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E l ő f i z e t é s i á r a k : 

Egy évre 4 forint. 

Félévre 2 forint. 

Negyedévre . . . . I forint. 

S z e r k e s z t ő s é g : 

Kurcapartí uíci 31 szám, hova 

e lap szellemi rószét illető közle 

mények és az előfizetési pénzek 

is küldendők. 

mm LAP 
Hirdetésekre nézve 

a lap hátsó oldala 40 helyre vau 

eosztva, egy hely ára bélyegd^ 

nélkül 90 kr. Béiyegdij mindeo 

beiktatástól külön 30 kr. 

V E G Y E S T A R T A L M Ú H E T I KÖZLÖNY. 

„ N y i l t t é r " - b e n 
*i í den egyes sor közlése 30 kr 

B. rmeutetlen levelek csak ismer-

kezektői fogadtatnak el. 

Kéz i r a t ok vissza nem adatnak. 

2 v d C e g " j e l e n m i n d e n s z o m t a t o n . E g e r e s s z á m á r a © I s r a ő c s L á x , 

Ünnepünk lesz. 
A budapesti országos kiáliitás nemcsak 

arra szolgál fényes és meggyőző alkalmul, 

hogy Magyarország ipar, művészet és áta-

lános kultura szempontjából ma már helyet 

érdemel a nyugati müveit államok sorában; 

de nagy és fényes alkalom ez arra is, hogy 

a velünk rokonszenvező, vagy nemzeti és 

állami létünk iránt érdeklődő európai országok 

e g y e s osztályai tömegesen látogassanak el 

Magyarországra megbizonyosodni előhaladá-

sunkról és meggyőződni a magyar népnek 

világhírű vendégszeretetéről. 

Már itt voltak a bécsiek. Maga Bécs vá-

ros polgármestere jött, hogy a birodalmi szék 

város részéről a civilisatió nevében kezet 

nyújtson a testvér fővárosnak, Budapestnek. 

Jól esett ez a kézszorítás, mert az előhala-

dásunk elismerése volt; jöttek az ausztriai 

iparegyletek tagjai seregestől s méltán szol-

gálhat örömünkre, hogy mint szakemberek, 

mondtak kiállításunk felett elismerő, dicsérő 

ítéletet; s eljöttek a politika terén velünk 

szemben féltékenykedő; de a haladást mindig 

tisztelő csehek és királyukkal együtt a szer-

bek ; most jönnek a franciák. 

A világmüveltség központjáról, a dicső, 

lovagias francia nemzet fővárosából, Párisból 

e g y nagy és fényes társaság indul útra ha-

zánk felé — kiállításunk megtekintésére és 

ez az elite-társaság, melyben képviselve van 

a tudomány, művészet és irodalom, mely 

társaságnak minden e g y e s tagja oszlopa a 

francia szellemi életnek, midőn a kiállítást 

megszemlélte, egy körutat tesz Magyarorszá-

gon, hogy Magyarország egyes pontjainak 

szépségéről, földjeinek jóságáról és nemzetünk 

népi sajátságairól tapasztalatot szerezhessen. 

Minden magyar ember lelkét a meg-

elégedés boldog öröme töltheti el azon tu-

datban, hogy végre Magyarország is meg-

érte és megérdemli azt, hogy a civilisált 

nyugat Eutópa művelt fiai kulturális szem-

pontból jönnek hozzánk és büszke örömet 

érezhetünk a világ legműveltebb nemzete 

fiainak, a franciáknak látogatásán, azon n a g y 

és dicső nemzet fiainak látogatásán, mely a 

történelem tanúsága szerint örökké rokon-

szenvezett a magyar nemzettel s mely ro-

konszenvre mindig büszkék voltunk. 

S ha nemzeti szempontból felemelő 

ránk e látogatás, mennyivel inkább megtisz- j 

telő és lelkesültséget keltő ez ránk, szén- j 

tesiekre, kik az ország és nemzet azon 

egyik pontjául vagyunk kijelelve, hova a1 

kitűnő francia vendégek magyarországi kőrút-

jukban eljönnek. 

F. hó 17-én lesznek itt nálunk. Ez a 

nap városunkra a legnagyobb megtisztelte-

tés, városunk társadalmára örökre emléke- ! 

zetes lesz. 

Bpest után Szentes és Szeged azok a 

városok, melyeket a franciák meg fognak 

látogatni. 

N a g y o b b dicsőség, nagyobb kitüntetés 

Szentest m é g nem érte; oly megtiszteltetés 

ez, melyet Magyarország minden civilisáltabb 

városának népe méltán irigyelhet tőlünk, s mi ( 

ezért mit tudunk adni? mikor városunk határá-j 

nak kitűnő természeti szépségei nincsenek, 

s az emberi alkotások terén messze hátra 

vagyunk ? Mi hát az, melylyel Szentes 

a franciák látogatásának nagy megtisztelte-

tését elfogadhatja, pirulás nélkül, büszkén ? 

A tiszta igaz magyar vendégszeretet az ! 

Öröm és lelkesültséggel eltelt szivünk 

az, melylyel őket várjuk. 

J ö j j e nek ! 0 

- A szentesi vadásztársulat f. hó 5-én dél-

utáu 3 órakor a kaszinói helyiség olvasó termében 

tartá meg Stammer Sándor elnöklete mellett első 

rendszeres évi közgyűlését. 

A közgyűlésen a következő tárgyt>k merültek fel: 

1. A társaság alapszabályai a 111. kir. földmi 

velés, ipar és keresk. minisztériumtól 33957 85 sz. 

a. jóváhagyva leérkeztek; ezen körülmény az 1855. 

aug. 5 én d. u. a kaszinóban tartott közgyűlés által 

tudomásul vétetvén, az egylet tóuy leges működését 

megkezdette s alapszabályainak kellő száuiu példány-

bani kinyomatása, valamint a társulat által a város-

tól haszonbérelt vadászterület rajza egy egy pél-

dányban a tagok közt kiosztatni hutároztatott. 

2. Vadászatra 1885. aug. 15 tői kijeleltetett 

nagy nyomás és hzenl László — ezek napi vadá-

szatra használhatók, — Királyság, Dónáth szél és de-

rekegyházi oldal kör és hajtó vadászatra tartatott 

feut, melyuek ideje később fog megállapittatni, azon 

ban ezek már szeptember első felében kezdetüket 

veszik, — alsó és felsőrét vadászata mindennemű 

vadra nézve, a vadállomány megőrzése és szaporo 

dása szempontjából — tiialinaztatik. 

3. Figyelmeztetik a lakosság, hogy a társulat 
vadászterületein netu társulati tagnak vadászui tilos, 

és hogy az ebekre koloucokat tegyenek, mert a 

kolonc nélkül talált kutyák — mint kóbor ebek, — 

kíméletlenül el fognak pusztíttatni. 

A vadászat kedvelők felhívatnak, hogy ha a 

társulatba belépni óhajtanak, ebbeli szándéku-

kat Tóth János ügyvéd • egyleti titkár, vagy Dósa 

Béla egyleti pénztáruokuál jelentsék be. 

E l ő k é s z ü l e t e k . 
M é g meg sem érkezett a hivatalos ér-

tesítés arról, hogy a budapesti országos ki-
állítás megtekintésére Magyarországba j ö v ő 
franciák Szentest is m e g fogják látogatni, 
csak a budapesti lapok irták ezt, már Sar-
kady N a g y Mihály polgármester a város 
intelligenciáját értekezletre hivta egybe, h o g y : 
ha csakugyan valónak bizonyul az a meg-
tisztelő szerencse, hogy a franciák meg 
fognak bennünket látogatni: Szentes j ó előre 
megtegyen mindent, hogy a kitűnő vendé-
geket örömmel és lelkesültségünk által 
nyújtható minden kitüntetéssel fogadhassuk. 

A z e célból f. hó 4-ére egybehitt ér- j 
tekezlet megelégedéssel fogadta a polgár-
mesternek azon kijelentését, h o g y : ő a ven-, 
dégek jövetelének bizonyossága iránt kér-! 
dést intézett az irók és művészek elnökéhez, j 
Pulszky Ferenchez. A z értekezlet azonban 
a fogadás részleteibe nem bocsátkozhatott; 
mert még nem tudta, hogy: jönnek e hoz-1 
zánk a franciák ? E g y tizenkét tagból álló 
bizottság azonban választatott a végből, . 
hogy ha az igenlő válasz megérkezik: a j 

fogadtatás módozatait állapítsa meg. — Ezen 
bizottság Sarkady N a g y Mihály polgármes- j 
ter elnöklete mellett Stammer Sándor, Kiss 
Zsigmond, Balogh János, Fekete Márton, 
Aradi Kálmán, Ónodi Lajos, Sima Ferenc, 
Bányai József, Balázsovits Norbert, Szánthó 
Lajos, Borbély Lajos értekezleti tagokból 
alakíttatott meg. 

Al ig oszlott szét az értekezlet, midőn 
Jókai Mór koszorús Írónktól a következő le-
vél érkezett a polgármesterhez : 

»Tekintetes polgármester ur ! 

A francia irodalom kitűnőségei e hó 
9-én látogatják meg az országos kiállítást. 

E látogatás alkalmából szükségesnek 
láttuk, hogy bemutassuk hazánk egyes ki-
válóbb oly vidékeit is, melyek vetekednek 
a világ bármely sokat látogatott nevezetes 
helyeivel. 

Vendégeinket először felakarjuk kalau-
zolni a Tátrába, onnan le szándékozunk vinni 
a magyar Alföldre. 

Ismerve azt a meleg rokonszenvet, mely-
lyel Szentes népe a franciák iránt viseltetik, 
nem mulaszthatjuk el, hogy ép hazánk e 
kiváló pontját, Szentes városát, annak a 
magyar erényekben bővelkedő népét be ne 
mutassuk barátainknak. 

A fogadás részleteit illetőleg Horváth 
Gyula képviselő urat s tagtársunkat kértük 
fel, hogy magát t. polgármester úrral érint-
kezésbe tegye. 

Amidőn mi a magunk részéről legme-
legebben kérjük, hogy méltóztassák meg-
tenni minden intézkedést arra nézve, misze-

rint francia vendégeinknek kellő fogalma le-
gyen a valódi magyar barátságról, egyúttal 
van szerencsénk tudatni, hogy a francia ven-
dégek e hó 17-én érkeznek Szentesre, t 

Hazafias üdvözlettel maradunk 
alázatos szolgái: 

Jókai <jíór, 
elnök 

gulszky §trencz. 
Ezen levél vétele után f. hó 5-én délelőtt 9 

órára gyűlésre hivta egybe a polgármester a foga-

dási végrehajtó bizottságot, mely a fogadtatás pro-

gram ni ját a következőleg állapitá meg: 

Miután a vendégek Mezőhegyesről indulva Oros-

házán át jönnek Szentesre, a megye határánál a me-

gyei tisztikar élén Stammer Sándor alispán fogadja 

a vendegeket. 

Szentes város hatósága nevében a városi tanács 

fogadja a hódmezővásárhelyi országútnak azon pont-

ján, hol ebből az orosházi ut kiágazik. Innen fényes 

lovas bandérium vezetése mellett lesz a bevonulás. 

A város szélén, a nagy vendéglő és takarék-

pénztári épület között diadal-kapu lesz felállítva, s 

az utcán, hol a vendégek bevonulása lesz, a házak 

francia és magyar zászlókkal lesznek feldíszítve. 

A második diadal-kapu mellett két oldalról 

állvány lesz felállítva, melyekről fehérbe öltözött 

leánykák virágbokrétákat szórnak a vendégek elé. 

A városba érkező vendégek a megyeháznál 

fognak leszállani s itt a megyeház nagy termében 

Szentes város képviselő testületének élén Sark ad i 

Nagy Mihály polgármester fogadja őket. 

Ezen fogadtatás ntán a vengégek egyes házak-

nál lesznek elszálásolva. 

Az nap délután bállal egybekötött népünnepély 

lesz a Széchényi kertben és a bizottság oda fog 

hatni, hogy lehetőleg magyaros öltözetben legyeuek 

hölgyeink, s igy a népünnepélyt megtekintő idege-

neknek a magyar tánc magyaros viselet mellett 

mutattassek be. 

A népünnepély megtekintése után a vendégek 

tiszteletére Kambovszky nagy termében baquett lesz. 

A terembe lépő vendégeket a dalárda a „marse-

illas-"sel fogadja. Mielőtt azonban a vacsora meg-

kezdetnék, fáklyás zene lesz a vengégek tiszteletére 

rendezve. 

Ez az első nap programmja. A második nap-

pal még nem vagyunk tisztában ; mert nem tudjuk, 

hogy a vendégek másnap meddig maradnak nálunk 

és merre távoznak? Tőlünk Szegedre mennek: de 

hogy gőzhajón, vagy Hódmezővásárhely fele vasúton 

mennek-e? — ezt még nem tudjuk. 

Sarkadi polgármester hétfőre közgyűlést hívott 

egybe, hogy Szentes város képviselő testülete Szen-

tes város részéről anyagilag és erkölcsileg teljes 

részt vegyen a fogadtatásban s igy ez által bizto-

sittassek a fogadtatás nagy napjának uiiuden sikere. 

Mi a siker iránt minden kétségen fölül állunk; 

mert ha volt valaha alkalom, ez az alkalom az, 

mikor Szentes város minden egyes polgárának nem-

csak városunk jó hírneve érdekében; de a haza 

iránt is tartozó kötelessége minden auyagi és erköl-

csi áldozatot meghozni, hogy a világ legműveltebb 

nemzetéuek jelesei midőn ide lejönnek a magyar 

alföldre s megtisztelik az egész világ előtt városun-

kat azzal, hogy itt megszállnak : ha egyebet nem 

találnak is nálunk, m e g t a l á l j á k a z i g a z i 

m a g y a r v e n d é g s z e r e t e t e t ! 

Ez minden, amit Szentes felmutathat a kitűnő 

vendégek előtt s ehez örömmel járul Szentes min-

den polgára. 

Jő tanácsok a mezőgazdáknak. 
í v . 

Most pedig szabad legyen azon eljárások né-

melyikéről szólanom, melyek alkalmazásával takar-

mányunkat biztosan és a legjobban eltarthatjuk és 

az állatok természetének megfelelöeu a legcélszerűb-

ben elkészíthetjük. 

A takarmány fölösleget, melyet lekaszálás után 

pár hónappal akarunk feltakarmányoztatni, kétféle-

képeu tehetjük e célra alkalmassá 11. m.: 

1. llervasztás, vagy fonnyasztás által, a ta-

karmány víztartalmának majdnem y4-ed részét elpá-

rologtatva, nyerjük a száraz takarmányt. 

2. Besavanyitás, bevermelés által, mely lénye-

gében alkoholikus erjesztés, a zöld takarmánynak 

kellő tömörítése, illetve összetömése által, nemkülön-

ben az által, hogy az erjedés pillanatában a leve-

gőtől teljesen elzárjuk, nem engedjük a hőmérséket 

az alkoholikus erjedésen felttl emelkedni és igy ece-

tes erjédést hozunk létre, melynél az eeet-iav, mint 

felbomlási termény, jelen van és nem ugy, mint a 

rothadási erjedésnél, melynek felbomlási terménye 

a büdös gázak, u. m. kénhydrogén, ammóniák stb. 

Célom leginkább ez utóbbi és nálunk ez ideig 

kevésbé elterjedt takarmány eltartási módszert, t. i. 

a savanyitási eljárást leirni. — A besavanyitás nem 

uj dolog s már évekkel ezelőtt ismeretes volt — 

Legnagyobb elterjedésnek Franciaországban örvend, 

a honnét állitólag ezen eljárás származott, — bár 

némelyek szerint Magyarországban alkalmaztatott 

volna legelőször; ott sok esetben — az összes jó -
szágállomány bevermelt takarmányon tartatik mind-

addig, mig ismét zöld takarmány kaszálható. 

Bevermelhetö minden néven nevezendő zöld 

növényi termény, gumós és gyökuövény, valamint 

elegyítés utján kukoricaszár, árpatörek stb. A besa-

vanyitás vermekben eszközöltetik, melyek igen kii 

lönböző alaknak és méretűek, különböző anyagból 

készültek, földbe ásottak és föld felettiek lehetnek. 

A földalatti vermekre nézve, bárminő nagysá-

gúak és méretűek legyenek is azok, szabály szerint 

állítható fel: 

1-ör, hogy oly helyen és mélységben ásassa-

uak. miszerint az altalaj víztől meutesek maradjanak; 

2-or, célszerű oly vermeket ásni, melyeket 48 

óra alatt megtölteni képesek vagyunk; 

3-or, a verem alakjára célszerű, hogy az felül 

szélesebb, alul keskenyebb legyen, mi által a be-

vermelt takarmány mintegy ék-szerűleg nyomatik 

össze s igy nem adunk helyet a besavanyitás legna-

gyobb ellenségének, a levegőnek. 

Inteusivebb viszonyok között a falazott és ce-

menttel bevont vermek vannak használatban, midőn 

is a zöld csalatnádé bevermelés előtt többnyire meg-

szecskáztatik, minek nemcsak azou előnye vau, hogy 

kétszer annyi fér a verembe, haucm hogy a növény 

különböző részei is összekevertctuek és pedig a zöld 

tengerinél annak tápdus bHgája, — zászlaja, — a 

kevesebb tápértékü szárával s igy egyformább ta-

karmány nyeretik. Nálunk azonban az ásott vermek 

is megfelelnek a célnak, beunök a csalatnádé csak 

oly jól eltartható s a mi fő: olcsóbb. 

Az uradalmunkban divó csalamádé beverme-

lési eljárás a következő: 

A vermek oly helyen ásatnak, ahol fakadó 

víztől tartanunk nem kell, méreteik közönségesen — 

felső szélesség 3—4 méter, fenék szélesség 2—3 

méter, mélység 1'2—2 méter, hosszúságúk leginkább 

20 méter. A bevermelés ideje akkor kezdődik, mikor 

a csalatnádé zászlaját kihányta, mert ilyenkor a 

legtápdusabb. Lekaszálás után azonnal behordatik 

és szépen, arányosan rétegezve rakatik a verem 

egész hosszában, mindenekelőtt azonban a verem két 

vége töltetik fel csalamádéval, hogy a megrakott 

szekereket rávontathassuk a verembe rakott takar-

mányra. A megtaposás az ökrök és a megrakott 

szekerek által eszközöltetik, sőt e célból üres sze-

kereket is vontatunk keresztül a bevermelt csala-

mádén s csakis a veren. dalainál kell azt embe-

rek által gondosan megtapostatni, hogy a nyereg-

szerű ülepedésnek eleje vétessék s a levegő a verem 

falai mellől kiszorittassék. A verem sziuig megtöl-

tetvén, fölötte ínég oly magasra halmoztatik a csa-

lamádé, mint amily mélyen a gödörben van, még 

pedig folyvást szekerekkel vontatva, annak tetejébe 

a besavanyítandó takarmány, végül pedig jó éles 

gerincre betetőztetik. Berakás után a kiálló csala-

mádé-szárak kaszával lenyesetnek, hogy a befolde-

lést 11c akadályozzák, ezután pedig lábától fölfelé 

haladva, 30—40 cméternyi vastagon beföldeltetik. 

A bevermelt tömeg azonnal melegedni kezd, lesttp-

ped s végül egész a verem színéig ülepszik. — Hat 

nyolc hét muiva az erjedés folyamat végbe megy, 

amikor már a verem is felbontható s tartalma etethető. 

Tartózkodjunk a verem fenekére, oldalaira, avagy 

annak tetejébe szalmát, vagy polyvát hordani, mert 

ez által csak levegőt viszüuk a verembe, mi a be-

rermelt takarmány megpenészesedését és rothadásit 

okozza. Nem szükséges a vermet 24 óra alatt meg-

tölteni, a mai napon megkezdett verem megtölté-

sét holnap estére is befejezhetjük, sőt kívánatos is, 

hogy egy éjen át melegedjék abban az első napon 

át hordott csalamádé, mivel ekközben is sokat üle-

pedvén, sokkal több fér el a veremben. Azonban 48 

óra lefolyása után okvetlenül beföldelendö, miután a 

megmelegedett tömeget a levegőveli érintkezéstől el 

kell zárni, különben rothadásnak indulna. Sót hasz-

nálni teljesen fölösleges és költséges is. Befüldelés 

után csak arra kell vigyázni, hogy az ülepedés foly-

tán, a takaró földrétegen netán származó repedések 

azonnal és gondosan begázoltassanak, nehogy a le-

vegőnek behatása legyen. 

Tapasztalás szerint 1 nsz. méter területre 303 

klgr. zöld esalamadé vermelhető be, mely az erjedés 
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bekövetkeztével kétszeresére emelkedik, vagyis 1 nsz. 

méter súlya GOO klgr. leend. 

A netaláni eső, vagy harmat a bevermelést nem 

akadályozza, sót aratás és hordás idején ép borult 

és esős időben szoktuk a bevermelést eszközölni, 

aunidön is egyéb mezei munka szünetel és gabonát 

nem hordhatunk. 

í'eltakarmányozáskor csak annyit vegyünk ki 

a veremből, amennyi egyszeri adagolásra szükséges, 

mit azon frissen megszecskázva, polyvával v. szecs-

kával közvetlenül a felétetés előtt keverendő. Amely 

jószág savanyitott takarmányt még nem evett, az 

kezdetben idegenkedik tőle, de pár napig ne adjunk j ealamitások, a téli takarmány hiány stb. nem ural 

neki egyebet, csakhamar megszokja és annyira meg j kodnak ezentúl rajtunk oly lidércnyomásként; mert: 

kedveli, hogy bőg utána. Különben az állat egészsé 1-ör. A besavanyitás által a nyári zöldtakar 

gére igen jótékony hatású s a növekedést és tejter- mányok szerepe egészen megváltozott és téli takar 

mélést különösen elősegíti. ' mányunk főrészét fogják képezhetni. 

SZENTESI Xj-A-ZE3^ 

E példából következtethetjük a besavanyitás 

fontosságát nálunk, a szárazság által sürftn látogatott 

alföldi gazdaságainkban. 

A takarmányok besavanyitása által egy nagy 

lépést haladtunk a tökéletesedés felé, általa lehetővé 

tétetik a minden időben egyforma takarmány, egy-

forma marha, egyforma mennyiségű trágya, — ez 

által gazdálkodásunk nagyobb biztonságot nyer, — 

biztosan és olcsóbban produkálhatunk. 

Egy uj korszakot fog alkotni alföldi gazdasági 

viszonyaink között a takarmányok besavanvitásának 

felkarolása, régi bajaink: a szárazság és időjárási 

Maga az egész leirt eljárás egyszerű, olcsó és 2-or. Az időjárási viszonyok nem bírnak oly 

biztos sikert), mely a Pallavicini uradalomban már befolyással szénatakarításunkra, mint ezelőtt; mert 

évek óta alkalmazásban van. 

Zöld takarmány, lucerna, lóher, repce, köles, 

mohar stb. besavanyitási módja azonos a csalamá-

dééval, mindenik igen jól és sok éven át eltartható 

be vermelés által. 

A répalevelek besavanyitása kissé nagyobb 

óvatosságot igényel, bár lényegében ugyanazon eljá-

rás alá esik, mint más zöld takarmány. Ügyelnünk 

kell arra, hogy besavanyitása száraz időben eszkö-

zöltessék és akkor, midőn a levegőn már víztartal-

mának 30—40",,-ját elveszítvén, meglehetősen meg-

fonyadt. A verem alakja ugyaz lehet, mint a fentebb 

leírté, csak a berakásnál kell vigyázni, hogy 12—15 

cmtr. vastagságú rétegekben rakassék be, melyek ki-

rakás után — közvetlenül általában, de különösen 

az oldalakon és a sarkokban jól betaposandók s így 

rakandó reájuk a következő 12—16cineternyi réteg, 

mindaddig, mig a földből 1',—2 méter magasságig 

kiemelkedve, földdel legalább is 55—60 centimeter 

vastagon letakartassék. A további eljárás a csalamá-

dénál leirtial egyező. 

Ily módon a répalevél jól eltartható és jó mi-

rőségü takarmány leend, mely a levegőn színét ha-

mar 

vermet, igen nagy szaga van, de februárban már 

gyengül és — ugylátszik — ez időben a jószág ál-

tal is szívesebben fogyasztatík. — Sózni felesleges., 

Szalmát vagy polyvát a verembe juttatni különösen 

óvakodjunk ; mert a répalevél penészedésre leginkább 

hajlandó. Besavanyitás által tehát a répalevelet meg-

menthetjük állatállományunk számára, melyet pedig 

eddig elveszni hagytunk. 

A r p a t ö r e k n e k veremben eltartására ér-

dekes módot ajánl — Reihlen. Szerinte ha az árpa 

töreket verembe szorítjuk, igen jó konservet kapunk. 

Az anyag a végbement erjedés utáu maláta szagot 

nyer és a jószág által igen szívesen fogyasztatik.— 

A siker feltetele, hogy a cséplés után vermeitessék 

be ; mert ellenkező esetben rothadási erjedés állana 

be s az egész elpusztnl. 

A jól kezelt Yerembeu savanyított takarmány 

eveken át eltartható. Van egy példa reá, hogy egy 

répatörköly veremről, melyben az besavanyítva volt, 

nem lévén reá szükség, megfeledkeztek és csak 19 

év múlva jöttek nyomára. — A veren» egy bizottság 

előtt bontatván fel, konstatáltatott, hogy a répatörköly 

még élvezhető állapotban maradt meg, — szagát is 

megtartotta, csupán színe lett sötétebb. 

bevermelni nemcsak hogy borús, esős időben is le 

het, hanem még késő őszszel is módunkban áll ama 

zöld takarmányunkat eltenni, — melyet felszárítani 

a nedves viszonyok miatt rendszerint már nem le-

hetett. 

3-or. Azon körülmény, hogy jól kezelt vermek-

ben a takarmány évek során át eltartható, oly meg-

becsülhetetlen fontosságú, oly nagy horderejű dolog 

alföldi gazdasági viszonyaink között, amit számok-

ban kifejezni nem lehet. 

Most már a köztes, vagy tarlóba vetett takar-

mányok a csalamádénak emiitett vetésrendjével, ke-

vés jóakarat és szorgalom mellett oly takarmány 

tömeget conserválhatunk, mely nemcsak téli takar-

mány szükségletünket fedezni, hanem kedvező évek 

bőtermését sokáig eltarthatjuk és — a biblia mon-

dása saerint — „a hét kövér esztendőben gondolha-

tunk a hét soványra is." 

Olcsóbban kell gabonánkat előállítani, ha élni 

akarunk s erre az első lépés: az elegendő takar-

mány előállítása ; mert „amilyen a takarmány, olyan 

a marha; olyan a trágya és olyan a termés. — A 

. M M H M U ( J ...vy « takarmány bősége, minden más termés bőségét 

elveszti ugyan, de ez nem baj. — Felbontva a ' vonja maga után !• 

Tegyük azt, a mi módunkban áll, a helyzet 

javítására, inkább ma, mint holnap : mert aki bol-

dogulni akar, ne feledje, hogy: „Segíts magadon, az 
Isten is megsegít !* 

Pusztaszer, 1885. julius hóban. 

STÁDEL JÁNOS, 
urad.-ilmi ispán. 

A budapesti országos kiállí-
tásból. 

A bankók kiállítása. 

Kiállításunk egyik legérdekesebb része a pénz-

intézetek pavillonjában az a bankógyüjtemény, a 

melyben az osztrák-magyar bank papírpénzünk fej 

I Ad és ét genetice tünteti föl. Lne, itt hevernek egy 

másmell« tt azok a régi jó bankók, a melyek atyáink 

fáradozásának voltak céljai és tárgyai: szegény pénz-

tetemek, a melyeknek látása a szemlélet sajátszerű, 

ironikus részvéttel tölti be, akár csak furcsa cico ! 

májú múmiákat látna az ember, a miket kihordták 1 

a piaera. hogy a profán tömeg kíváncsisága kielégít ' 

tessék. Hiszen tudjuk jól, hogy királyok tetemei ezek. 

A franczia vendégek. 

A dicső francia nemzet azon jeles fiai. kiket 

szerenesések leszünk, mint vendégeinket, városunk 

falai között üdvözölhetni, körül-bcltil 30-an lesznek. 

A *0 éves Lesseps Ferdinánd, a XlX-ik szá-

zad ezen egyik legnagyobb embere, fogja vezetni a 

franciákat. — Azok, kik eljönnek hozzánk, nem 

lesznek egészen idegenek közöttünk: mert Ők legna-

gyobb részben jártak már Magyarországon és akik 

nem jártak is, a legnagyobb rokonszewel viseltetnek 

nemzetünk iránt. A legfényesebben tanúskodnak er-

ről azok a levelek, melyekkel Ők válaszoltak, mi-

kor az irók és művészek társasága meghívta őket 

a bndapesti kiállítás megtekintésére. 

Lesseps pl. igy i r : 

„Nagy örömmel fogadom a meghívást, mely-

lyel megtisztelni szívesek voltak. Minden, a mi a 

népek és nemzetek közeledésére vonatkozik, igényt 

tarthat erkölcsi és anyagi támogatásomra. Csak a 

kölcsönös megismerés fogja a különféle nemzeteket 

az egyesülésre vezetni. E célból akartam én is, hon-

fitársaim segítségével, Szuezben és Panamában le-' 

dönteni a két nagy akadályt, melyek az emberek 

gyorsabb érintkezését meggátolták. 

Ismerem azt a meleg és nagy értékű rokon-

szenvet, melylyel a magyarok az emberiség nagy 

munkáit üdvözlik, melyekben nagy része van Fran-

ciaországnak, némi része az én szerény közreműkö-

désemnek és nagyon boldog leendek, ha e derék 

nemzetnek ibrave nation) fővárosában tolmácsolhat-

nám a bennem élő hála érzetét. 

Páriából 7-én indnlok el, hogy mihamarább önök 

közt lehessek. 

Üdvözlöm önöket uraim, a testvériség érzetével." 

Lesseps Ferdinánd. 

Delibes Leo, a nagynevű zeneszerző levele igy 

hangzik: 

• Azt mondanám még, hogy nagyon 

büszke vagyok, hogy én is kiválasztottam azok közé, 

kik a francia irodalmat és művészetet képviselendik. 

De ha valami megmagyarázza e nagy kitüntetést, 

ugy ezt nem tulajdonítom egyébnek, mint amaz 

őszinte rokonszenvuek és tiszteletnek, melylyel vi-

seltetem a magyar népiránt, mely oly szeretettel fo-

gadott engem több izben a szép Magyarországban." 

Delibes L e o . 

Jules Massenet a következő sorokat írja: 

„Legnagyobb örömmel fogadom el hízelgő meg-

hívásukat, hogy szép hazájukat, melyről boldog em-

lékeim vannak, meglátogassam." 

az évezredek bomlasztó erejével hősiesen dacolók, 

csakhogy sötét siri arculatuk és naiv pólyaruhájuk 

a derült verőfényben olyan furcsa alakot mutatnak, 

hogy láttukra az elegikus hangulatban önkénytelenül 

is belttvegyül az irónia gúnyos mosolya. 

Az első szekrényben ime itt fekszenek a bank 

első papírpénz formulái, a melyek nyolcvan évvel 

ezelőtt voltak forgalomban. Olyan goromba a papiros, 

a melyre nyomtatvák, hogy modern sajtoa aligha 

merné az áruját belé gyöngölgetui; azután meg nin 

csen rajtuk semminemű disz és ék; se szegélyset, 

se rajzolt ornamentika, a színezett kiállításnak pedig 

éppen semmi nyoma nincs. Egy nyolcadrétü papír 

lap az egész, a fukar szöveg két Borocskába oda 

nyomtatva a közepére, abban az esetlen, faragatlan 

Írásban, a mely száz évvel ezelőtt divott a nyomdák 

ban. A sorszám tentával van reá irva, úgyszintén 

az igazgató kacskaringós manupropríája. Puritán, 

dísztelen egyszerűségükön kivül republikánus egyen 

lőség is jellegzi e bankókat Ugyanolyan formátlanul 

nagy volt akkor az ezres, mint a papírpénz minden 

egyéb fajtája, egész le az egy forintosig És köztük 

látunk akárhány olyan fajtát is, a mikről a mi nem-

zedékünknek eddig sejtelme is alig volt: huszonöt* 

forintosok, ötszázforintosok, stb. 

A második bankó formu'áris már kilenc évvel 

később támadt és példányai jelentékeny haladást mu 

tatnak technika dolgában* Ez a papírpénz már bír sze-

gélylyel, viznyomattal, — a közepükre pedig halvány 

pir van odalehelve, mintha szégyenkezve pirulnának 

elődeik plebejus egyszerűsége miatt. Innét fogva 

mindinkább tökélyesül a bankók kidolgozása és 

minden ujabb metanr.orphozísból egyre stílszerűbb 

rajzokkal, egyre több allegorikus alakkal díszítve, 

egyre komplikáltabb ttchcikával kerül elő papír 

pénzünk. 

Itt látjuk egyebek közt a hatvanas évek vörös 

hasú ötforintosait, a legutóbb elmúlt korszak zöld 

ragyogású t'zes bankóját és mindama felejthetetlen 

alakokat, a mik még rövid pár évtized előtt minden 

igyekvésünk és iparkodásunk tárgyai voltak, és 

melyek most jelentőségüktől megfosztottan lézengnek 

itt, mint valami trónjavesztett potentátok. 

Mellettük külön szekrényben a jelenleg uralkodó 

papirpénzdynasztia tartja udvarát. A család feje az 

arisztokratikus előkelőségü ezres bankó. — A látoga 

tók tömege hódolva vonul el e nagyhatalom előtt. 

Kiállítási apróság. 
Az iparcsarnok egy szép női látogatójának a 

minap nagyon megtetszett egy gyémántos ékszer. 

— Eladó? — kérdé a jelenlevő ékszerészt. 

— Ez éppen nem, hanem a párja ? — szólt 

az ékszerész és megmutatta párját, mely a kiállított 

ékszerhez tökéletesen hasonlított. 

— S mí az ára ? 

— 1000 frt. 

— Jaj, dehogy adna ennyit a férjem egy ék-

szerért! Hanem tudja mit, ime 500 frtot fizetek 

előre és majd ugy intézem a dolgot, hogy férjem 

erre jöjjön és észrevegye az ékszert s ha m« g akarja 

venni, ön aztán 500 frtra tartja, amit ő nem fog 

sokalni. 

Ugy is történt. 

Az ékszerész harmadnap jelentette az asszony 

kának, hogy férje az ékszert megvette. Az asszony 

ujjongott örömében, de nem árulta el magát ; mert 
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azt hitte, hogy férje közelgő névnapján akarja vele 

meglepni. De nem kellett várnia a névnapig s meg-

lepetése nagyobb volt, semmint várta. 

Az óhajtott s felében általa megfizetett ékszert 

másnap egy másik asszonykán látta meg, kitől pedig 

férjét már régóta félti. 

A milliomodik belépti jegy. 
A kiállítási orsz. bizottság julius 29-ikí ülésé-

ben elhatározta, hogy az, ki a kiállításra a millió 

módik belépti jegyet váltja, ajándékot fog kapni. 

A tíszteletajándék 100 darab kiállitási sorsjegy-

ből fog állani, melyet a milliomodik belépti jegy 

váltója mindjárt a jegyváltás után a kezéhez kap. 

Ama napou, melyen a milliomodik jegy min-

den valószínűség szerint kiadatni fog, a kiállítás 

összes bejáratai bezáratnak s a főbejárat és ennek 

baloldalán levő pénztár marad nyitva. Ez utóbbiban 

három tagu bizottság fog ülni a a milliomodik jegy 

kiadását háromszoros kürtjelzés fogja tudatni a kö-

sönséggel. — Jelenleg mintegy 870000 jegy van 

már eladva és igy a milliomodik jegy már aug. 

10—20 ika között fog kiadatni. 

Aki tehát az országos kiállítás megtekintése 

végett aug. közepén rándul föl Budapestre, még 

szerencsés is lehet, mert a 100 kiállitási sorsjegy-

gyei esetleg a 100 ezer forintos főnyereményt is meg-

nyerheti. 

Kiállítási sorsjegyek lapunk kiadóhivatalában 

1 írtjával még kaphatók. 

Világfolyása. 

Szívből az önöké vagyok 

Massenet. 
• 

Francois Coppée, akadémiai tag, ezt iija : 

„Nagyon meghatott a szives meghívás, mely-
lyel nagylelkűen meghívtak egy kirándulásra Ma-
gyarországba. Nem találok jobb módot önöknek be-

j bizonyítani, mennyire örülök e meghívásnak, mint 
elfogadni azt a legnagyobb lelkesedéssel. Igen, el-
megyek önökhöz, megszorítani rokonszenvesen felém 
nynjtott kezeiket s elviszem nti öltönyöm zsebében 
legkedvesebb könyvemet, az önök drága Petőfijének 
müveit, ki elég nagy költő ahhoz, hogy még a for-
dítások szemüvegén át is szerettessék és csodáltassék. 

Fogadja uram stb." 

Francois Coppée, 
a francia akadémia tagja. 
• 

Louis Ulbach, a nem zetközi irodalmi társnlat 

elnöke, kitűnő — magyarbarát, ki pár évvel is volt 

Budapesten, ezt h j a : 

„Boldogan térek vissza Budapestre. A fogadta-

tás, melyben ott részesültem, örökre barátjukká tett. 

Őrömmel fogadom szives meghívásukat s kérem, higy-

jenek továbbra is testvéri érzelmeimben." 

Ulbach. 
« 

Félicien Kops, kinek ősei Rákócival vándorol-

tak ki Magyarországból, ezt irja : 

,Hálás vagyok az alkalomért, melyet nyújta-
nak, hogy megláthatom a földet, melyben őseim böl-
csője ringott. 

Félicien Rops. 
• 

Gaston Bérardi, híres hirlapiró, ki az egész 

földet bentazta s már hazánkban is járt, ezt irja: 

• Boldog vagyok, hogy újra áldozhatok 

amaz élénk és megragadó emlékek oltárán, melye-

ket szép hazájukból elhoztam. Igazi zarándoklás 

ez, mely, örömmel hiszem, még gyakran fog ismét-

j lödni. 
Bérardi. 

* 

Armand Gonzien hazánk lelkes barátja : 

„Sokkal jobban szeretem Magyarországot és a 

magyarokat, semhogy ne örülnék az alkalomnak, 

| melyet nyújtanak, hogy ismét láthassam önöket. 

Sohasem felejtem el azt a forró fogadtatást, mely-

ben részesültem, midőn Pestre és Szegedre mentem, 

hogy tanuja legyek az Arrogante-ünnepnek, melylyel 

önök teleltek a mi szegedi ünnepUnkre. 

Mi sem fizethet meg ily megindulásokat s én 

önöknek örökre adósuk leszek. Csak szaporítom az 

adósságot, de azzal a szent igyekezettel, hogy egy 

nap le is törlesztem azt. 

Fogadja uram legszívesebb üdvözletét annak, 

kit joggal keresztelt el egy valaki „tiszteletbeli ma-

gyar "nak ! 

Armand Gouzien. 
* 

Liechtenstein ezredes, a köztársaság elnöké-

nek főhadsegéde, Szemere Attilához, az irók és mű-

vészek társulatának igazgatójához a következő leve-

velet küldte : 

„Kedves barátom ! 

Miután önök megitélték javamra a „dignus 

e8t"-et, ki eem mondhatom, mily boldogan indulod 

el ily jó társaságban, hogy megfeleljek egy meg-

hivásnak, melylyel oly kitűnő emberek tiszteltek 

meg. mint Jókai és Pulszky. Ezerszer köszönöm, 

hogy reám gondoltak." 

Liechtenstein. 
• 

Émile Lévy szintén Szemere Attilához irja a 

kővetkezőket : 

„Kedves barátom! 

Nem is szükséges bővebben megmondanom 
önnek, mily boldoggá tett meghívásuk. Mióta az önök 
szép országát megismertem, úgyszólván „két hazáju" 
lettem, s Párisból Budapestre indulva, ugy érzem 
magam, mintha hazamennék. Az a nagylelkű ven-
dégszeretet, melylyel önök a körükbe érkezőt fo-
gadják, a legjobb mód szaporítani a magyar haza-
fiak számát idegen országokban." 

Émile Lévi. 

A Spanyolországból érkező hivatalos 
jelentések napról napra megdöbbentőbb ké-
pet tárnak elénk az ott dühöngő s folyton 
terjedő kolera pusztításairól. S ez annyival 
elszomorítóbb, mert a járvány már Francia-
ország Marseilles nevű legnagyobb tengeri 
kikötő városában is ujból kiütött, hol — a 
francia kereskedelmi miniszter jelentése sze-
rint — már eddig is 45-nél többen estek a 
járvány áldozatául. — A járvány kitörése 
éta augusztus i-éig Spanyolországban meg-
betegedett összesen 114,714 ember, meghalt 
34,000 egyén. Ha meggondoljuk, hogy a 
járvány még ma is folyton terjed, elszorul 
szivünk a szomorú kép láttára s őszinte fáj-
dalommal kell tekintenünk e szerencsétlen 
haza lakosaira. 

A z uj angol kormány-elnök mult hó 
29-én a londoni lordmayor által adott lako-
mán fontos politikai nyilatkozatokat tett ; 
kijelentette ugyanis, hogy Írországban más 
politikát fog követni, mint elődje s az ot-
tani ostromállapotot nem hasszabbitja meg, 
mely nyilatkozata azonban az angoloknál 
nem nagy tetszésre talált. A külügyekre 
vonatkozó kérdéseknél Salisbury a békés 
megegyezés mellett nyilatkozott s Oroszor-
szágban e beszéd után a legjobb vélemény-
nyel vannak Anglia és kormánya iránt. 

A z afghán—orosz határról hétről-hétre 
ellentétesebb hírek érkeznek: majd az ügy 
békés elintézéséről, majd meg a mindkét 
fél részéről meg-megujuló hadikészülődések-
ről. Legújabban az angolok hadi mozdu-

Nicolas Escalier, Páris első építésze, a követ-

kezőket irja : 

Sehinznachban kaptam az önök 
levelét s ki nem mondhatom, mily büszkévé tett a 
meghívás és mily örömmel fogom csodálni az önök 
által megkezdett s oly rövid idő alatt megteremtett 
müveket. 

N. Escalier. 
* 

Dr. Pozzi, Páris egyik első rangú orvosa 8 

egyetemi tanár, a következő sorokkal felelt a meg-

hívásra : 

„Köszönöm, hogy alkalmat nviijtanak, hogy 
viszontláthassam a kitűnő férfiakat, kikkel Párisbaii 
volt szerencsém találkozni két év előtt; köszönöm, 
hogy módomban lesz a nemes magyar hazát meg-
ismerni,- mely oly drága mindazoknak, kik hősies 
történetét ismerik. Köszönöm végre, hogy engem is 
kiválasztottak a franciák közé, kik tanúskodni fog-
nak rokonszenvünkről a magyar nemzet iránt. 

Pozzi. 
* 

Lapunk szűk tere egyébiránt nem engedi azt 

meg, hogy a francia jelesek meleg hangon irt leve-

leiket mind közöljük. írtak még és igy határozott 

ígéretet tettek az eljövetelre: 

Mario Proth, iró : Luois Gustave Fortuné Ratis-

bonne, költő; Lermina, ki Kossuth iratait, a francia 

nyelvre fordította; Emil Blavet, a párisi opera fő-

titkára ; Georges Clairin, Tony Róbert Fleury hires 

festők; Duplán, a Seine-département alpréfetje; Ba-

dín, a Nouvelle Revne szerkesztője ^ Yung, a Revue 

politique et littéraire főszerkesztője ; Ebeling, a nem-

zetközi irodalmi társulat titkára; Heugel, hires ze-

nemű kiadó, ki sokat tett a magyar zene népszerti-

sitéseért; Ollendorf, osztályfőnök a szépmüvészetek 

minisztériumában ; Dreyfus, hires vígjáték iró ; Pa-

rizelle, hirlapiró. — Az itt fölsoroltak határozott ígé-

retet tettek, hogy eljönnek, Magyarországot meglá-

togatják ; de hire van, hogy el fog jönni Hugó Vic-

tor unokája : Georgest, a párisiak kedvence ; Locroy 

képviselő, Hugó Viktor veje: Noqnet hires országos 

képviselő és többen. 

A francia vendégek kíséretében lejönnek még 

hozzánk Türr tábornok, Jókai Mór, Pulszky Ferenc, 

Horváth Gyula, Mikszáth Kálmán, Szemere Attila és 

többen. 

Csak jöjjenek ! Lelkesült örömmel várja őket 
Szentes város Hépe. 
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latairól s az oroszok készülődéseiről tesznek 

jelentést, sőt a londoni lapok már összeüt-

közésekről is imák, mely az oroszok és 

afghánok között történt volna. E hirek azon-

ban mind e mai napig nem nyertek meg-

erősítést s igy azt tartózkodással kell fo-

gadnunk. 

Egyptom és Szudánt illetőleg az angol 
kormány Szudánba nem akar ujabb csapa-
tokat küldeni s e tervét a máhdi halával 
indokolja. Komolyan csak Kassala városá-
nak hosszú ostromzár alól való felmentésére 
gondolnak és e célból v a g y Szuakimból, 
v a g y Massanahból indítanak e g y hadoszlo-
pot Szudánba. — Anglia Törökországnak a 
legbensőbb szövetséget ajánlotta fel s a 
szultán elé ebben a tekintetben komoly elő-
terjesztéseket tettek. A szövetségért kárpót-
lásul Anglia a portának nagyobb befolyást 
helyez kilátásba Egyptomban, első sorban 
pedig Szudán átengedése által. — Azonban 
a szultán, tekintettel Oroszországra, mely-
nek az ajánlat aligha lenne Ínyére, tartóz-
kodóan fogadta s erre nézve még nem is 
nyilatkozott. 

Mohamed Achmed, az álpróféta halálá-
láról mult számunkban közölt hir a hét foly-
tán hivatalos megerősítést nyert. A máhdi 
junius 19-én betegedett meg. Orvosok nem 
lévén jelen, két missionáriust hoztak a be-
teghez, akik némi orvosi ismeretekkel is 
birnak. Ezek azonnal kijelentették, hogy a 
b e t e g fekete himlőbe esett, mely ellen pe-
dig nincs orvosság. A máhdi erre unoka-
öccsét, Abdullah-t nevezte ki utódjául s át-
adta neki kardját is, hogy azzal folytassa 
a keresztények elleni irtó háborút. Reggeli 
öt órakor halt meg s mindjárt naplemente 
után eltemették sátrában, azután pedig a 
sátort fölgyújtották. 

Miután a máhdi halála bebizonyíttatott, 
ugy a szultán, mint a khedive, proclamatiót 
intéztek a szudániakhoz, melyben a fegyver 
letevésére szóllíttatnak fel s hogy térjenek 
vissza hű alattvalóknak. 
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ő néhány nap alatt keresztül viszi az üjyet a puszta 
tenyői társulatnál. 

— Kitüntetés. Konc Antal szentesi asztalos se 
géd a budapesti orssigos kiállításra egy varróasztalt 
és egy diszszekrényt küldött. Az iparos tanoncok és 
segédek által kiállított tárgyak f. hó 4 én biráltattak 
meg, mely alkalommal Konc Antal a bizottság által 
arany oklevéllel és 5 darab arany jutalommal lett 
kitüntetve. A bíráló bizottság jelentése szerint Konc 
Antal munkái jó ízléssel készült szép, kitűnő darabok, 
s igy a legnagyobb kitüntetést és jutalmat nyerte. 
Örülünk e kitüntetés felett, mely nemcsak a kitünte 
tettnek, de a szentesi asztalos iparnak is dieséretére 
válik. 

szére, rendelkezésre ál!. A tö nsges pártolásnál fogva 
a felügyelő bizottság a fürdőruhák számát is sza-
porította s a mai naptól kezdve két kocsi fog köz-
lekedni. 

— A helybeli m. kir. adóhivatal ellenőrét, Szva-
ton József urat — inint halljuk, - a pénzüjjymi 
niszter nyugdijjazta. A szegedi péaaügyígazgatóság 
es állásra a pályázatot már ki is irta s a kérvénvek 
két hét alatt nyújtandók be ugyanoda. Az állás 
80J frt évi fizetés ós 100 frt lakbérilletménynyel 
van összekötve. — Szvatou úrban a helybeli m. kir. 
adóhivatal egy buzgó és képzett hivatalnokot veszít. 

— Az artézi kut mélysége tegnap délután 249 
méter és 9 ceutiméter volt. 

— A kaszinó egylet f. hó 20-án tartja 25 éves | — Felhívás- Minthogy a szentesi iparos ifjú 
fennállásának jubilearis ünnepét. Ezen emlékünnep sági egylet elnöksége által a mult számban megje 
kezdődni fog egy díszközgyűléssel, melyen Zolnay j lent felhívásra igen kevés folyamodó jelentkezett, 
Károly választmányi tag fog felolvasást tartani 

szorult utódok „megaranyozott" őseiket a zálogházba 
vihetnék. 

— Baromfi korszakok megállapítására nagy 
szükség van minden piacon. Kecskeméten most lett 
kimondva közgyülésileg, hogy „mikor lesz a libá-
ból lud s a kis pulykából öreg pulyka ?" Ugyanis 
a liba szeptember 1 én már lúddá lesz, a kis pulyka 
pedig szeptember hó végén kilép kiskorúságából éa 
octóber 1-éu már öreg pulykává avanzsiroz, mely 
idők elérkeztével mindkettő teljes taksát fizet a kecs-
keméti piaczon. — E féle kor.uegállapitás — nem 
tudjuk van-e már helybeli piacunkon, de ha nincs 
— jó lesz azt itt is alkalmazásba venni. 

- Szalmakalap — lovak részére. E^y trieamti 
szalmakalapgyáros lovaknak való szalmakalapoknt 
hozott forgalomba. E kalapok hasonlítanak a mai 
modern n ő i kalapokhoz. A becses találmány célja : 

kaszinó 25 éves múltjáról. À díszközgyűlést a ka 
szinó helyiségében banquette fogja követni, melyen 
leendő részvétel iránt már folynak az aláírások. A 
kaszinó ezen szép ünnepélye alkalmából azta javas 
latot tesszük a választmánynak, hogy ezen ünne 
pélyt használja fel a Tóth József születési háza falába 
elhelyezett emléktábla leleplezésére s bár az idő 
rövid, maga Szentes városa meg hálából elvégezhetné 
a Horváth Mihály-féle emléktábla leleplezését; mert 
ez a két emléktábla állapota már tovább nem ke 
gyelet, hanem sérelem minden kegyeletes érzésű 
emberre. Az isten is meg fog bennünket áldani, ha 
valahára leleplezzük ezt a két emléktáblát és pedig 
csendben.mert arra már rég eljátszottuk jogunkat, 
hogy ezzel az ünnepélylyel zajt üssünk 

választmánynak f. hó 6 án hozott határozata folytán a lovakat megvédeni a — napszurástól! ! 
újból felhivatnak a nevezett egylet rendes tagjai, j — Á lha l o t t volt Nagy Károlyban egy Péterné 
(iparossegédek), hogy a kik a Fogl-féle alapítvány nevű 91 éves Öregasszony s már épen le_ akarták 
segélyében részebülui s az országos kiállítást inegte 
kinteni óhajtják, folyamodványaikat a múltkori fel-, 
hívásban közölt adatokkal — Kolpaszky János egy-
leti alelnöknél — f. hó 10 ének (hétfő) déli 12 órá I 
jáíg okvetlenül nyújtsák be, 

— A hazadé lajstrom közszemlére kitétele le 
járván, figyelmeztetjük a netaláni tévesen megrovat 
tokát, hogy felszólamlásaik beadására még csak 8 
napi határidőjük vau. Az idevonatkozó törvénynél 
fogva azután lehet valakinek akármilyen igaza, ha 
kérvényét elkésetten nyújtja be, mert az hivatalból 
fog elutasittatní. 

. . . . . . , , . I — Beküldetett. Az utcákon kóborló éa sarkig 
N .71. • A k o r t M f ° , J ^ s . ) Az országos lelenc ; i t o t t k Í 8 k H p u k b a u leselkedő kutvák által élőidé 
házat léte.,jő egyesület javára Dékány Jánoa g y ü , j , e U r é tu a j e t e 8 j e l e n e t e k a r r a ¿ é 8 z t e t D e k , hogy 
tőivén adakoztak : Zsoldos Ferenc. 1 frt Sarkad, f e l h i v j a i a r t í á H r e U i l ö r 8 é s ügyeimét mert a . már 
Nagy Márta Pap Is ván Ugra, András 20 - 20 kr.| m é

 J
g e r a j á r j , * mészárszék előtt hat 

Pap János, Vass András, Matolcs, Sándor, D Varga1 •• ? • • • J J 

Sándor, Füsti Molnár S , id. Döme József, Kiss 
Bálint, Kunus Andrásné, Kunus Andrá«, Ugrai 

Helyi és vegyes hirek. 
— A f rancia vendégek mikénti fogadtatása 

tárgyában f. hó 10-én ^héttőn) városi közgyü es lesz. 
Mint értesültünk, e tárgyban Horváth Gyula kor 
inánybiztos ur ma, vagy holnap körünkbe érkezik 
s az ő személyes közbenjövetele mellett lesznek vég 
leg megállapítva a fogadtatás részletei. 

— A vasutügyben egymást érik a hozzánk 
intésett kérdések, hogy az ügy jelenleg miben áll s 
hogy mi akadályozza a végrehajtó bizottság tényle-
ges munkálkodását s az ügy végleges lebonyolítását? 
— Ezen kérdések folytáu a következőkről tájékoz-
tatjuk olvasóinkat : A vasútépítési engedélyokmányt 
még nmn adta ki a kormány, s igv, mig ez meg 
nem érkezik a mig a jásznagykunszo'nokin-gyeí ér 
dekeltséggel egyezségre nem jutunk a két vasút jövő 
fenntartása és jövedelmének miként leendő megosz-
tása iránt, addig az építés kiadása iránt nem tehet 
előterjesztést a végrehajtó bizottság. Az Ügy azon 
ban szorgalmazva van minden irányban. Hajdú Sán-
dor Jász Nagvkuu Szolnokmegye alispánja f. hó 1-én 
városunkban volt és a polgármesterrel t »rgyalt az 
egyesülés feltételeire nézve, s ígéretét bírjuk, hogy 

Mihály, Vass Imre, Biró Julianna, Szilágyi István, 
Lakos Pál, Fábián Nagy András, Érsek Gusztáv, 
Molnai Bá'ínt, Molnár Ádám, Bokor József, Lakos 
Zsigmond, Solti Gvörgy. Sarkadi Nagy Zsigmond, 
Borsos Zsigmond, Dobsa Juli «ina, B ilogh György né, 
Molnár Sándor, Szűrsz. Nagy István, Győri Sán-
dor, BMádi József, Vída Szűcs Lajos, Székely Mi-
hály, Török B ilintné, So nodi Jáuosné, Vác.í Mi-
hály, Székely Mihály, V. Kis Mihály, Soós Mihály, 
Urbán Mihály, Horváth Lnjos, Kunus Imre, Szépe 
Sándor, ScánthS Dániel, Mészáros István, Kovács 
Gergely, Soós József, Pál ti József, Szekeres Mihály, 
Szenyéri Bá'ínt, K«nász Nsgy Lijoa, Vajda István, 
K. Horváth János, Kamocsa Andrásné, Szabics Imre, 
B íse Benjámin 10 10 kr. Összesen 7 frt. 10 kr. 
A mult héten kimutatott 12 frt 10 krral összes 
gyűjtésünk 19 frt. 20 kr. 

— Bál „A Csongrád megyei köru által f. hó 1 éu 
Rirnbovszky termeiben rendezett bálát csak erkölcsi 
tekintetbeu uiondh itjuk sikerültnek, mert a sz'p; de 
kevés közönség mellett a rendezőségnek rá kellett 
fizetni a bál jövedelmére, hogy a kiadások fedezhe-
tők legyeuek. Minél kevésbbó volt azonban a bál 
anyagilig fcielégitő, annál inkább emlékezetes marad 
az a jó kedv után azokra, kik részt vettek benne 
A mulatság zavartalan, sót fokozott jó kedv mellett 
világos reggelig tartott. 

— T . n i t ó va l a s z t a s . A tőkei tanyai tanítói ál 
lást f. hó 3 án tartott ülésében tölté be a városi is 
kolaszék. Volt 21 pályázó, de szavazatot csnk a 
két szentesi pályázó, Tóth Eek és Farkas Pál ka 
pott. A többség Tóth Elekre adta szavazatát. B mne 
egy szorgalmas és tehetséges ifjút kap az iskola. 

— A tiszai fürdőnél a fürdörend f évi au 
gusztus 9 tői kezdve, a hölgy közönség iránti tekin 
tétből, következőleg lett megváltoztatva: közös fürdő 
hölgyek részére : hétfőn, szerdán és pénteken egész 
nap, férfiak részére a 
bármely napon ugy 

ólálkodó kutya egy arra menő négy éves gyerme 
ket összevissza marcangoljon, va^y hogy egy nyi 
tott kapu e őtl elmenő tisztes nőt az ott leselkedő 
kutya lábáról elüssön és ruháját összetépje! Mindkét 
eset három nap előtt történt s 8zemtauuja voltain. 
R-miélem, hogy a rendőrség a közbiztonság érde-
kében erélyes intézkedéseket fog életbe léptetni, 
hogy e bajon segítsen, melyen pedig lehet segíteni, 
csak akarni kell! Egy szentesi lakon. 

— Meghívó a szentesi kaszinó egylet folyó 
évi auguiztus hó 20 ik napjáu (Szent István király) 
saját helyiségében tartandó huszonötéves emiék 
ünnepélyére, úgymint a délelőtt 10% órára kitűzött 
diszközgyü esre és azon nap este 8 órakor tartand S 
közvacsorára az egylet tiszt, tagjait családjaikkal 
együtt az elnökség e helyen is meghívja s felkéri, 
hogy az ünnepély kívánt sikeréhez képest minél u-t-
gyobb számban megjelenni szíveskedjenek. A társas 
vacsoránál egy teríték ára 1 frt. 20 krban állapit 
tátott meg, miért is kéretnek a tagtárs urak magu 
kat az egyleti szoiga által körülhordozott ivén aláírni 
annyival inkább, mert az ív f. hó 17 én este befog 
záratni Az aláírások kötelezők. Szentesen 1885. évi 
augusztus hó 8 ik napján. Az elnökség. 

— Köszönetnyilvánítás. A „Csongrád megyei 
kör" áltai f hó 1 én rendezett nyári tánczmulatság 
alkalmával felü fi-ettek : Kiss Zsigmond, Hankiss 
Károlyné, Dísai Molnár János 2 2 frt. Soós 
Albert, Schw iitzer Sándor — (Félegyházáról), 
Kugler Jusztin, G*bi 1—1 frtot. — Nevezett felül 
tizetőknek, valamint Bilázsovits Norbert szerkesztő 
urnák, ki a belépti jegyeket és a férfi táncrend* 
ket díj nélkül elkészíttetni szíves volt, a bálbízott, 
ság nevében hálás köszönetünket nyilvánítjuk. Szen-
tesen, 1885. aug. 3. T " 
Tasnády Antal ellenőr. 

— A halalkoponyás leány. A bécú Ex rablatt 
irja a következőket: Turuer bécsi ékszerész üzle 
tébe tegnap este egy finoman öltözött hölgy lépett, 
ki a ház el tt várakozó bérkocsiból szállt ki. A 

szegezni a koporsóját, amidőn a jelenlevők nagy 
ijedelmére fölnyitá szemeit és kijelenté, hogy ő még 
nem halt meg. 

— Hasznos beosztás. — Önök mindig csak 
tiszta bort isznak ? Mi ezt a luxust nem engedhet-
jük meg magunknak, mi otthon a bort vízzel isszuk. 
— Mit beszél, hisz én önt csak nemrég egy palack 
bor mellett találtam! — Az meglehet, mert tudja, 
igy van a dolog: a feleségem issza a vizet, én pe-
dig a bort. 

— Ismeri az apját Tanító: „Mond meg cs -k 
Jákob Hir8ch, hogy ha az apád valakinek 1C0 frtot 
ad kölcsön, ugy, hogy hónaponkint tizenöt forintot 
kell visszafizetnie, négy hónappal hány frttal fog 
tartozni az adós?" A kis Jákob: „Hát száz forinttal." 
Tanitó: „Jaj fiam, hiszen te a számtannak még az 
alapját sem ismered." — Jákob: „De ismerem az 
apámat." 

— Az altiszti iskolában. Kapitány: „Ki paran 
csolhat többet, mint a hadnagy?" Baka: „A kapi-
tány" Kapitány : „Jól van. S ki parancsolhat töb 
bet, miut a kapitány?" Baka: „A kapitány né." 

— Sajátságos végrendelet. Egy dúsgazdag 
kereskedő egész vagyonát egyik barátjának hagyta, 
oly feltétellel azonban, hogy az 25,000 forintot te 
gyen a koporsójábau. Az örökös hosszas tanakodás 
után a koporsóba ceh jegyet tett az öszegről, reá 
bízváu a megholtra, hogy akkor váltsa be, amikor 
akarja. 

többi napokon. Magánfürdő karcsú nőalak mindenkinek föltűnt az által, hogy 
a férfiak, mint a hölgyek ró 

Ita meg számtalanszor a beteg nő és hévvel csókoltj 

reszkető kezét. 

— Akkor nyugodtan várom halálomat. 

— Oh ! de ennek a halálnak nem szabad bekö 

vetkezni. 

— Pedig érzem, hogy erőm hanyatlik, fogy 

óráról órára és azt hiszem, hogy nem sokára tul 

leszek a földi szenvedéseken s inár tul is volnék, h 

gyermekeim iránti szeretetein, ragaszkodásom nem 

A N E V E L Ő U R . 
BESZÉLY (33) 

SIMA FERENCZTŐL. 

(Folytatás. 1 

A nevelő némán : de lelkében háborgó érzés 

és gondolatokkal eltelve állt úrnője ágya előtt; 

» ugy totszett neki, mintha az a beteg, sápadt 

nő most szebb volna, mint mikor legelőször meglátta, 

mikor vágyva, epedve nézte annak élettől dagadó 

•zép, kerek termetét, ragyogó, üdepirog arcát és i k e z é be családom ügyének'kormányzatát, 

égő, minden férfi szivet megdobogtató nagy f.-kete 

szemeit. 

Oh ! most volt az ifjú előtt igazán szép ez a 

nő s küzdött maga ellen, hogy oda ne essék a nő | 

ágya elé és be ne vallja, hogy ő a kisasszonyt j 

szeretni nem volna képes ; mert hisaen szive, lelke k ; | e h e t h j, f 

éa lelkének minden gondolata as anyjáé! | _ bekéin a 

— Ön néma ? szólt r-szkető hangon Kalo-

csayné : beszéljen, legyen hozzám oly őszinte, mintha 

anyja volnék, beszéljen ; ha valakinek van joga 

hozzá, hogy őszinte legyen hoziám, ön az. 

Darabos Sándor nem volt képes saólni; mert ha j 

ősiinte Akar lenni, csak azt mondhatta volna : igaz, 

hogy szeret, de nem Kalocaayné leányát, hanem 

Kalocaaynét magát. 

Ön már bizonyosan szeret valakit ! 

Szeretek, mondá az ifjú oly halkan, hogy 

maga it alig hallá; de a beteg ezt meghallotta. 

Kaiocsayné feje bágyadtan hanyatlott a pár-

nák közé éa sokáig hallgatott. Látszott, hogy az 

ifjú nyilatkozata vágyát, reményét tépte szét. — 

Ezt sejtettem, susogá egy perc múlva a beteg; 

mert mindég tapasztaltam, hogy ön nemcsak távol 

tartja magát leányaimtól ; de idegen is hozzájok. 

— De azért, bármit tegyen is, önnek nem szabad 

elhagyni gyermekeimet. Egy közel halálát érző nő 

kéri önt, hogy legyen gyermekeinek gyámola! 

Kaiocsayné szemeiben köny ragyogott, s ar-

cáról eltűnt a betegség okozta fájdalom és oly 8zép 

volt, mint egy angyal. 

Az ifjú észrevétlenül ereszkedett térdre a nő 

ágya mellett és megfogta annak erőtlenül lenyúló 

kesét. 

— Nagyságos asszonyom! saólt zavartan és 

remegő hangon az ifja, esküszöm, hogy mig élek, 

soha nem hagyom el családját. — Soha! — kiáltá^ 

értesítés. 
SZENTES, 1885. augusztus 7. 

A gabnaüzlet piacunkon a hét folytán általá 

ban hanyatló iráuyzatot mutatott: eladók és vevők 

egyiránt tartózkodtak. Búzából a héteu a'ig kelt el 

pár ezer métermázsa, árpa, kukorica éa zabból pe 

dig csak helyi fogyasztásra vásároltatott. 

Buza a r a k : 79—80 kilós (piros) 6 80., sárga 

Bzinű 6.50. 76-77 kilós 6.60—6 70. — Árpa (kö 

böllel) 3 80-4 frt. — Kukorica mm ja 5 frti — Z%b 

köble 3.60. — Köles köble 4.50. — Szalonna mm. 

38—40 frt. 

Közgazdaság. 
BUDAPEST, 1885. aug 5 . 

A lefolyt hét időjárása, különösen a hét első 
Kambovszky Jenő pénztáros, felében, nagyon zord volt, mely nen, felelt meg H 

kánikulái évszaknak; a hét máso'dik felében azonban 
már enyh ü t az idő. E hűvös időjárás neiu tett kárt, 
sőt nagyon kedvező volt az aratási és cséplés, mun 
kálatokra. 

Az értéktőzsdén a lefolyt hétről alig jelezhetünk 
változást. Az értékpapírok árfolyamai, valamint, a 
gabonaárak a politikai békés hangulatokat leghiveb 
ben tükrözi vissza. A pénzügyminiszternek HC adó 
szigorú behajtására vonatkozó rendelete külöoösen 

külföldi pénzpiacot tette érzékenynyé, mely 

arcát sűrű fátyol fedte. Sürü fátyol ebben a forró 
időszakban, — a hölgynek bizonynyal volt oka, a 
miért arcát rejtegette. Nyomban belépése után erős 
pézsmaszag töltötte be a helyiséget. Turner a leg 
nagyobb szeretetreméltósággal kérdezte tőle, hogy szigort Magyarország hitelképességének rovására 
mit kíván és az idegen nőnek óhajtására, néhány 
javabeli ékszert rakott eléje. A nő halk és rekedt 
hangon, töredezve beszélt németül. Némi válogatás 
után kiválasztott egy karperecet, melynek százöt 
forint volt az ára. Hogv az ékszert jobban uiegte 

_ii 1 kiüthesse, a világosság felé tartotta, a nélkül azon 

a
 1 ban, hogy a fátyolt felemelte volna. De a fátyol 

ebben a pillanatban mégis nagyon kényelmetlen le-
hetett neki, mert jobbra balra ráncigálta, miközben 

jegyzi 8 a magyar állampapírok vásárlására tartóz-
kodóbbá lett, minek folytáu ezek árfolyamai a mult 
hetihez képest csökkentek. Az egyedüli, mi a pénz 
piacra a lefolyt héten némileg élénkitően hatott, a& 
osztrák magyar államvasutak kötvényeinek forga-
lomba hozatala volt, mi egészen csendben történt 
meg; valamint az egyiptomi kölcsönnek aláírása, 
mely különösen a nyugati tőzsdéket foglalkoztatta. 

Az árutőzsde is várakozó állást foglalt el. Ma 
tartogatná erőmet. — Egy vágyam volt, de ez már egészen levált az arcáról és — borzasztó látvány gyarország versenypiacairól gyenge termést jeleznek 
lehetetlen. Akartam, hogy halálom után ön vegye j tárult az ékszerész elé, igaz, hogy csak egy pilla m i kiviteli kilátásainkat emeli, annyira, hogy a ma 

natra, mert nyomban rá elájult. Halálkoponya vi , gyar államvasutak 2000 teherkocsit küldöttek szét 
gyorgott reá ; az arcz állapota ugyanis olyan volt, j a gyűjtő állomásokra, melyek termésüuket volnának 
hogy ez a kifejezés nem mondható túlzottnak. A hivatva a külföldre szállítani, noha a gabnaárak ma 
nagy kerek üregek, melyekben a szemek mélyen csökkenőben vanuak. 
elrejtve feküdtek, az erősen kiugró pofacsontok, az Részletes jeleutéseink a következők: 
orr hiánya, mindez nem vallhatott élő emberre. Az Gabona Üzlet. Buza. A külföldi piacoknak tar-
ékszerész Ájulás* legfeljebb egy percig tarthatott. | a n yha irányzata, az export hiánya, a uedve-
Míre felocsúdott, a borzasztó uő eltűnt, a kiválasz- zőt|tín lisztkelendőségi viszonyok éa végre a kitűnő 

A nevelő szíve majd megrepedt fájdalmában 

ezen beszéd alatt H minden pillanatban ott volt, 

hogy kitárja lelkét a beteg előtt. 

Most pillanatokig szünet állt be ; az ifjú vias-

kodott lelkével s Kaiocsayné lelke révedezett azon, 

az, kit a nevelő szeret ? 

Nekem azt súgja jó érzetem, hogy nagy 

ságod fel fog gyógyulni. 

— Soha! 

— Ő h ! én éjjel nappal imádkozom és nem 

hunyom le szemeimet s sz én imámat meg fogja 

hallgatni az ég ! 

— Vajha ugy lenne ! sohajtott fel a azegény 

beteg. Mégis fáj gyermekeimtől megválni. 

— Ó h ! higyjen nagyságod, higyjen ! az Isten 

itt áll mellettünk. 

E pillanatban Kláriska lépett a azobába éa meg 

lepetve látta az ifjút ott térdelni anyja ágya mel-

lett. A szegény leány azt hitte, hogy anyja rosszabbul 

lett s talán utolsó pillanatait éli : kétségbe esve 

vetette magát anyja ágya elé. 

— Anyám! sikoltá, ne hagyj itt bennünket! — 

oh ne hagyj itt! 

— Ne féljen kisasszony! szólt az ifjú felemel 

kedve: jó az Isten! nem hagy el bennünket éa meg 

tartja nekünk, kinek drága élete mindnyájunknak 

kedves! — Csak egyre kérem nagyságodat: engedje 

meg, hogy naponta többször látogathassam meg, 

hogy itt lehessek ágya mellett, mert ez az egye-

düli vágyam. Öh , én elbeasélem, elimádkozom lelke 

fölül a borongó fellegeket, s ha egyszer ott felra-

gyoghatott as életet adó és tápláló napsugár: akkor 

beáll a javulás és visssaköltözik ebbe a házba a 

bold ogság. 

— Öh ! legyen hát itt mellettem. Lássa, oly j ó 

e i n ek nekem biztató szavai. (Folyt, köv.) 

tott karperecz sem volt többé a helyén, hanem ott 
feküdt helyette a százöt forint vételár. Ez a körül 
mény nagyban járult hozzá az ékszerész gyors fel 
ocsudáaához. A hilálkoponyás hölgy tegnapelőtt ér 
kezett anyjával Bécsbe éa egv ottani vendéglőben 
szállt meg. Köztiszteletben álló, jómódú olasz csa 
Iádból való, melynek Bécsben rokonai vannak. A 
szerencsétlen leány még csak tizenhét éves és szU 
letése óta van ebben a borzasztó állapotban. 

— Megörült. Egy ártatlan embert a bud »pesti 
hadbíróság negyedfél évig tartott vizsgálati fogság 
ban 8 a szerencjétlen ellen csak akkor szüntette 
meg a vizsgálatot, midőn az a sok szenvedéstől ki 
merülve, elméjében megháborodott. Akkor hirtelen 
elővették az ügyét s a mit negyedfél év alatt nem 
tudtak kideriteni, egy nap alatt kisütötték, hogy az 
illető ártatlan. Az őrültté tett embert Szeinerédy 
Alajosnak liivják. 

— Galvanoplasztizált holttestek. Miutaz „E—s" 

írja: Egy francia mérnök és vegyész azt a javasla 
tot teszi — 18 év előtt inár a francia törvényhozó 
testület elé is terjesztette — hogy a holttestek gal-
vanoplasztikaí 11(011 óvják meg a megsemmisüléstől. 
A családnak nem kellene kedveseitől megválnia, a 
holttestek általi megfertőzés lehetetlenné válnék és 
a híresebb emberek holttesteit csak valamivel to-
vább kellene a galvánikus fürdőben tartani, hogy 
asobrokká változzanak. A feltaláló három emberi 
holttesten és száznál több állati hullán tett kísérle-
teket. Eljárása szerint bedörzsölik a testet grafittal 
és azután a fürdőbe fektetik ; a szegényebbek tes-
teit horgonynyal lehetne bevonni, mert a réz kissé 
sokba kerülne, de viszont a gazdagabbaknak ezüs 
töt és aranyat ajánl. As eaztne nem is olyan rosz, 
milyennek első pillanatra látásik : — az eljáráanak 
többek közt mag lenne azaz előnye is, hogy meg. 

minőségű uj buza piacra özönléae valóságos bom-
lást idéztek elő gabonapiacunkon. A malmok igen 
tartózkodólag viselkednek és naponta nagyobb ár-
engedményeket követeltek, «.z árak a mérsékelt kí-
nálat dacára folyton csökkentek, ugy, hogy ó es uj 
buza a mult héthez képest 55—60 krral olcsóbban 
zárult A heti forgalom 120 ezer métermázsára te-
hető, a minek fele uj buza volt. 

Mai jegyzések jóininőségü uj búzában 76 k. 
7 30-7.40. 77 k. 7 35-7.45. 18 k. 7.45-7.55, 79 
k. 7.55-7.65, 80 k. 76 0-7.70, 81 k. 7.70—7.80 
forint. Buza határidőre szintén csökkenő irányzatot 
követtek; buza tavaszra 8.35 frton indult meg, csök-
kent 8 frt 08 krra. 

ROZS Az üzlet e héten is jelentéktelen volt, 
mivel a csekély számú vevők nagy árengedménye-
ket követeitek. Az irányzat gyenge volt és az árak 
20—25 krral estek ; mai jegyzés 6.40—6.60 frt. A 
forgalom 4000 métermázsára tehető. 

Árpa- A forgalom ezen cikkben sem öltött 
figyelemreméltó mérveket, noha már idegen vevők 
is érkeztek a piacra. Mintegy 6000 métermázsa kell 
el. Égetni való árpa 6—6.50 forinton, takarmányárpa 
5.40 - 5.85 forintou, serfőzdei árpa 7—8 forinton kelt. 

Zab csendes irányzatot követett és az ár nem 
változott, ó áru a minőséghez képeat 6 30 —6.60 fo-
rinton adatott el. 

Tengeri . Kész áru csekély figyelembe része-
sült és mert kevéssé kináltatott, csak 5 krajcárt 
vesztett árából. Miutegy 100,000 m názsa kelt a 
5.50-5.70 frton. 

Repce e héten is cekély figyelembe riszestt't 
nem volt export kereslet éa így a belföldi gyárosok 
éa spekulánsok diktálják az árakat, melyek tényleg 

*9 frttal estek. Káposztarepce és bánsági repej 
K h — J . frton adatott el. 



32. SZAM. 
— A világ legnagyobb templomai. Egy turel 

mes statisztikus adatokat gyűjtött a nagy székes 
egyházak befogadási képességéről. Az & tapasztala 
tai szerint első helyen áll a római Szent Péter tem-
plom, mely 54,000 embert képes befogadni. Ez után 
következik a római Pál templom 38,000, a milánói 
»«ékesegyház 37 000, a külni dóm 30.000 ember 
számára befogadási képességgel. Ezekhez sorakoz-
nak : A londoni Szent Pál-templom és a bolognai 
Petronius templom 25.000, a lateráni Szent János 
templom, a konstantinápolyi Aja Sophia 23 000, a 
bécsi Szent István-templom és a pisai székesegyház 
12.000 ember számára. A bolognai Szent Domokos 
templom 11.400, a müncheni nőtemplom 11.000 éa 
• velencei Szent Márk templom 11.000 embert ké 
pes befogadni. 

— Jellemző Kőműves (munkaközben): Csitt ! . . ' 
Uti már a delet.. . Teringettét, majd hogy bele nem I 
mártottam a meszelőmet még egyszer! 

— Börtönégés Amerikában. Egy kábel-távirat 
szerint óriási tűzvész pusztított jul. 30 án reggel! 
Bakercity Oregon állambeli város börtönében. Az 
épületet, ugy látszik, fegyencek gyújtották fel, a kik | 
a zavart arra akarták felhasználni, hogy kiszabadu!-1 
janak a börtönből. A tűz a nagy vihar folytán csak-
hamar oly mérveket öltött, hogy az egész épületet' 
lángba borította és a fegyencek legnagyobb része 
iszonyatos halállal mult ki. A többiek is súlyos 
égési sebeket szenvedtek. 

— Elsülyedt falu Rongaburában éa Bengáiiában 
az utóbbi napokban három izben erős földrengés 
volt, mely nagy pusztításokat okozott. Bengáiiában 
Nattóre mellett pedig egy falu teljesen eltűnt a föld 
•zinéröl. 

— Ezt is jó tudni ! Lapunk egy közelmúlt 
számában közöltünk egy esetet — irja a Székes 
fehérvár és Vidéke, — mely élénken illusztrálja, 
hogy mily gálád visszaéléseket követnek el igen 
sokszor a fővárosban megjelenő „kis hirdetések" 
«ltján. Most ismét közölnek velünk egy esetet, melyet 
következőkben *dunk elő: A „Budapest" cimü képes 
lap hirdetései között egy ajánlat jelent meg, mely 
ben egy szép, barna, szeilemdus hölgy, kinek 8,000 
forint készpénze van, férjhez menni kínálkozik. Meg 
volt jelölve a cím is, melyen a válasz elkündendŐ. 
Városunkban néhány fiatal ember egy kis tréfát 
akarván csinálni, levelet küldtek Budapestre a kívánt 
címre. Postafordultával a fiatai emberek kaptak is 
választ az áltatok jelzett cimre. A levélboritékon 
„Ágoston Tóthu cégnyomás volt. A levélben domine 
Tóth azt írja, hogy a férjhez menni óhajtó hölgy 
elfogadja az ajánlatot; de ő arra kéri az illetőt, 
hogy küldjön előlegesen 10 Irtot, mert a „nagyságos 
asszony" őt bízta meg ügy*i rerdezésével. Ha a 
10 frtot megkapja, kieszközli a levelezés megkez-
dését. A mi fiatal embereink — olvasva Tóth levelét 
— nsgyot nevettek s küldtek Tóthnak a 10 frt he 
lyett olyas valan it, a mit az aligha tesz az ablakba 
Jó volna, ha fővárosi rendőrségünk kiterjesztené 
figyelmét a hirdetésekkel szélhámoskodó iparlova 
gokra ia. 

A „magyarországi központi Fröbel -nöegylet" 
gyermek kertésznő k^pző-intézetében az 18h5— 6 
tanévben az előadások folyó év szeptember első 
rapjaiban veszik kezdetüket, miért is mindazok, kik 
magukat gyermekkertésznőkké kiképezni s ekkép 
tiszteletre méltó állásra szert tenni óhajtanak, felhi 
vatnak, hogy folyamodványaikat f é. augusztus hó 
30 áig az egylet iskolaügyi bizottságának elnökénél, 
Rosenzweig Saphir Sarolta úrhölgynél fiakik Mar-
gitsziget, nagy szálloda 238 az.) vagy pedig Pé 

SZE1TTESI JLaJL.'F. 

terfy Sándor urnái, az intézet igazgatójánál (lakik: 
VII . Damjanich utcza 3. az.) nyújtsák be. 

A felvétel feltételei: 1. betöltött 16 ik korév; 
2. egészséges testalak ; 3. feddhetlen előélet; 4. gyer 
mekek iránti szeretet; 5. a magyar nyelv bírása 
szóban éa írásban; 6 tartoznak négy elemi és két 
polgári iskolai osztály, esetleg hat elemi osztály be 
végzését tanusitó bizonyítvány és kereszt, illetőleg 
azületéai levél bemutatása mellett, felvételi vizsgá 
nak is alávetni magukat. A gyermekkertéasnő képző 
tanfolyam két évig tart. 

A növendékek, kivétel nélkül, díjtalan tanítás-
ban részesittetnek és a taneszközökkel ia az egylet 
költségén láttatnak el, — étkezés, ruházat és lakásról 
maguk gondoskodnak. 

Egyúttal közöljük, hogy a jövő tanév elején 
okleveles tanítónők számára külön tanfolyam nyit 
tátik. Az ezen tanfolyamot hallgatói akaró tanítónők 
folyó évi szeptember 15-ikéig jelentkezhetnek az 
elnökségnél. 

Budapeat, 1885. Az elnökség. 
— A párisi magyar egylet e hó 5-én tartott 

közgyűlésében elhatározta, hogy építendő háza ügyét 
újra felveszi és a hazai közönség figyelmébe ajánlja. 
Már 1877 beu 250 darab 100 frtos kötvényt bocaáj 
tott ki, melyből 1578. december végéig Í20 darab 
el is kelt. Amaz idő óta azonban mit sem tehetett, 
hogy céljához közelebb érhessen. Az idők rosszra 
fordultak. A párizsi háztelek ára felszökött, a nem-
zet figyelmét és jótékonyságát elvonták Bosznia és 
a szegedi árvíz Most a viszonyok jobbra fordultak. 
A háztelkek Párisban olcsóbbak, a magyar országos 
kiállítás fényes eredménye és a külföld által is be-
vallott teljes sikere hazánk figyelmét az iparra irá 
nyitja, és a párizsi magyar egylet megragadja az 
alkalmat, hogy végre felépíthesse saját házát, mely 
a Magyarországból érkező iparosoknak az első se 
gélyt nyújtani lesz hivatva Emlékiratot fog az egy 
let nevében a házügyi bízottság kibocsájtani, mely-
ben felkéri a hazai közönséget, a városokat, pénz 
intézeteket, ipartársulatokat és gazdag főurakat, ven 
nék meg a megmaradt 130 kötvényt. Reméljük az 
egylet, melynek tiivatása a magyar iparban és ki 
hatása annak emelésére az országos kiállításon is 
tapasztalható, nem fog felhívásával kudarcot vallani. 

Irodalom. 
— A legkényesebb Ínyenc ¡8 meglehetne elégedve, 

La nej« a .Magyar Háziasszony- étlapja szerint főzetné ebéd 
jeit. Mert ebbei. a lapban az év minden napjára más más étlap 
közöltetik s az egész évfolyamban nem lehet l<ét egyforma ét-
lappal ellátott napra találni Már pedig az mindenki előtt tudva 
van, hogy a változatosság az, mely a legegysa rfibb ételt is 
Ízletessé teszi A „Magyar Háziasszony" kiterjeszkedik a kony-
hán kivűl, általiban a nő társadalmi életére, a háztartásra, 
gazdaságra, nevelés, házi o vosi és egészségügyre, általában 
egyszóval a nő életének minden mozzanatára s mindenre, a mi 
a nő előtt csak érdekkel hír. A mellett a szórakoztatásról sem 
feledkezik meg, a mennyiben a . M u n k a U t á n - cimfi szép-
irodalmi ingyenes melléklet gazdag változatban közöl költemé-
nyeket, humoreszkeket, heszélyeket, rajzokat s egyébb szóra-
koztató apróságokat, valamint állandóan *gy-egy nagyobb re-
gt'nyt is folytatásokban A „Magyar Háziasszony" előfizetési 
ára egész évre 6 frt, tél évre 3 frt negyed évre 1 frt 50 kr s 
a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona utca 19 sz ) melyhez 
az előfizetések legezélszeifibben postautalványon intézeudők, kí-
vánatra bárkinek ingyen s bérmentve szolgál mutatvány száminál. 

— A „ V a s á r n a p i Ú j s á g - ang. 2-iki száma a követ i 
kező tartalommal jelent meg: Grant Ulysses. — Pipa dal- | 
(Ajánlva St^in Gábor barátomnak.) Szász Bélától, — A mi I 
cselédeink. Irta P. Szathmáry Károly — Kolumbus tojása — 
Sáskajárás Kaliforniában. — A vegytani kutatosok áldozatai, i 
— A könyvgyűjtők — Homokból font kötelek Regény. — | 
Egyveleg — Virágdieaitmény a múmiákon. A közlekedés- ; 
ügyi minisztérium kiállitási csarnoka K. Imre» Lajostól. — Ro-
setti Konstantin. — fc'gy encyclopedia megalkotása. — Aa or- ; 
szágos kiállításról. — Irodalom éa művészet. — Közintézetek í 

éa egyletek. Egyház és Iskola. — Mi újság ? — Halálozások. 
— Sakkjáték — Szerkesztői mondanivaló. — Heti napJtf. — 
K é p e k : Grant Uly»s«s — Kolumbus tojása. — Sáskajárás 
Kaliforniában. — Homokból font kötelek. — Az országos kiál-
lításból A közmunka-és közlekedésügyi minisztérium csarnoka. 
— Virágdisritések múmiákon (4 képpel) — Rosetti Konstan-
tin. — A „Vasá rnap i ú j s á g " előfizetési ára negyedévre 2 
frt, a „Politikai Újdonságok" kai együtt 3 frt. — Ugyancsak 
a Franklin-Táisulat kiadóhivatalában (Budapest, egyetem-utca 
4. sz) megrendelhető a „Képes Néplap" legolcsóbb újság a 
magyar nép számára, félévre 1 trt. 

— A „ J o g t u d o m á n y i Köz l öny- juüus 31 »ki (3l-ík) 
száma a következő tartalommal jelent meg: Az oros« büntető 
törvényjavaslat. (Különös rész). Dr. Wlaaaica Gyula büntető 
kir. alfigyésztől. — A folytonos és folytatólagos büncselekvények 
tana Dr. Balogh Jerőtől. — Törvénykezési Szemle: A telek 
könyvi rendel t 92. és az 1881 : LV . tz. 228- § a. I)r, Klénáncz 
György hajai ügyvédtől. — Az ügyvédviz?gáló bizottság fel-
terjesztése az igazságügy miniszterhez. - Különfélék..— Mellék-
let Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny 1885. folyamának 
I. felében közölt Cnriai Határozatokhoz A „ J o g t u d o m á n y i 
K ö z l ö n y " előfizetési ára félévre 6 frt negyedévre 3 frt. 

— A Képes Csa l ád i L a p o k . 45. számának tartalma : 
Szivek játéka. (Elbeszélés folytatása.) Balázs Sodortól. — 
Székelyföldön. (Költemény ) Fülöp Árontól. — A vitorlavászon 
története. (Elbeszés folytatása.) Kisteleky Edétől. — Sélya Da-
nyí. (Rajz ) Vereskövitől. — Tengertitka. (Angol elbeszélés, foly 
tatás,; — Házaság pénzért. (Regény folytatás».) Br Horváth 
Miklóstól, — Egy fogadás novellája (Elbe^zélé.-.) Dr. Enge) 
Gyu'ától. — Fürdőkből (IV. Dobelbad. Virter Károlytól. — V 
Buziás.) — Faust (Turgenyev Iván elbeszélése. Folytatás) 
Fordította Zsatkorics Kálmán. — Képmagyarázatok. — Mindé 
féle K é p e i n k : Olaszországi utasok. — Almaszüret. Augusz 
tus. M e l l é k l e t : Az „Ingoványon át" (regény Sziklay Já-
nostól.) 81 97 oldala A b o r í t é k o n . Heti naptár. Sakk-
talány — tláromszög^rejtvény. — Talányok megfejtése Meg-
fejtők névsora. Jutalmak, Hymen. Gyászrovat Apróságok. 
Szerkesztő postája. Hirdetések Előfizethetni Méhner Vilmosnál, 
Budapest IV. ker papnövelde utca 8. sz. Egés* évre 6 frt, fél-
évre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. 

— A rk is L e x i k o n " 4-ik füzete megjelent Dickinson-
tól Gaviáljig terjedő tartalommmal s Tengerészet Sziklák Épí-
tészeti mfivek éa ragado/ó állatok eimfí mellékletekkel. Ajánljuk } 

olvasóink figyelmébe Előfizetés (H 12 füzetből álló teljes mun-
kára 3 frt, 8 füzetre 2 frt, 6 füzetre 1 frt 50 kr., 4 füzetre 1 frt) a 
„Pallas" irodalmi és nyomdai részvénytársaságnál eszközölhető 
egy-egy füzet (kapható minden hazai könyvárusnál) 30 kr. 

Vasúti menetrendek. 

Szegedről Budapestre: 
Személyvonatok : 2 óra 45 perc délután, 2 óra 

44 perc éjjel. 

Gyorsvonat: 2 óra 39 perc éjjel. 

Omnibusz vonat: 5 óra 39 perc reggel. 

Félegyházáról Budapestre: 
Gyorsvonat: 3 óra 48 perc reggel. 

Személyvonat: 4 óra 28 perc reggel. 

Omnibuszvonat: 10 óra 37 perc reggel. 

Személyvonat: 4 óra 28 perc délután. 

Kunszentmárton Szolnok: 
Omnibuszvonat: 12 óra 46 perc délután. 

Szolnok Kunszentmárton: 
Omnibuszvonat: 11 óra 22 perckor délelőtt. 

Gőzhajózás a Tiszán. 
Szegedről Szentesre: kedden és pénteken reg 

geli 5 órakor. 

Szentesről Szolnokra: kedden és pénteken dél 
előtt 10 órakor. 

Szolnokról Szentesre: hétfőn és csütörtökön 
reggeli 5 órakor. 

Szentesről Szegedre: hétfőn és csütörtökön 
délelőtt tiz éa fél órakor. 

J X V E V F O L Y A M . 

—Egy csodálatos orvosi műtét története.— 
Az amerikai nagykövet Kasson ur Bécsben, kormányá-

nak nemrégiben egy csodálatra méltó orvos sebészi mfitét ér-
dekes tudósítását küldte meg, mely ezelőtt nemrég Billroth pro-
fessor ur által lőn végrehajtva Bécsben; ez egy csodálatra méltó 
módon történt gyomorkivágásból állott, melynél a gyomornak 
csaknem egyharmad részét k-lle eltávolítani 8 a mi még cso-
dálatra méltóbb, a beteg ismét felgyógyult, oly e-et, milyen 
eddig még soha elő nem fordult. A betegség, mely miatt ezen 
műtétet alkalmazni kelle, gyomorrák volt, mely az alábbi kór 
tünetektől kisértetik: 

Az étvágy felettébb rossz; a gyomorban valami sajátsá-
gos, leírhatatlan, felettébb gyötrő érzés uralkodik melyet leg 
inkább valami meg nem határozható zsibbadásnak lehetne ne-
vezni: a fogakra kölönösen reggelenkint bizonyos tapadós nvák 
rakódik le, mely igei. kellemetlen utóizt hagy magi után: táp-
lálékok élvezete nem látszik ezen sa játságos zsibbadt érzést el-
távolítani, sőt ellenkezőleg azt inkább fokozzák; a szemek be-
esnek s megsárgulnak, kezek és lábak hideg s tapadósakká 
válnak, mintegy hideg verítékkel fedve. A b*teg folytonos 
bágyadtságot érez s az álom nem ad neki uj erőt; nemsokára 
rá a beteg ideges, ingerült s losszkedviivé válik; balsejtelmek 
gyötrik; ha fekvő helyzetből hirtelen fölemelkedia, elszédül, 
fülzuggást kap s meg kell fogódznia valamibe, hogy össze ne 
rogyjon; belei eldugulnak, bőre legtöbbnyire száraz és forró 
lesz, vére m«gsiirüdik s olvadékossá válik s nem czirkulál ren-
desen. Későbben a beteg az ételt evés után csakhamar kihány-
ja, melynek olykor savanyus poshadt, néha pedig édeses ize 
van, gyakran sz-nved szivdobo^ásban a azon hiszemb*n van, 
hogy szívbajban szenved : végre azonban már semmi fél« táp-
lálék nem marad meg benne, miután a bélcsatorna nyilása vagy 
már tökéletesen, vagy legalább nagy részt egész el van dugulva. 

De bármily elriasz'ó legyen is ezen betegség, mind a 
melle't a fenti kórtünetekben szenvedők még se csüggedjenek 
el, mert ezer közül kilenczszáz kilenc\ enkil« ncen nem szenved-
nek gyomorrákbau. hanem pusztán csak emészte'.lenségben, oly 
betegségben, mely igen könnyen gyógyítható, ha helyesen gyógy-
kezeltetik. A legbiztosabb s legjobb sz< r ezen betegs 'g ellen 
a „Shaker-kivonat,* növéuyí készítmény, mely az alább felso-
rolt. gyógyszertárak mindegyikében megszerezhető. Ezen kivo-
nat a bajt alapjában támadja meg * azt gyökeresen kiirtja a 
testből. 

Oly egyéneknek, kik dugulásban szenvednek, a So ige l-
fé le hasha j t ó l abdacaokra ¡a v»n szfikségök a rsh.:iker-
kivonattal" kapcsolatban. A Selgel-fé le hasha j t ó l abda 
CSOk meggvóg\ itják a dugulást, elűzik a lázt é« a meghűl *>t, 
megszabadítanak a főfájástól, 8 elfojtják az epekiöinlébt. Kzek 
a legbiztosabb, h gkelU met. sebb s »gyszersmint a legtökélete-
sebb labdacsok minden eddig készítettek között. A kí tzehkel 
csak egy kísérletet is tett. azok használatát bizonyára nem 
lógja abban hagyni. Enyhéd- den 8 minden legkisebb fájdalom 
előidézése nélkül haf. 

Ara egy palack „Shaker-kivouatnak," 1 frt 25 kr, 1 
doboz Selgcl-féle hasha j t ó l abdacsoknak r»0 kr 

Magyaroszági főraktár: 
Budapesten: T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertára király ulca 

12. Szentesen: I'odhradszky Ferencz és Várady Ltjos gyógy-
szert ára, 17—20 

Hirdetmény. 
Szentes város 1884. évi egyénenkénti 

földadó kivetési lajstroma a városi adóügyi 
tanácsnok hivatalos helyiségében a mai alul-
írott naptól számitandó 8 napi közszemlére 
oly figyelmeztetéssel tétetik ki, hogy a jel-
zett idő alatt azt az érdekeltek a hivatalos 
órák alatt megtekinthetik s azok, kik ezen 
a d ó n e m m e l az 1883-ik évre már meg-
voltak róva, a közszemlére kitételt követő 
15 nap alatt, azok pedig, kik 1884-re először 
rovattak meg, adótartozásuknak adóköny-
vecskéjükbe történt bejegyzését követő 15 
nap alatt, a netaláni téves kirovások ellen 
felebbezéssel élhetnek s irásos felebbezé-
seiket a polgármesteri hivatalhoz beadhatják. 

Városi adóhivatal. 
Szentesen, 1S85. aug. 7. 

S z A n t l i ó L a j o s , 
a. O. tanácsnok, 

X I X ZES 2D E T I E 

Felhívás. 
A Szentes városi g>mnas. tanfolyammal 

egybekapcsolt polgári fiúiskolában a torna-
tanári állomás megüresedvén, ennek e g y 
évi ideiglenes alkalmaztatás által történendő 
betöltése céljából felhivatnak mindazon tor-
nászat tanításra képesített helybeli tanférfiak, 
kik ezen állomás ideiglenes betöltésére haj 
landók, hogy tornászati oklevéllel felszerelt 
kérvényeiket f . hó 15 ik n a p j á i g a községi 
iskolaszék elnökségéhez terjesszék be. Ezen 
állomás javadalmazása évi 300 forint, mely 
előleges havi részletekben adatik ki. Taní-
tási kötelezettség, a miniszteri tanterv sze-
rint, heti 12 óra. 

Szentesen, 1885. aug. 5-én, 

Z o í n a y M á á r o i y , 
iak. széki jegyző, 

ŐZT. Kristó Nagy Fálnénak 
a d e r e k e g y h á z i oldalon levő mintegy! 
7 2 h o l d földje haszonbérbe kiadó, v a g y örök 
áron eladó; 

Tóth Kálmánné Rácz Klárának 
pedig a derekegyházi oldalon lévő, mintegy 
5 7 holdnyi szántóföldje haszonbérbe kiadó. 

Vince Gáspárnak 
kistőkei s a bökényi csárda közelében levő 
10 hold tanyaföldje eladó. A feltételek iránt 
értekezhetni a tulajdonossal a helyszínén. 

Bőszörményi Istvánnak 
III. t. 476. számú háza eladó. 

¿25.—885. 

Árverési hirdetmény. 
A szentesi árvaszék részéről közhírré 

i tétetik, hogy fele részben Vass Juliánná Bor-
j bás Józsefné, másik fele részben Varga Ju-

liánná s több kiskorú gyermekei tulajdonát 
képező és a szentesi 1253. sz. telekjkvben 
1589. hrsz. ai. I. t. 396. népsor számú 1000 
frtra becsült ház, udvarterével s épületekkel, 
a felek kérelme folytán 1S85. évi September 
3-ik napján, a városház udvarán megtartandó 
nyilvános árverésen el fog adatni. A felté-
telek addig is Pataki Imre közgyámnál meg-
tekinthetők. 

Kelt Szentes város árvaszékének 1885. 

Julius 23 án tartott üléséből. 

S a v k a d l 
elnök. 

jjurenák Ede örököseinek! 
Ilapistói tanyaföldjük f. évi szent Mihály nap-| 

jtól kezdve haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet ] 

Fekete Márton megyei főjegyzővel. 

Továbbá 

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

helyiség s egy két szobás lakás bérbe kiadó.. 

Eánfi Ferencnek 
Teésen 30 hold parti és 20 hold laposi jó mi-
nőségű földje — tanyaépületekkel együtt — 
részletfizetés mellett örök áron eladó, v a g y 
haszonbérbe kiadó. — A feltételek v é g e t t 

értekezhetni a tanyán. 

5 Harkányi 

G Y Ó G Y F Ü R D Ő . H Í R E M G Y Ó G Y F Ü R D Ő 
Harkányi 

I 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 . 

F ü r d ő i d . é a n . 3 7 - m á j u s ± - t ő l s z e p t e m b e r 3 1 - i g . 

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

njt'nyei által meg is lett aUpitva, mégis a íürdőigazgaióság sok évi tapasztalat alapjáu kijelent-

heti, hogy ezen csodaszc rü gyógyforrásnál ezerek éa ezerek a legmakacsabb és legnehezebb be-

tegségekben is egészségüket és épségüket visszanyerték, a miért is a legnagyobb eübinerést érdemli-

E fürdő a m.'iga lemében egytdüü; n ind»n más, akár bt Holdi, akár kii földi hason 

gyógyforrást gyógy hatás tekintetében felülmúl; a mit különben az évrfll-évre szaporodó vendé 

gek száma is bizonyít. 

Ezen 50° R. természetes meleg ártézi kénforrás kitűnő gyógyítási hatással bír 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 pécsi vasút, vagy Déli vasút budnpest-kanizsa-barcsi 

vonala, állomá?: Pécs, alföldi vasút Eszéken át Villányig, Mohács pécsi vasúi, állomás: Vil lány. 

Posta és távírda állomás. 

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

Harkány, 1886. 10-12 

A fürdő igazgatóság. 

eladás. 
A Tiszánál következő t ű z i 

Ö i fá ink vannak eladók u. m. 

H i ú z o t t c s e r a , 

g ö m b ö l y ű k ő r i s f a , 

b l í k f a , h a s á b o s c s e r 

t ö l g y f a , h a s á b ü s 

g y e r t y á n f a . 

Az eladással Dósai Ignác 
csőszünk van megbízva, aki 
árjegyzékünket is elő fogja 
mutatni. 

kovácsoknak, 

S Z E N szoba fűtéshez' 
csépléshez 

üzleti telepünkön mindenkor 
készletben van. 

Szentes, aug. hó. 
Tisztelettel 

Lázár és H á 
SZENTESEN , 1686. NYOMATOTT A. K I A D Ó 8 I M A F E B E N C Z Q Y O B 8 8 A J I Ó J A N , 




