéltárat s csak holt munkát fog 
létreho?ci, ha elmulasztja számbavenni és felhasz 
nálni a nemzeti élet ezen kimeríthetetlen forrását. 

„A drámát ugy kell megalkotni, mint Shak-
spere megalkotta, a regényt ugy, mint Tolstoj, hogy 
valóban nagyszerű, felséges képét nyújtsa az élet 
folyásának. A „Háború és Béke" megadja ezt. Az 
ítélet javára dőlt el, — a siker meg is erősítette az 
ítéletet. 

„Midőn feltárultak előttem ezek a csatamezők, 
ez az udvar, esek a szalonok, melyek az udvart 
majmolják s egy félszázad óta nem igen változtak, 
midőn megismerém mindezeket az en bereket: ig} 
kiálték fel minden lapnál : Igen, ilyen ! — Ig^n, ez 
az ! Mily igaz ! Mily remek ! 

„A n ily magasra emelkedünk, oly mértékben 
mosódnak el a faji és nemzeti költimbségek ; jelen 
regény ¡rója nencsak orosz típusokat teremtett, 
hanem általános, örök emberi typu&okat is. Saint 
Simon óta seLki sem szedte szet oly éidekesen az 
udvar gépezetét . . . . 

„El kell olvastunk mind azon helyeket, hol 
Napoleon* és Sándor cárt cselekedteti s beszélteti; 
s megfogjuk érteni, miért fogékony az orosz szel-
lem a nihilismuera s miért közös az ellenszenv a 
nagyok s a szentesitett tekintélyik iránt, stb.u 

Vogüé a „Revue de deux mondes- ban. 

Az , Assicurazioni Generáli" a budapesti 
országos kiállításon. 

A MzfoMtifci i i tézn»ny fejlődésének tfirténete hnzánhbap 
«pv d a » h na i j i a i ir.Cvelí'd» flíírt« netet tár fel előttünk 

A-i oii-vígoi« kiallitiU, 1.iveii un;« felmlatáhoi!, bigy VÍ̂ ÍZA-
tfJVrfi7»e Mípj-^rorízáp anyagi é* R'/ellemi ¿letét, mély bepillan 
t i í t «rg«d h birtOM'^i tipy fejlCdéemei Mtben hazánkban. Ut- | 
tfiio e tt'ren a . G o i f n l i " , mily tpytdHI lmja m«g a kérd- nn 
nyerés neb/z, göröngyös pályáját. Tei mesze te*. hogy később, 
n idon n ár ki *«.lt »g^nget^e «7 ut, lekflrdettek a kezdem»-; 

nytzéa nehéi aégn'és a kitartó bátorágért el isnyeite a jutalmat én 
a mmzet elismerését A ..Generáli" amaz in'é'et, mely meg-
honosította hazánkban a biztosítást. Trirstben 1831-ben aap i t 
tatrtt s alapítása után azonnal hazánkban is me^kevdt-- mű 
kfidézét. Tt>bb mint ft-lszázados miiktídése hazánkban, az első 
időben gazdag snlyos én nagy áldozatokban ugy pénzben és 
erőben a későt bi időkben pardaa a kivívott teljes és nagy si-

kerekben Bár idegen földön született, a becsületes és ernyedetlen 
munkában eltöltött félszázad által megszerezte magának a ma-
gyar polgárjogot. Immár a számok maguk szólnak és ezek azt 
beszélik nekünk, — hogy ez ntézet az 1832-1883 években 
Magyarországon 74.286 káresetben kifizetett 30,<22,836 frtot, 
midőn az 1832-1841 ik évtizedre eaik 901 kár 266,527 frt kár-
összeggel, ellenben magára az 1883 ik évre 6304 káreset 
2 191 201 frtnyi kárössz» gpel. A számok ezen egymás mellé ál-
dásából , s ba sremiink előtt tartjuk a fent jelzett össz<függést 
a biztosítás és a művelődés közt, azt látjuk, hogy hazánkban 
c»*k 1883-ban kifejtett kulturalú tevékenység kilem-gzer nagjobb 
az 1823-1841. évtiz. d kulturális tevék nységéuél A grafikai 
ábrákon csak az 1854— 1883 as harmii.c éves korszak van fel-
tüntetve, egyrészt m»rt rövid volt az idő a régibb anyag el-
rt i dézést re és feldolgozására, n ásrészt azért, nurt a magyar-
országi üzlet av 1831- 1853 as években még csekély j«-leutőeég-
pel bírt. HM VÍZ gátjuk a tütbiztontás fejlődését e három év-
tizedben, ugy találjuk, hogy a „Generáli" 1864-btn kiállított 14273 
biztosítási kötvén)t 24,428,769 írtról és fizetett 356 esetben 
122,618 frtot, ellenben 1883 ban már kiállított 54,871 kötvényt 
145 676 258 frt értékről és kártérítésül k'fizetett 2445 esetben 
1.127 406 frtot. Azonban, hogy még világosabban feltüntessük 
a ifi/biztosítás nagy haladását, meg kell említenünk azt, hrgy 
az ti'olsö években a legtöbb kötvény ti* évre állíttatik ki. úgy 
hogy 1883 bau összesen 111 668 kötvény 258 129,745 fit bizto-
sítási értékrő. volt érvényben. Hason aiár>ok; t mutat fel a 
,Gen»r*li" magyarországi jégbiztositási üzlete. Itt szembeáll az 
1863 ban 672,373 frtró kibocsátott 352 kötvény, az 1883 ban 
26 411.957 írtról kiállított 7335 kötvénynek valamint a 241a 
eselb»n 472,740 frttal adott kártérilésnek Az 1854 — 1883 éves 
kois/aKbaii az intézet hazánkban kiállított összesen 91,540 
jégbÍ7toHtási kötvén)t 226 411,957 biztosítási éltékről, m. Ívre 
23614 karesetben 4.738,502 frt kártérítés fizettetett Eme adat 
azt n.u alja, hogy minden 100 kötvényre 24 6 kár esett, vag.vis 
hogy nálunk mindé rupyedik gxzdát megkárosítja a jég Saj-
nos, hogy g»zdá nk eddigelé csak nagyon csrkrly mérvben vet 
t ik igén)be a jégbiz ositast, b*j melyn. k hátrányos követkéz, 
imnyeit a fenti adatoknál rikítóbban feltüntetni sem lehetne. 
Sok szempin hói igen érdrkes ax 1879 1883-as ötéves korszak 
legnag\ ot»b jegi apjainak »tatihztikaja, mely azt mutatja, hogy 
a jelzett idő alatt minket a Iegvészt-sehb jég 1883 iunius 23 au 
sújtott. Ezen a napon i a j* g 76 községben 262 kárt oko-
zott, melynek megtérítésére 77 278 frtot kellett fordítani. Ez a 
batáiO'O;t érv azon fentebb kifejtett állításunk mellett, misze-
rint feltétlenül stükséges, hogy nálun>< a jégbiztosításnak na-
gyobb alapon k«U fejlődnie A szállitáfbiztoí-itás terén a „Ge-
mral i " ép oly nagy es é|> oly ertdményes munkát végzett. Az 
ál<ráz< It 1854—1883 . s harmincz éves korszakban az intézet 
58 133 kötvényt állított l í 373 264,833 frt biztosítási értékből 
és erre kifizetett 1844 káresetben 811,728 frtnyi kárösszegr-t. A 
mi az életbiztosítási á^át illeti, az Asticurazioni Generáli igé 
nyelheti azt az érdemet, hogy ez intézményt ő honosította meg 
hazái kbau, a mennyiben e biztosítási agat mar 1833-ban fel-
vette üzlete körébe Hopy mily eredménnyel működött e ti ren, 
azon egy adat alapján is m-rlegelhejiik hogy 1884-ben 10,589 
nél nem kevesebb kötvény 23.550,000 t"rtii)i biztosítási értékkel 
volt érvényben, h elesh ges munkát végeznénk, ha még adatot 
is hoznánk f»l a m«l!eit. I ogy n.ilyen fontos ar életbiztosítás 
t« rén a „Generáli" tevékenysége Magyaroiszágon. Ez egyetlen 
adat, melyet felemiit ttiink, minden hosszú beszédnél sokkal 
ekesehbeu szól, 

Egy aggasztó betegség, melyben számtalan 
osztály szenved. 

Ezen betegség jelentéktelen gyomorbajjal kezdődik, ha 
azonban elhanyagoltaik, kiterjed az egész testre, megtámadja 
a veséket, a májat, a meümirigyeit, szóval az egész mirigy-
rendszert, elannyira, hogy az által* meglepett valóban szomorú 
végzetnek van kitéve, mignem v.-ere a halál megmenti kínjaitól. 
Ezen betegség igen gyakran más betegségekkel tévesztette 
össze, de ha az olvasó az alább következő kérdéseket intézi 
magához, akkor képes leend megítélhetni, ha vajon szenvedik 

0 ilyen bajban vagy sem. — Érzek e én étkezés után gyomor-
nyomást, fájdalmat vagy légzési nehézséget? Nem lep-e meg 
bizonyos tompa, nyomasztó érzés, álmosságtól kisérve? N»?m-e 
zárgásak szemeim? Nem-« gyül-mlik reggelre az inyen és 
fogakon siirü ragadós nvák, roxsz szájíz kíséretében ? A nyelv 
bevonva? Nincs-e a jobb oldal felfúvódva, mintha a máj meg 
volna dagadva? Nincs e dugulás jelen? Neme szédülő* el, ha 
fekvő helyzetből hirtelen fölegyenesedem ? A hugy kiválasztás 
csekély és setét sziníí-e? s rövid állás után nem e hagy üle-
déket maga után? Nem-e poshad meg az étel a gyomorban 
mindjárt az evés után s nem-e keletkezik puffadás és felböfftgé«? 
Nincsen e gyakori szívdobogásom ? — Ezen különböző kórtü-
netek jóllehet nem lépuek mind egy-szerre fel, de a beteg egy-
másután szenved azokban, azon mérvben, amint a borzasztó 
betegség előbbre halad Ha a baj már régi, akkor rövid száraz 
köhögés lép fel, melyet később kikötések követnek A kór 
nagyfokú előrehaladásával a tel bőr piszkos barna szint ölt a 
a kezeket s lábakat hide? tapadós izzndság borítja A máj és 
vesék ama kóros ál apotának előbbre haladtával csúzos fátdal-
mak állanak be, melveknél a rendes gyógykezelés már teljeseu 
sikertelen Fzen baj emés. tétlenségből vagy emésztési gyenge-
ségből származik, melyet, egy kis ada^ alkalmas gvógyszer 
bevételével elháríthatunk, ha azt mindjárt a kór fellépt nek 
kezdetén alkalmazzuk Euuél fogva felettébb fontos, hogy a baj 
mindjárt legelső fellépésekor helyesen kezel'essék, miután ekkor 
még egy kis adag gy'»ys7.er is elegendő a baj orvoslására sőt 
még ha már a baj befészkelte volna Is magát, a valódi helyes 
gyógyszerrel még akkor is mindaddig fel nem k-Ilene higyni 
mig a baj legkisebb nyoma is el nem tünt, mig az étvágy is-
mét vissza nem tért s az emésztési szerv ;zet ismét tök leteseu 
helyre nincs állítva — Ezen betegség ellen a legbiztosabb s 
leghathatósabb «zer elvitázhatlanul a „Sháker-kivonat", növényi 
készítmény, mely az alább felsorolt gyógyszertárak mindegyi-
kében megszerezhető Ezen kivonat a bajt alapjábi •> támadja 
meg a azt gyökerestől kiirtja a testből 

Oiv egyén* knek, kik dugulásban szenvednek a . S e i g e l -
féle hasha j tó l abdacsokra ' V»n szükségek, a „>hak ír-
kivonattal- kapcsolatban A Seigel-féls h a sha j t ó l a bda 
c s o k meggyógyítják a dugulást, eliiz.ik a lázt és i meghü ést 
megszabaditnak a főfájástól s elfojtják az epekiömb^t. Ezek a 
legbiztosabb, legk"llem<-tes-<bb s egys»ersmii.d a legtökéletesebb 
labdacsok minden eddig készítettek között. A ki .-zekkel c«*k 
egy kisérletet is tett, a/ok használ tát bizonyára ne:n fogja 
abban hagyni. Enyh deden s minden legkisebb fi jda otn elo 
idé/ése nélkül hat 

Ara egy palaczk „Shaker-féle kivonatnak", 1 frt 25 kr. 

1 doboz rSeigel-féle hashajtó labdacsoknak' 50 kr. 

Magya ro r s z ág i f ő rak t á r : 13—20 
Budapest, T ő r ö k J ó z s e f gyógyszertáia. király-uteza 12 sz 

Szentesen Podh>adszky F. és Váradv L. gvóg szertárában. 

A VÖRÖS DISZNÓPORT, 
min t a sertéseknél nyaranta e lő fordu ló beteg-

ségek b i z t o s g y ó g y s z e r é t , használat i utasítás-

sal el látva, a j án l om . E po rbó l egy d i s z n ó r a 
4 kra jcár , m a l a c r a 2 kra jcár áru szám í t andó 

egyszeri adago lásu l . — Szentes, 1885. 
F á r a d y M j a j o s , 

gyógyszerész. 

S z í j á r t ó S z a b ó M j a j o s n a k 

nagyhegyi 7 hold szántóföldje a rajta levő épülettel 
együtt eladó, vagy 3 évre kiadó. 1.1 558. sz. a. 

É r t e s i t e s ! 

Alu l í rot t tisztelettel hozom Szentes város 

n a g y é r d e m ű közönségének tudomására , mi-

szerint a szegedi bába-képző tan fo lyamot a 

lefolyt évben sikerrel végez tem s a junius 

28-iki vizsga a lka lmáva l 

bába oklevelet nyertem. 
A m i d ő n tehát ma i n apon működése-

m e t megke zdem , tisztelettel esedezem a n. 

é . k ö z önség párt fogásáért , egyút ta l biztosítva, 

h o g y m indenha l eg f őbb tö rekvésem és igye-

keze tem leend szolid és g ondo s b á n á s m ó d 

á l ta l t. pá r t fogó im b iza lmát k ié rdemeln i . 

A z első négy héten i n g y e n szolgá lok ki . 

§zabó Antal ne — gekete fyréz, 
okleveles s/.iUésznő. 

L a k á s o m : III. t. 629. szám. 

Kertész Mihálynak 
k i s tőke i 30 h o l d j ó m i n ő s é g ü fö ld je e ladó . 

— A l k u t tehetni a tu la jdonos 24. szám alatti 

t anyá ján . 

2423—85. sz. 

Pályázat. 
Mely szerint C s o n g r á d m e g y é b e kebele-

zett Sándor fa lva községben l emondás folytán 

megürü l t j e gyző i á l lásra, me ly 400 frt. kész-

pénz , szabad lakás és 24 ho ld szántófö ld 

haszoné lvezetének j avada lmazásáva l , azonkí-

vül egyeseknek te l jes í tendő munká la té r t a 

község i szabá lyrende le tben megá l lap í to t t díj-

szedéssel van el látva, ezennel pá lyáza t nyit-

tatik és felhivatnak az ezen ál lást e lnyerni 

s z ándékozók , h o g y képességüket , i l letve szi-

gor lo t t j e gy ző i m inőségüke t és erkölcsi ma-

gukvise letét i gazo ló o kmányokka l felszerelt 

pá lyázat i ké rvényüke t a t iszáninneni j á r á s 

szo lgab író i h ivata láná l , D o r o z s m á n , ez évi 

aug. h ó 3-ig bezá ró l ag nyú j tsák be. M e g 

jegyezte t ik , h ogy a választás aug . h ó 5-én 

reggel i 9 ó r akor tartatik meg . 

Do r o z sma , 1885. j u l . 8. 

S Z A L A Y M I K L Ó S , 
Hssolgabiró 

jjurenák Ede örököseLk' 
lapistói tanyafoldjük f. évi szent Mihály nap-

tól kezdve haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet 

.Fekete Márton megyei főjegyzővel. 

Továbbá 

ÖZV. JURENÁK EDÉNE 
piactéri házánál egy nagy MAGTÁR , egy bolt-

helyiség s egy két szobás lakás bérbe kiadó.' 

1525.—885. 

Árverési hirdetmény. 
A szentesi árvaszék részéről közh í rré 

tétetik, h o g y fele részben Vass Ju l i ánná Bor-

bás Józsefné, más ik fele részben Va r g a Ju-

l i ánná s t ö bb k iskorú gye rmeke i tu l a jdoná t 

k é pe z ő és a s7entesi 1253. sz. t e l ek jkvben 

1589. hrsz. ai. I. t. 396. népsor számú 1000 
frtra becsült ház, udvar teréve l s épü le tekke l , 

a felek ké re lme folytán 1885. évi S e p t e m b e r 

3-ik nap j án , a városház udvarán meg t a r t andó 

nyi lvános árverésen el fog adatni . A felté-

telek a dd i g is Pataki Imre k ö zgy ámná l meg-

tek in the tők . 

Ke l t Szentes város árvaszékének 1885. 
Julius 23 án tartott ü lésébő l . S a r J i a U t 

elnök. 

Értesítés! 
Alu1 i rott tisztelettel hozom Szentes város 

n a g y é r d e m ű kö zönségének tudomására , mi-

szerint a szegedi bába-képző tan fo lyamot a 

lefolyt évben sikerrel végez tem s a jun ius 

28-iki vizsga a lka lmáva l 

bába oklevelet nyertem. 
A m i d ő n tehát a mai napon működése-

met megkezdem , tisztelettel esedezem a n. 

é. k ö z ö n s ég pár t fogásáér t , egyút ta l bíztositva, 

h o g y m indenha l eg f őbb tö rekvésem és igye-

keze tem leend szolid és g ondos b á n á smód 

által t. p á r t fogó im b iza lmát k iérdemeln i . 

A z első négy héten i n g y e n szolgá lok ki. 

özv. $ekkcl Janüsnc — (gűsti Molnár geréz. 
oklevele» HzüléHzm'í. 

L a k á s o m : I. t. k ispostautca 424. szám. 

S O O S J A N O S N A K 
a szegvári ut mellett i 9 első osztályú fö ld je 

— tanyaépü le t te l együt t — egészben v agy 

rész letekben is e ladó. — A feltételek i ránt 

értekezhetni a helyszínén. 

Értesítés! 
Alul í rot t tisztelettel hozom Szentes város 

n agyé r demű közönségének tudomására , mi-

szerint a szegedi b ába képző tanfo lyamot a 

lefolyt évben sikerrel végez tem s a jun ius 

28-iki vizsga a lka lmáva l 

bába oklevelet nyertem. 
A m i d ő n tehát a mai napon működése-

met megkezdem , tisztelettel esedezem a n. 

é. k ö z önség párt fogásáért , egyút ta l biztosítva, 

h ogy m indenha leg főbb törekvésem és igye-

kezetem leend szolid és gondos b á n á s m ó d 

által t. pá r t fogó im b iza lmát k iérdemeln i . 

Meg j egyzem még , h ogy m ű k ö d é s e m 

megkezdésének első n égy he tében i n g y e n 
szolgálatot tel jesítek. 

Qadi Báhntné — Varga (E.zscbet, 
okleveles szHlészeű. 

Laká som : IV. t. 250. szám. 

Bánfi Ferencnek 
Teésen 30 ho ld parti és 20 ho ld laposi j ó mi-

nőségű földje — tanyaépü le tekke l együ t t — 

részletfizetés mel let t ö rök áron e ladó, v agy 

haszonbérbe k iadó . — A feltételek vége t t 

értekezhetni a tanván . 

H a r k á n y i 

I G Y Ó G Y F Ü R D Ő . 

J 

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 . 

T ^ - U L x d L ő i d L é n y m á j - c i s ± - t ö l s z e p t e m b e r 3 ± - i g r . 

Habár ezen fürdő hírneve oly hosszú évek lefolyása óta számtalan kiváló gyógyered-

Jményei által meg is lett alapitva, mégis a fürd¿igazgatóság sok évi tapasztalat alapján kijelent-

Iheti, hogy ezen csoda szerű gyógyforrásnál ezerek és ezerek a legmakacsabb és legnehezebb be-

•tegségek ben is egészségüket és épségüket visszanyertek, amiért is a legnagyobb elismerést érdemli 

£ fürdő a maga remében egyedüli; minden más, akár belföldi, ak«r külföldi hason 

¡gyógyforrást gyógy hatás tekintetében felülmúl; a mit különben az évrf I évre szaporodó vendé 

Igék száma is bizonyit. 

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

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

1 zések, daganatok és higanyos gyógyszerek ¿Ital okozott mérgezésekre, továbbá máj., lép-, ál-

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

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

•vonala, állomás: Pécs, alföldi vasút Eszéken át Villányig, Mohács pécsi vasút, állomás: Vi l lány. 

Posta és távirda-állomás. 

Bővebb tudósítást a legnagyobb készséggel Dr. H E L L E R JÓZSEF rendes fürdő 
lorvoa nyújt. 

Harkány, 1885. 9—12 

A fürdő igazgatósa; 
Ha rk ány i 

G Y Ó G Y F Ü R D Ő . 

r i f t i K J 
eladás. 

A Tiszánál k öve tkező t ű z i 

Ö l fá ink vannak e l adók u. m. 

hámozott cse r fa , 
gömbölyű kőrisfa, 
bükfa, hasábos cser 
t ö l g y f a , hasábos 

gyertyánfa. 
A z eladással D ó s a i Ignác 

csőszünk van megb ízva , aki 

á r j egyzékünke t is elő fog ja 

mutatn i . 

kovácsoknak, 

SZEN szoba késhez, 
csépléshez 

üzleti t e l epünkön m indenko r 

készletben van. 
Szentes, aug . hó. 

Tisztelettel 

Lázár és S u f á 
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