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Előfizetési árak: 
E<y évre 4 forint" 

Félévre 2 forint. 

Nö^yed-ivre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: _ 
Kurcaparti utca 31. szán, hova 

e l«p szellemi részét illető köde* 

menyek és *z előfizetési pénzek 

is küldendők. 

Hirdetésekre nézve 
a lap hátsó oldala 40 helyre vau 

beosztva, egy hely ára bélyegdij 

nélkül 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

v e m * r A a r A L M U a s n k ö z l ö d r . 

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

Béruientetlen levelek csak ismert 
kezektől fogadtatnak el. 

Kéz i r a t ok vissza nem adatnak. 

Előfizetési felhívás 
a 

SZENTESI LAP 
1885.évi 

XV. ÉVFOLYAMÁNAK 
negyedik negyedére. 

Lapunk azon t. előfizetőit, kiknek előfizetése e 

hó végével lejár, — fölkérjük az előfizetések mielőbbi 

megújítására, nehogy a lap pontos szétküldésében 

fönakadás történjék. 

Előfizetési árak : 

E*ész évre 4 forint, 

Félévre 2 „ 

Kegyedévre *...- .... 1 „ 

A » S Z E N T E S I L A P . 
kiadóhivatala. 

Városunk pénzügyi helyzete. 
Lapunk mult számában egész terjedel-

mében közültük városunk jövő évi költség 

előirányzatát, mely szerint lesz a városnak 

jövő évben 71,322 frt 95 kr. bevétele s ez-

zel szemben összesen 161,550 frt. 15 kr. ki-

adása, tehát 90,222 frt 20 kr. az az összeg, 

melyet a városnak közpénztári kirovás utján 

kell fedezni, s e végből ki kell róni min-

den állami adó forint után 67 1 2 krt. 

1 la tekintetbe vesszük, hogy a mult év-

ben 74 kr. volt a házi pénztári kirovás, s 

e mellett számítjuk, hogy a jövő évi költség-

vetésben közel 20,000 frt szerepel rendki-

vüli, de hasznos, mondhatni áldásos befek-

tetés címén, s ezen felül nem tévesztjük 

szem elől azt sem, hogy városunk közadós-

sága folytonosan jelentékeny összeggel tör-

lesztetik ; akkor a jövő évi költségvetéssel 

szemben határozottan kimondhatjuk, hogy 

városunknak, mint erkölcsi testületnek, pénz-

ügyi helyzete erősen javul. 

Jövőre ugyanis kevesebb lesz a házi 

pén'tári kirovás a jelen évinél, adó forinton-

ként, 7 krral, pedig a költségvetés szerint 

jövő évre rendkívüli kiadásul elő van irá-

nyozva a gymnasiumí épületnek a ministe-

rium által kivánt mérték és alakban leendő 

átalakítására 10,000 frt., a tőkei iskola építé-

s i r e (mely összeg már költségvetésen kívül 

kiadatott) 2,403 frt., a vasút építési tervre 

4,790 frt, a dülő utak kijelölésére 3,02S frt, 

ez összesen 20,221 frt. Ezek oly kiadások, 

melyek a jövő évnek rendkívüli kiadásai 

lesznek, olyanok, melyek már 1887 ben nem 

fogják képezni a városnak kiadásait, s igy 

nem fogják terhelni a város adófizető la-

kosságát. Ott van továbbá uj, de hasznos 

befektetésül a költségvetésben 2,000 frt az 

árt^zi kut furatására felveendő költsön tör-

lesztésére ; ott van 904 frt. az utcai világí-

tás növelése céljából ujabb lámpák és vilá-

gító szerek beszerzésére; ott szerepel to-

vábbá a költségvetésben a megyeház épí-

tése folytán 4,900 forint megyei pótadó, 

mely ismét nem képezi állandó terhét vá-

rosunknak ; ott van a kataszteri munkálatok 

végbefejezésére felvett 1,500 frt, ez ismét 

oly összeg, mely 1887-ben már nem fogja 

terhünket képezni. Mindezeket összevetve 

alig van hija a 30,000 frtnak a jövő évi 

költségvetésben, mint oly összegnek, mely 

részben egészen uj és a város előhaladására 

való tekintetből elutasithatlan üdvös kiadá-

sul tekintendő, részben pedig olyan befek-

tetésül, mely jövőre állandó terhünket ké-

pezni nem fogja, s igy, ha tekintetbe vesz-

szük azt, hogy a városnak még a mult év 

elején 126045 9 ° kr. közadóssága volt, 

s az elmúlt két év alatt ez leapasztatott 87,465 | 

frtra, tehát két év alatt 40,000 frttal keves- j 

bedett adósságunk; ha mindezek mellett 

még és mindenek felett tekintetbe vesszük 1 

azt is, hogy ezen 40,000 írt adósság tör-

lesztés mellett a városnak e g y uj váiosház j 

építése céljából mára múltév elején 40 ezer 

íorint értéket képviselt tégla készlete a 

két év lefolyása alatt közel 60,000 frt értékig 

emeltetett, akkor feltétlenül el kell ismerni, 

hogy városunk pénzügyi helyzete ma már 

teljesen kibontakozott az 1S79. és 1881-ik évi 

vizvészek által okozott óriási költségek ón 

súlya alól, és halad erősen a kétségbe von-

hatlan javulás utján, ugy, hogy dacára annak, 

mely szerint a város az ártézi kutat fúratja, 

földmives iskolát építtetí, a gymnáziumi épü-

letet a célnak megfelelőleg nagy — költ-

séggel átalakíttatja, az utczai világítás és 

járdáztatást terjeszti, s ezen felül a város 

emelése érdekében minden irányban előlegez 

és meghoz minden áldozatot, mégis folyto-

nosan lejjebb és lejjebb száll a házi pénz-

tári kirovás. 

Akkor azonban, mikor készséggel ismer-

jük el, hogy a helyzet javul, a költségvetés- j 

sel szemben mégis van egy nagy és lénye- | 

ges kifogásunk. — A piaci helypénzszedés • 

átalánositása ugyanis a minisztérium által ! 

jóváhagyatott s a közgyűlés már ki is mondta, ' 

hogy f. hó 15-től kezdve a helypénzszedés*, 

a helybeli piaci árulókkal szemben is foga-

natba véteti; ez által tehát e g y nagy és 

lényeges jövedelmi forrás nyittatik meg a 

közpénztár javára a város által ; a költség-

vetés azonban ezen jövedelmi forrásra sem-

mit nem reflektál, dacára anna<, hogy itt 

minimum 8000—10,000 frt bevételre van 

kilátás. Ha ezen összeget a közgyűlés a 

költségvetés részletes tárgyalásakor a vá-

rosi közpénztár javára irja, akkor a költség-

vetés szerint az összes egyenes adók után 60 

krban megállapított kirovási öszszeget majd-

nem 50 krra le lehet szállítani. 

Egyebekben kifejezett teljes elismeré-

sünk mellett ez az, a mit a költségvetéssel 

szemben kívánunk. 

V á r o s u n k s z e p t . 2 8 - i n t a r t o t t 

k o / , t f ) i i l é s é b H . 

Sarkadi N. Mihály polgármester bejelenti, mi-

szeriut Tóth (iyula adópénztári ellenőr ellen—több 

rendbeli mulasztás miatt — legyeimi vizsgálatot ren-

delt el. 

Nevezett ellen foganatba vett fegyelmi eljárás 

iránt tett polgármesteri bejelentés tudomásul vétetett. 

A városi tanács az 1886. évre szóló költség-

tervet — Kristó N. István által beadott észrevétellel 

— beterjeszti. A közgyűlés rövid vita után kimondja, 

hogy a bemutatott költségterv általános tárgyalás 

alapjául elfogadtatík, de mielőtt részleteiben is tár-

gyalás alá vétetnék, szükséges, hogv ugy a bevétel, 

mint a kiadás egyes tételei, a szerint, a mint a fel-

vétel alapjául szolgáló okmányokban foglaltatnak, 

részletezve s természetükhöz képest külön összegekben 

is kitüntetve elősoroltnssék. Az ígynjból kinyomatni 

rendelt költségterv a képviselők közt tárgvalás előtt 

ki fog osztatni. Ez alkalomból utasíttatott a városi 

számvevő, hogy jövőre a költségtervet rendesen ugy 

állítsa össze, hogy abban részletesen ki legyen tün-

tetve az egyes címenként fölvett összeg. 

Felvétetett ezután I grai József írnoknak tanítóvá 

lett megválasztatása folytán állásáról való lemondása. 

Nevezett lemondása tudomásul vétetett és az 

ekként üresedésbe jött Írnoki állás választás utján 

való betöltése céljából a polgármester megbízatott, 

hogy a helyi lapokban pályázatot hirdessen s a be-

érkezendő kérvényeket a közgyűlés elé terjessze. 

Az üresedésbe jött írnoki állás addig is napdijassal 

pótoltatik. 

Olvastatott Csongrádmegye alispáni hivatalának 

átirata, melyben közöltetik a nagym. földm. ipar és 

keresk. minisztériumnak f. é. 38525. száma intéz-

ménye a szentesi piaci helypénz szedésre vonatko-

zólag s felvétetett ezzel kapcsolatban a gazd. szak-

osztály javaslata, mely szerint véleményeztetik, hogy 

4» helypénz egy évig házilag szedessék és f. é." okt. 

15-től foganatba vétessék. 

A közlött miniszteri rendelet tudomásul véte-

tett és a gazdászati szakosztály által javasolt házi 

kezelés elfogadtatott. E szerint a piaci helypénz f. 

é. okt. 15-től 18K6. okt. 15-ig házilag fog szedetni. 

Utasíttatott egyúttal a tanács, hogy a kezelés iránti 

lépéseket tegye meg, a tariflális dijak jegyzékét pe-

dig 4000 példányban nyomassa ki és a lakosok 

közt ossza ki. — Végül felhivatott a tanács, hogy a 

házi kezelés ideje alatt szerzett tapasztalatai nyomán 

a helypénzszedésnek 1886. évi okt. 15-től leendő 

béroeadása céljából, megelőzőleg a képviselő testü-

lethez javaslatot adjon. 

Olvastatott a gazdászati szakosztálynak a tő-

kei gát melletti terület haszonbérbeadása iránt be-

adott javaslata. 

A javaslat elfogadtatott és a gödrös résznek 

ez évben foganatosítandó kíegyengetése által előál-

landó terület még ez évben bérbeadatik. 

Olvastató t a jogügyi és gazd. szakosztálynak 

a Szathmári NT. Lajos, Somodi József és több kor-

sós folyamodására beadott javaslata. 

A szakosztály véleménye tolytán felhivatik a 

városi ügyész, hogy a közpénztárból átveendő ki-

mutatás alapján az 1885. év végéig fentlévő katlan-

váltsági hátralékok behajtása iránt keresetet indít-

son s eljárásáról 30 nap alatt jelentését adja be. 

Kimondatott egyszersmind, hogy azok, kiknek 

a korsósok sorában a város területén katlanváltság 

cimén használt telkök van, azt nsz. ölenként örök-

áron <>0 krral megválthatják a várostol, oly formán, 

hogy a váltságdijat 6 év alatt tartoznak évi részle-

tekben lefizetni. — Az egyesektől az eziránt szük-

séges nyilatkozat beszerzésével a városi tanács bí-

zatott meg. 

Felvétetett Csongrádmegye alispáni hivatalá-

nak a vallás és közokt. miaisteriurn által kibocsáj-

tott rendelete alapján közölt felh vása aziránt, hogy 

a megye területen az izraelita anyakönyvek veze-

tése területi felosztás mellett eszközöltessék. 

Ezzel kapcsolatban polgármester jelenti, hogy a 

szentesi izr. egyház ezen területi beosztás ellen nem 

tesz kifogást. 

Erre a képviselő testület kiraondá, hogy az 

izraelita anyakönyvek vezetése tárgyában a vallás 

és közokt. ministerinra által 1084—85. számú ren-

delettel kiadott területi felosztás ellen észrevétele 

nincs s így az i/.r. hitközség nyilatkozatát a megyé-

hez felterjeszteni rendeli. 

A közgyűlés eddig majdnem minden vita nél-

kül folyt. Hosszú, de szép vitára nyújtott azonban 

alkalmat Yavrek János cipész, Hajdú János kovács. 

Péntek Imre takács és Tóth Antal iparosoknak azon i 
folyamodásuk, hogy őket, mint szegény iparosokat, 

kik az országos kiállításra munkákat küldtek föl s 

ott kitüntetést is nyertek, segélyezze a város, hogy 

a kiállítást megtekinthessék. — Legelőször Kristó 

Nagy Istvái szólt a kérelem teljesítése ellen, mely 

felszólalás az első pillanatban a nagv többség tet- , 

szésével találkozott. Utánna Szeder János a segély 

megadása mellett szólt, majd Balázsovics Norbert 

és Sima Ferenc támogatták a segélyezés eszméjét 

hathatósan, ugy, hogy Kristó Nagy István is elállt 

elleninditványától, s igy a képviselő testület a ne-1 

vezettek részére — nagy többséggel — 20 — 20 frt 

segélyt szavazott meg fejenként. 

Jól tette. 

Köteleztettek azonban folyamodók, hogy a ki-

állítás megtekintéséről s ott szerzett tapasztalataik-

ról a polgármester előtt szóbeli jelentést tegyeuek. 

Horváth Mihály és Tóth József 
emlékünnepélye. 

Horváth Mihály és Tóth József szüle-
tési házába behelyezett emléktáblák leleple-
zési ünnepélye - - mint azt már lapunkban 
irtuk — f. hó 22-én lesz megtartva. A z ün-
nepély programmját a bizottság a következő 
megkeresés mellett közli velünk: 

A polgár-eréwyek tisztelete és becsü-
lése a polgárok legnagyobb kincse. 

Ez örök igazság hatotta s hatja át vá-
rosunk polgárságát, midőn meggyújtva az 
emlékezetnek szentelt szövétneket, Szentes két 
legnagyobb fiának: a hazai történetírás nagy-
alkotójának, a magyar Cliónak — Horváth 
Mihálynak és a magyar nemzeti színművé-
szet egyik igazi kimagasló alakjának — Tóth 
Józsefnek — születési házát emléktáblákkal 
látta el. 

A z emléktáblák leleplezési ünnepét a. 
maga körében nemcsak helyi, hanem nemzeti 
ünnepilylyé tenni s emelni, polgárságunk 
szivének hő kívánsága. 

Szentes város falai között született, i t t 

látta meg a két nagy elméjű, nagy szivű fér-
fiú az első éltető napsugarat, — e tekintet-
ben ők mindenha a mieink ; alkotásaikban» 
műveikben azonban az egész nemzetéi. 

A folyó évi oct. hó 22 én végbemenendfl 
ezen leleplezési ünnepen Csongrádmegye vá-
rosai, községei, valamint a szomszédos me-
gyék városai is mind résztveendenek. 

H o g y a nemzeti genius e két fölkent-
jének emlékünnepe valóban magasztos és 
nemzeti lehessen, kérjük a tekintetes szer-
kesztőséget, hogy érdemes lapja legyen hir-
detője a nagy ünnepnek, melyre hadd se-
regeijenek a lángelmét, a széleskörű tu-
dományt, a művészet nagy alkotásait és a 
polgárerényeket tisztelni — becsülni tudó 
hazafiak; mert: 

Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, 
A derék eljár ősei sírjához, 
S régi fénynél gyújt uj szövétneket! 

Szentesen, 1885. szept. 29. 

A rendező bizottság nevében : 

/traii Kálmán, Sarkadi $agy Qtiháljr 
jegyző. Szentes város polgármestere, «»int e lnök . 

A z ünnepély p r o g r a m m j a : 

1. Az ünnepély megnyitása Sarkadi N a g y 
Mihály, Szentes város polgármestere által, 
a vármegye nagytermében d. e. 10 órakor. 

2. Hymnus. Kölcseytől. Énekli a szen-
tesi dalegylet. 

3. Emlékbeszéd Horváth Mihály fölött. 
Balogh János, csongrádmegyei árvaszéki el-
nöktől. 

4. Emlékbeszéd Tóth József fölött. Tartja 
Sima Ferenc, a »Szentesi Lapt szerkesztője, 
mint a casinó választmányi tagja. 

5. Honfidal. Petőfitől. Énekli a dalegylet 
6. Testületileg való kivonulás Horváth 

Mihály születési házához. 
7. Ünnepi dal. Énekli a dalegylet. 
8. Óda. Horváth Mihály emlékére. Irta 

és szavalja dr. Váradi Antal. (Ezalatt az 
emléktábla leleplezése és megkoszorúzása.) 

9. Testületileg való átvonulás Tóth Jó-
zsef születési házához. 

Alkalmi dal. Énekli a dalegylet. 
11. Oda, Tóth József emlékére. Irta és 

szavalja Filó (Csáktornyái) Lajos. (E köz-
ben az emléktábla leple lehull és a tábla 
megkoszoruztatik.) 

12 Szózat. Vörösmartytól, az ünnepély 
berekesztéséül. Énekli a dalegylet. 

Társas ebéd. Délután 2 órakor a casi-
nóban. 

Tánc vigalom. Este 8 órakor a nagy-
vendéglőben. Rendezi a szentesi jótékony 
nőegylet. 

Közegészség koritfressusból. 
ív. 

— Befejező közlemény. — 

Népiskolák egészségügyi kellékei. 

Mérvadó az iskolában a levegő, világítás, ivó-

víz s az ü őhelyek minősége. Az oktatás hygienejére 

nézve fontos, hogy a legtöbb elemi iskolában nagy 

az'órák száma s nem tartják meg a kellő óraközö-

ket, nincsen gondoskodva a gyermek felüdítéséről, & 

korai irás által pedig szemét rontják a gyermeknek. 

Az államnak volua föladata részletes szabály-

zat kidolgoztatása, az újonnan épitendő összes is-

kolákra nézve, melynek megtartására szigorúan kel-

lene ügyelni. Előadó elismeri, hogy költséggel járna, 

de ez oly fontos nemzeti Ugy, mely bőven megjutal-

mazza a ráfordított költséget. 

„A munkások egészségügye" című előadásban 

fölemlítésre méltó, hogy évenként — aratás idején 

— a felföldi lakosság egy jelentékeny része az al-

földre tódul. Nem közömbös, hogy ezeket az n. n. 

vándor betyárokat, kik hónapokon keresztül sany&-

ruan táplálkoztak, hússal, szalonnával és pálinkával 

oly bőven tartják, hogy a csömör elkerüihetlen. Hi-

ányos ezen munkások elszállásolása is, amennyiben, 

szabad ég alatt hálva, meghűlésnek és betegségek-

nek vannak kitéve, fokozza mindezeket a rossz ivó-

víz, mely a nagyszámú bélhnrntot idézi elő a munka-

adónak nagy kárára. 



SZENTESI X 

néz itt az ese-Egész Eu r ópa várakozással 

mények végfe j leménye elé. 

A laikusok, a közönséges újság olva-
sók, nem látnak itt egyebet, mint Törökor-
szág erejének, európai hatalmának ujabbi 
megnyirbálását, melyet a mint látszik, Török-
ország tehetetlenül fog nézni. A berlini kong-
ressus ugyanis az orosz—török háború után 
kimondá, hogy a nagy Bulgária két részre 
fog osztatni s az egyik rész megmarad a 

X V . ÉVFOLYAM. 

Végre az egészségügyi országos egyesület ala-

pításáról szóló javaslat vonta magára a hallgatók 

%yelmét 

A magyar társadalom érdeklődését kell föléb-

reszteni saját egészségének ápolása ügyében; fel 

kell öt világosítani a közegészségügy javulásának 

hasznossága és hnmanus volta felöl. 

Az egyes ember, a szaktérfiaik, avagy a népért 

buzgólkodó keveset tehet magában a társadalom ér-

deklődésének ébresztésére. Az erre hivatott erőket 

egybe kell gyűjteni s öntudatos munkára serkenteni.' t ö rök fennhatóság alatt, a másik ped ig egy 

E célra egy közegészségügyi országos egyesületet külön fe jedelemséggé alakittatik és Sándor 
indítványoztak Budapest székhelylyel. 

Az egyesület föladata leune: 

a) Érdeklődést ébreszteni a nemzet egészség-' 

ügyi viszonyai iránt mindazokban, akik közremükö-

dcsök által hasznos befolyást gyakorolhatnak a köz-

egészségügyre. 

b> Az egészség terén működőket, orvosokat,! 

technikusokat, közigazgatási férfiakat, győgyszeresze- j 

ket, lelkészeket, tanítókat egymáshoz közelíteni s 

közös tevékenységre buzdítani. 

c) Az egészségtan ismeretét a népesség között 

fejleszteni. 

41. SZÁM. 

(Battenberg herceg) a hatalmak által oda fe-
jedelemmé küldetett. A z így teremtett ke-
leti állapot az európai fejedelmek müve volt 
s igy ezzel szemben a közönséges óhajtás 
az, hogy ennek fentartása és megőrzése 
mellett az európai hatalmaknak kellene jót 
állani. 

Sándo r bo lgá r fejedelem azonban ki-

szemelvén a maga országát , forradalmat csí-

nált Kelet-Rumél íában s ott a f öUe l t s / l áv nép 

egy nap alatt l rköszöntet te a kormányzó 

török pasát, elkergette a török hivatalnoko-

d) Az egészségre ártalmas tényezőket, annak kikiáltotta Kelrt- és Nyugot-Kumél ia 
egyes részeiben, városaiban cs községeiben, a tár 

sadaloni osztályaiban felkeresni, megvizsgálni s meg-

szüntetésökre hatni. 

Az egyesület föladatának elérésére: a) A ezé! 

iránt érdeklődő tagokat gvttjt; bi Gyűléseket tart 

és felolvasásokat rendez; e> Fehilágositó munkákat lemséget . 

egyesülését és kikiáltotta az egyesült nagy 
Bulgária ft-jedelmévé Sándor kis bulgár fe-
jedelmet és Sándor fejedelem azonnal, mint 
ha t-gyszerürn csak e g y barátságos ebédre 
hivták volna, ment és elfogadta a f e j e d e -

terjeszt; d). Kokon feladattal biró egyesületek fel-1 

állítását előmozdítja s azokkal összeköttetésbe lép ; 

•e) Hatóságik hozzáérkező egés?sfgi kérdésekben 

szakértöleg eljár; fi. Megbízottjai által egésíségügyi 

kérdésekben vizsgálatokat végez; g). Tapasztala-

taira a hatóság s közönség figyelmét fölhívja. 

Az egyesület vagyonát képezik: az alapítók, 

adakozók, hagyományosok adományai, a melyeknek 

csupán kamatai költhetők cl. Továbbá képezi a ren-

des jövedelemből megtakarított összeg. 

Az egyesület oda tart. hogy a vidék neveze-

tesebb városaiban cs ezek környékén lakó tagjai 

egymással érintkezve, ama város és vidék egészség-

ügyével foglalkozzanak. 

E célból saját kezdfméiiyezéséből, vagy arra 

vidéki tagoknak indítványára, szervezi az egészség-

ügyi országos egyesület vidéki, avagy városi osztá-

lyának oly módon, hogy kiküldötte által a tagokat 

gyűlésre egybehívja, a melyen, ha legalább 12 tag 

van jelen, az osztályt megalakultnak nyilvánítja; 

ezután a tagok eluököt és titkárt választanak, akik 

amaz osztályt az orsz. egyesület feladata, alapsza-

bálya értelmében, szellemében végezik. 

E központi bizottság meg is alakult. 

Az elnök következő szavakkal zárja be a gyű-

lést: „Meg vagyok győződve, hogy az előadások, 

enunciatiók, melyek történtek, érdeket fognak ger-

jeszteni azon Ugy iránt, melynek érdekében össze-

jöttünk. Azt hiszem, a congressus azon berendezése 

által, melynél fogva abban orvosok és nem orvosok 

vettek részt, közelebb hozta az elemeket egymáshoz 

melyek hivatva vannak az egészségügyet előbbre 

•vinni. Azt hiszem végre, hogy azon egylet által, 

melynek megalkotását a congressus tegnap elhatá-

roztat, s mely hivatva van a mozgalmat, mely itt meg-

indíttatott, tovább fejleszteni, ezen egylet megalko-

tása által olyan szervezetet sikerült létesítenünk, mely 

az itt kibontott zászlót el nem hagyja. Ezeknek ki-

jelentése után bátran mondhatom, hogy azon szellem, 

melylyel a tárgyak megvitattak, tárgyilagos volt és 

megfelelt a magasztos célnak, megfelelt a hazafiság-

nak, melylyel a közegészségügyet szivünkön viseljük.' 

Ur. GÖTZL BERTALAN. 

S a török ezt nézte, sőt azt lehet mon-
dani, hogy félig-meddig összetett kézzel nézi 
még ma is, azt mondván, hogy az európai 
hatalmak választák két fel^ Ruméliát, tehát 

egy 5000 emberből álló lovasság és egy féltá-
bori üteg van. Haskőiben, állítólag, 14,000 
—16,000 emberből álló egyesült bulgár-ru-
méliai haderő áll, 3 kilométer hosszú pozí-
ciót elfoglalva. Tegnap a szultánnak e g y 
szárnysegéde külön küldetéssel az itteni fő-
kormányzóhoz érkezett. Titkos tanácskozás 
után a szárnysegéd visszatért Konstantiná-
polyba. H:rlik, hogy sir Drummond-Wolff 
kilátásba helyezte a török kormánynak, hogy 
Anglia pénzzel fogja segélyezni. Ugylátszik, 
hogy Törökország pénzdolgában most nem j 
áll oly rosszul, mint máskor, mert az utolsó j 
három ünnep alkalmával ugy a tisztek, mint 
a legénység kikapták fizetésüket egészen! 
augusztusig. A szállítók utasíttattak, hogy 
kenyeret, rizst és liust Musztafa-pasába küld 
jenek. Török körökben határozottan állítják, 
hogy a ruméliaiak a Hermanli melletti vas-
szerkezetű vashidat dinamittal légbe röpítet-
ték. A robbanó anyagot áliitólag egy orosz 
tiszt gyújtotta meg. Legközelebb Konstan-
tinápolyból Ghazi Muktár pasa vezérlete i 
alatt tizei két zászlóalj gyalogság érkezik 
ide. A török tehát fegyvert fog, hogy Sán-
dor fejedelmet visszás-oritsa az európai ha— 
talmak által számára kijelelt uralmi terü-
letre. H o g y azután erre most már nem! 
azt mondják-e a hatalmak, hogy, de ez 
már nem megy, s nem küldenek-e segítsé-
get Sándor fejedelemnek ? ez nagy kérdés. 
Mert senki nem hiszi, hogy Sándor fejede-
lem nagyobb hatalmi biztatgatás nélkül bele 
mert volna menni a bolgár unióba. — A z 
a föltevés azonban, hogy az orosz bízto 

térjen haza az uj fejedelemségből 
állittassék vissza a török hatalom. 

és ott 

. . . t ~ , , r • 1 1 sitásra mentek volna actióba, nagyon kér-
ők hassanak oda, hogy Nándor lejedelem t , . . . , c w : c.:_ j_i , désesnek látszik onnan, hogy állítólag bzent-

Péterváron, az orosz cárvárosban, azt mond-
ják. hogy Bulgária egyesülése helyes, ha-

Erre Bismark herceggel a többi európai I n e m a z e g y e s ü ] t Bulgáriának ne Sándor 
hatalmak azt mondják, hogy miután a török f e j e d e l e m , hanem Nikita. Montenegro feje-
tétlenül nézi hatalmának megnyirbálását, ez d d m e i e g y e n a z uralkodója. — Ezen ter-
annyit jelent, hogy ő képtelen Ruméliában I v e t a z o n b a n egészen különössé teszi az a 
uralmát fentartani s ha képtelen, hát akkor 
nem méltó a segítségre. S így a hatalmak 
mondhatni bele vannak egyezve abba, hogy 
ha a török nem bir magán segíteni s en-
gedi hatalmát megnyirbáltatni egy harmad-
rargu hatalom által, mint amilyen Sándor 
fejedelem, hát rajta akkor nem segíthetnek. 

hir, hogy Nikita véd- és daezszövetséget 
kötött Törökországgal. 

Ez a véd és dacszövetség nem irá-
nyulhat más ellen, mint monarchiánk ellen, 
melylyel szemben az az átalános vélemény, 
hogy a bolgár mozgalmakat fel fogja hasz-
nálni Szaloniki elfoglalására, s ezen törek-

isten is megsegít. 

S most, mint a legújabb hírek mutatják, 
ugy látszik, hogy a török hatalom öntudatra 
kezd ébredni és meg akarja klsérleni, hogy 
hatalma és uralma Bulgáriában helyreállít-
tassék. Azt irják ugyanis a drinápolyi táv-
iratok f. hó i-ről, hogy 

T e g n a p 1 órakor reggel a vasúti fel-
ügyelőség Haggi Izzed pasa főkormányzó-
tól azt az utasítást kapia, hogy reggeli 5 
órára egy katonai vonatot tartson készen, 
mely Musztafa-pasába fog indulni. A csapa-
tokat reggel 5 órakor csakugyan elhelyez-
ték a vonaton. A csapatok a 9-ik gyalogez-
red 500 emberéből, 40 lóból, 2 tábori ágyú-
ból és 20 lőszerkocsiból álltak. Mehemed 
pasa csapatai a vasútvonal 37-ík kilóméter 
jéig nyomultak előre, ugy, hogy csak 3 ki-
lométer választotta el őket a török ruméliai 
határtól, mely a vasutvonalat a 40-ik kilo-
méternél érinti. A kelet-ruméliai csapatok a 
38-ík kilométernél, tehát már török terüle-
ten, jól elsáncolt állásban vannak. A z itt 
összpontosított kelet-rumélíai haderőt 4000 
főre teszik, ágyúik nincsenek. Török rész-
ről, a fentemlített, ma útnak indított s a ! 

A kelet-rumélíai események ma háttérbe 37-ik kilométerig előre nyomult csapatokon 1 

szorítanak minden más világpolitikai kérdést, kivül, a Musztafa-pasa állomáson még mint 

Szóval azt mondják a törököknek, amit v é s é t e n legerősebb akadályt támaszthatna 
a biblia mond, h o g y : „segíts ember magadon, Montenegro, mely a boszniai occupatíó al-

Világfolyása. 

kalmával is sok kellemetlenséget csinált 
Hire jár annak is, hogy most már az 

osztozkodás tárgyát képező ruméliai terü-
letekkel szemben Szerbia, Mortenegro és 
Görög rszág közös akcióra lépnek és osztó 

^részt követelnek magoknak. 

Minden attól függ, hogy Törökország 
akar-e és képes lesz-e az ellene intézett 
ezen törekvésekkel szemben kellő erőt ki-
fejteni ? H o g y e g y kis csete-paté nélkül nem 
folyik le ez az év, az már bizonyos. 

Helyi és vegyes hírek. 
— görs ¿Sálmán, városunk országgyűlési 

képviselője, az országház jegyzőjévé válasz-
tatott. Szivünkből örvendünk ezen kitüntetés 
felett! 

— Az országos gazdakongressusra, mely fo 
lyó hó 3. 4. és 5 én fog Budapeat«-n megtartatni, 
a „C-ongrádmegyei Gazdasfui Egyesü eta récéről 
őrgróf Patlavicini Sándor, Hor\áth Gyula, Ha us 
József, Sarkadi Nagy Miháy, N.tfV I re, Szeder 
János es Sima Fermc egyleti kiküldőt ek utaznak 
fel Potyondy Béia választn ányi tagot körülményei 
gátol ák a kongressuson való részvételben. 

— A lókiallitás. A budipesti országos kiállitá 
son a lókiáliitas t. hó 4 én fog megtartatni, mely al 
kálóimnál az ország legszebb és legkitűnőbb lovai 

A N E V E L Ő U K . 
B E S Z É L Y (40) 

SIMA FERENCZTÖL. 

(Folytatás.) 

Kaloesayné lelke az érzelmek egész viharával 

küzdött s ugy érzé, hogy ott áll az örvény szélén, 

mely vadul kavargott lábai előtt. S Kalocsaynénak 

'kedve lett volna ezen örvénybe temetni magát. A 

nevelő térdepelve, esdve állt ott és hítta a nőt, ki-

nek lábai megcsuklottak s feje szédült, hogy szinte 

elbukott. 

— Anyám. — szólt szelíd, esdő hangon Klá-

-riska. — szabad-e veled beszélnem? 

Az anya egy pillanatra leküzdötte lelke millió 

gondolatát s ajkát — mintha semmi nem történt 

volna — a nála szokásos közönyre szoritá s némán 

kajtá fejét wigentt-re. 

Kaloesayné azon lelki zavarban, melyet nála 

a nevelő eltávozása és levele fölidézett, képtelen 

-volt felfedezni leányában azen változást, melyen ez 

a nevelő iránti érzelmében keresztül ment, s ahelyt, 

hogy erre gondolt volna, igyekezett maga számára 

ftnyhületet és menedéket keresni abban, hogy lánya 

•gy sem szereti a nevelőt. 

— A nevelő nr eltávozása az egész kastélyt 

kivette sorából, — kezdé a leány habozva és re-

b e g v e . Most nem volt olyan bátor, mint felkelésekor. 

— E z természetes, leányom, — felelt Kalo-

esayné, — öt már mindenki családunkhoz valónak 

tartotta. 

— Mariska azt hiszi, hogy a nevelő öngyil 

kos lett. 

Kaloesayné némán, gondolataiba merülve né-

zett leányára. Hiába akarta, nem birta elűzni maga 

elöl a nevelő képét és boldogságot érzett azon lelki 

látvány felett, hogy az ifjú előtte esdve kéri a sze-

relmet. 

— Ugy-e anyám, — szólt a leány, — az le-

hetetlen, hogy a nevelő nr öngyilkos legyen ? 

— Lehetetlen ! szólt az anya, mintegy fölriadva 

ezen gondolaton. 

— Megengeded-e anyám, hogy kitárjam lelke 

met előtted? 

Kaloesayné némán, de komolyan összeráncolt 

homlokkal, kérdőleg nézett leányára. 

Kláriska azonban nem látta anyja arcát; mert 

vetélkedőleg, a földre szegezé szemeit. 

— 'Én elhatároztam magamat anyám, 

hozzá megyek a nevelő úrhoz feleségül. 

Mintha egy vázolt kéz csapott volna le a vi-

rág kelyhén édelgő lepke csapatra, ugy röppentek 

szét Kaloesayné lelkéből a gondolatok, melyeket a 

nevelő iránti vonzalom keltett föl. 

Az anya arca halálsápadt lett s ugy érzé, 

hogy a leánya ajkáról hallottak után következőket 

állva nem lenne képes végig hallgatni és kimerülve, 

fáradtan dőlt egy karszékbe. 

— Te mondtad anyám, hogy ő oly férfias, ne-

mes és méltó arra, hogy családunk tagja legyen, hogy 

kezemet lekössem neki; én tegnap ezen ajánlatodra 

tagadólag feleltem B tán mondhatom, megdöbbenve 

fogadtam az eszmét cs futva futottam a nevelő elöl 

s még az éjjel is, mint egy rém üldözött a gondolat, 

hogy én egész életemet ezen emberhez csatoljam. Ez 

a gondolat elkergeté szememről az álmot és sírtam 

keserűen s inkább öngyilkos akartam lenni, hogy-

sem engedjek ezen kívánságodnak. Ma reggel azon-

ban, azon hírre, hogy ő elment, szó nélkül, bizonyo-

san búval, keserűséggel lelkében, megfoghatatlan ér-

zéseken ment keresztül lelkem. Ö azóta itt áll előt-

tem, látom nyilt, férfias alakját szüntelen s néha 

esdve nyújtja felém kezét és én ezt a kezet megfo-

gom, mely forró, életet igérő erővel szorítja meg az 

enyém s ez a kéz engem pár óra óta fogva tart s 

oly szorosan fűz, köt azon emberhez, kit még teg-

nap szeretni nem birtam volna, hogy szinte fájdal-

mat érzek azon gondolatra, hogy tőle el kell válnom 

Szeretem ezt az embert, ugy dobog szivem és vég-

hetetlen boldogság tölt el azon gondolatra, hogy ő 

vissza jön s nekem szóval előadja, amit reggel óta 

hallok fülembe csengeni. — Oh anyám, ne haragud-

jál érte; nem tudom, mi történt velem, de oly izga-

tott, oly zavart vagyok, s ha oktalanságot beszél-

nék össze-vissza előtted, ezt rendkívüli lelki állapo-

tomnak tulajdonítsd. 

Kaloesayné leánya beszéde alatt rendkívüli 

elki fájdalmakon ment keresztül; de kiállta ezeket, 

anélkül, hogy arca lelke benső háborújának egyet-

len vonását elárulta volna, sőt minél hosszabban be-

lszélt leánya, annál inkább érezte, hogy lelke fel-

szabadul a nevelő iránti érzelmek bilincsei alól. 

Amily pillanatok alatt képződött az anyában 

a nevelő iránti lángoló érzelem, éppen oly rövid idő 

alatt leszámolt vele. Érezte, hogy itt egy örvény 

áll készen az anya és leány előtt, mely egyformán 

ból 1200 db. lesz bemutatva. Szentesről Aradi Gá-
bor és Kátai Pál Acdrás küldtek fel f. hó 2-án egy-
egy lovat a kiállításra. — Szentesről tehát, hol any-
nyi szép ló van, csak két ló lesz bemutatva. Hód-
mezővásárhely 32 lovat állit kí Szomorúan illustrálja 
ez is a szentesi gazdák közönyösségét. 

— „Csongrádmegyei nagy képes naptár" cim 

alatt Stark Nándor könyvkereskedőnk által kiadott 
naptár nagy és csinos alakban már kapható. A nap-
tárt Petrovics Soma szerkesztése mellett Törs Kál 
mán, Balogh János, Csáktornyai Lajos és Sima Fe-
renc irták. A naptár több irodalmi értékű közle-
mény mellett hozza Horváth Gyula kormány biztos, 
Tors Kálmán szentesi, Enyedi Lukács dorozsmai és 
Dr. Szivák Iinrí csongrádi országos képviselők arc-
képét, élet es jellemrajzát. A terjedelmes és igen 
díszesen kiállított naptár ára csak 40 kr. 

A szentesi jótékeny nőegylet a Hor\áth 
Mihály éa T-th József fele lelepíezéoi ünnepély al-
kalmából a nagy vendéglő termeiben bálát retdez, 
melyre már a vidéki meghívók szét ii küldettek, a 
helybeli meghívók pedig ma és holnap fognak szét-
küfdetni. A bálba személyenként 1 frt 50 kr. lesz a 
belépti dij. 

— Az ártézi kut furájánál e héten is szüne 
telt a munka, amenn yiben a munka további folyta-
tásához Zsigmondy vállalkozónak személyes jelen-
léte »zükseges, miután azt remélik, hogy néhány 
nap múlva eléri a furó a kellő viz bősége' s igy 
várható, hngv uz ártézi kut rövid ido alatt elkészül. 

— Csengery Imre, honvdeimi miniszteri ta-
nácsos, ki 1869-ben a szentesi Deák-pártnak je Öltje 
volt, meghalt. 

A kiállítás m ellátogathat ása céljából a 
városi közgyűlés Vavrek János cipész, P* ntek Imre 
takács, Hajdú Jauos kovács e-a Tóth Antal szabó 
iparosokbak 20 20 frtot szavazott meg fejenkent. 
Nevezettek egyszersmind kiállítók is. 

— A „Csongrádmegyei köru f. év szept. 
30 án tartotta meg tisztújító közgyü ését, mely al-
kalommal megvSlat-ztattak : Enökke: MáUffv Pál, 
alelnökké: Lev i József, ti kárrá: Mohr Mihály, 
pénztárnokba: Ranbovszki Jenő, jegyzővé : Polh.k 
Sándor, háznagygyá: Kristö N;igy Imre, bizottsági 
tagok: H*nkibb Janón, Filó Tihamér, Komaromy 
Lajos. 

— Konradi hires lovardaja, mely 33 jói ido-
mított lóbo. es 75 első r*i ^u játékosból ail, 20 elő 
adásra városunkba ;ön. Mini halljuk, Konrádi Sze 
gfrden fo .̂1* a telet tölteni, mivel azonban ott na-
gyobbszerű épületetet szándékozik építeni 8 mig az 
elkészül, városunk közönsége előtt is be szard« kő-
zik mutatui magasabb nüovardai produktnit. Is 
merve Konrádi jól szervezett lovardajat, me y c^ak 
a külföld s hazáik nagyobb váro*aiban tart elő-
adásokat, reméljük, hogy rövid időre tervezett itt 
léte alatt varosunk minden rendű és rangú polcára 
siet megnézni aa érdekeiek Ígérkező előadasokat. 
A vásárterén mar epüi is erre a célra tgy faaikot-
mány, melyet Lázár ts Sonnenfeld faker»sk*dők 
vállaltak .1 16CO tri^ri. 

— Halalozasok. Szeptember 30-án kisér ék rég 
nem tapaszait részvét 11 ellett örök tiMiga ina he 
lyere a sz«-ut«-ei kereskedők nestorát: Neuman Jaka-
bot. Nincs talán * városban egyetieu felnitt ember 
bem, ki őt n* in ismerte voiua, ki rosszat senkivé,, de 
jót bárkivel én minden időben, rnind-n érd* k nélkül 
szívesen tért. Hitsoreosai között köztiszteletben áUó, 
kimagasló a!ak volt s szava egy háza doigaiban min-
dig döntő suiylyal bírt. Vallásos ember volr, de hive 
minden korkövetelte reformnak. Az izraelita isko-
laszéknek 30 év óta tagja volt s mint ilyen, az is 
kola ügyet folytonosan azivén hordozta, mint magán 
ember peoig, soha aemmiféie jótékony C'ltól meg 
nem tagadta az áldozatot. Mint családapa, férj- és 
jó barát egyformán szeretett ember volt. Áldás ma-
radjon emlékén ! - KalpagOS Szabó Ferenc általá-
nosan isitort gazdálkodó polgártársunk szept. hó 
28 án hosszas betegeakrd- s után elhunyt. Temetése 
szept. 29-éu délután tiszte-őinek általano* részvéte 
mellett ment végbe. — Szeptember 2S án kisérf í-
tett örök útjára Kanász Nagy Imre polgártársunk-
nak sokat szenvedett szép és ifjú leáuva : Juliska. 
Lapunk zártakor ertesüiünk, hogy Szakai Mihály, 
városunk haconnevü aljegyzőjének édes atyja, í hó 
2 án szélhűdés következtében — rövid szenvedés 
után elhunyt. Temetése ma délután 4 órakor le^z. 

A Neuman család re«zéről kiadott gyászjelentés 
a következőleg hangzik : „Alólirott özvegy, gyerme-
kek, testvér- k es rokonok mélyen megszomorodott 
szívvel jeleniik a szeretett térj, apa, testvér és ro-
kon: Neuman Jakabnak 1885. évi szept. hó 29 én 
éjjeli fel 1 órakor, eietérek 62 ik, boldog házassá-
gának 30 ik évében, rövid szenvedés után történt 
gyásios elhunytát A bo'dopultnak hűlt tetemei f. hó 
30 án déle'őtt 10 órakor az izr. sírkertben fognak 

eltemetheti mind a kettőt, ha csak az ész nem szab 

határt az érzelmeknek. 

Tehát leánya is Bzereti ezt az embert? gon-

dola Kaloesayné. — Én akartam igy és ha örökre 

nem is; de egy időre boldogtalanná tettem öt. — 

Én szívesen térnék ki előle, de hiába, erről már 

szó sem lehet. 

— LTgy-e anyám, nem haragszol érte, hogy 

őszintén feltártam előtted lelkemet? 

— Nem leányom, szólt elfogult, fájdalmas han-

gon az anya : jó leány vagy, szeretlek nyíltságodért; 

de sajnállak érzelmeid miatt. 

— A nevelő elment tőlünk örökre, őt mi többé 

nem fogjuk látni, s ha jól éreznél iránta, ezt tardsd 

meg; mert megérdemli, s ha szeretetet éreznél lel-

kedben, ezt küzd le, mert öt nem fogjuk látni soha! 

E pillanatban Hubay ur lépett a szobába. Ke-

mény léptekkel, mogorva arccal jött az öreg ur. 

— Te visszaakarod tartani a nevelő ur pakk-

ját? — kérdé leányát. 

Kaloesayné némán nézett apjára. 

— Micsoda meggondolatlanság volna ez tőled 

leányom ? Örökre megharagudnám érte ! Érted-e ? 

Örökre. 

— De hátha igy vissza fog jönni a nevelő ur? 

nagy apám, — szólt Kláriska. 

— Nem jön, ő örökre elment, felelt szigorán 

az öreg ur. 

— Hát küldjétek apám oda, ahova ő levelében 

kívánta. 

— Ez már okos beszéd. Ennek igy kell lem:. 

Ő nem jön hozzánk soha I 

(Folyt, köv.) 
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örök nyugalomra tétetni. Az elhunytnak özvegye : 
Neumaun Jakabné szül. Lamberger Fáni. Gyerme 
kei : N-umau Manó, Neuman Lipót, Neuman Dávid. 
Neuman Mihály. Neuman Ignátz, Neuman Hermina, 
Neuman Ilka, Neuman Emma. Testvérei: özv. Kohn 
Lipótné, özv. Waldhauser Rozália, Neuman Simon, 
Neuman Adolf, Guttman Adolfné. Sógorai: Lamber j 
ger Manó, Lamberger Mórifz, Lamberger Miksa. — 
Kanász Nagy Juliska halulát a gyászoló család a 
következő gyászjelentéssel tudatá : Kanász Nagy 
Imre és neje Pap Juliánná, — Pintér Rozália gyer-
mekeivel, Pintér István nejével L ikos Julianuával és 
gyermekeikkel, Pintér Zsófi» férj ivel Vecseri Lajos 
sal és gyermekeikkel, ugy Pintér Sándor mélyen . 
szomorodott szivvel jelentik szeretett leányuk, illetve 
testvérök Kanász Nagy Juliunnának 18S5. évi szept. 

27 én délelőtt 10 órakor, életének 14 ik évében tör 
tént gyászos elhunytát. A megboldogáltnak hült te 
temei f hó 28 án d. u. 4 órakor a helv. hitv. egy 
ház Hz^rt irtátai szerint tétetnek örök nyugalomra. 
— Csongrádról * következő gyászjelentést vettük; 
Borbán Mihály Csongrád városi jegyző ugy a mag», 
valamint gyermekei: Erzsébet ¿8 Rózsa, továbbá 
özv. Faragó Istvánné született Fekete Rozália és 
gyermekei, Mária és férje Tekutics Sándor, László, 
Júlia. Péter; István, — Borbán Iuire s gyermekei: 
József és neje Faragó Viktória 8 gyerm keik; Sán 
dor, József s száoitalan rokon nevében szomorodott 
s fájdalomtelt szivvel jeUnti a legjobb nő, anya, 
leánv, t—tvér és sógornő Borbás Mihályné született 
Faragó Rozáiiának élete 30 ik, boldog házasságának 
I l ik évében, f. é. szept hó 27 én reggeli 8 órakor 
howazas és kini s szenvedés utáu tör ént gyászos ki 
multát. A boldogulnak hü!t tetemei f. évi szept. hó 

28 án délután 4 órakor lesznek a rom cith. teme-
tőben örök nyugalomra elhelyezve, HZ engesztelő 
szent mise áldozat pedig f. évi szept. hó 28 án reg 
gnl 8 órakor fog a csongrádi külvárosi plébánia 
t*mp'< inban a Mindenhatónak beinutaftatni. Csöng 
rád. 1**5 szeptember hó. — Béke legyen poraikou ! 

— Köszönet nyilvánítások. Mindazok, kik fe 
lejthetlen Ju i*ka leativuuR temetési végtisztességén 
resztvettek s ez álul s/.ülői fájdalinuuk»t enyhitet 
ték, fogídják e helyen is őszinte köszönetünket. 
Síentes, 18S5. szeptember 30 áa Kanász Nigy Imre 
és neje Pap Julánna. — Mindazoknak, kik felejt-
hetleu férjem: Neuman Jakab végtisztességén jelen 
vk.tak, ugy magam, mint gyermekeim nevében is a ! 
legmélyebb köszönetemet fejezem ki. Sz^utesen, 1885. j 
szeptember 30. Özv. Neu nann Jakahné szül. Lam 
b» rger Fáni 

— Lapunk mai szamaban közölt Kanász Nagy 
A ital jó hírű férfi 8z>»bó; valamint Czukkerman 
Ignácz temetkezési iutezef és sirkőr.ikiár tulajdonos 
á t. l a közeledő halottak napja alkalmából közzétett 
h rdetésére e helyen is felaívjuk olvasóink figyelésiét. 

Kiállítási sorsjegyek — darabonként 1 frt-
ja/al, meg csak pár hétig lesznek kaphatók lapunk 
k iadóh iva ta lában . A k iknek tehát még ilyen sors-

jegyű* netn volna, igyekezzenek azt mielőbb be-
szerezni. 

Megyei gyüles. Megyénk köztörvény hatósága 
e hó 14-ia napjan togja megtartani őszi rendes közgyű-
lését. E közgyűlésen fog az üresedésben l*-vő megyei 
másod aljegyzői alSás is választás utján betöltetni. 

— 16 évi börtön utan megtörve, ősz hajiul, 
behorpadt mellel tert vissz» Nagyváradra a raária | 
costr<*i fegyházból Kollerné Vozári Zsuzsanna, a 
ha|dan szépségéről híres asszony. Vétke nem kisebb, 
mint hogy férjét paUáuy méreggel ui rgezte meg 
Ezért 20 évi fagy házra Ítéltek, miből 16-ot kitöltött. 
A hátralevő 4 evet eiengeték neki, de ez idő alatt 
is rendőri felügyelet alatt lesz. 

— Szegeden egy Ró&uson lakó hivatalnok neje 
tegnap borzasztó Halaitól menekede t meg Délben fér 
je hazaérkezte utan, kinyitotta a tűzhely ajtaját a vég-
ből, hogy a fa több levegőt kapjon a nagyobb 
lánggal fgjen. A nyitott ajtOu kipattogó szikráktél 
ruhája tüzet fogott s egy pillanat alatt lángba bo 
ru t RMUÜII síkotasara a konyha melletti szobából 
férje előrohant s az egó rúnát par pi lanat alatt le 
tépte, de » szegény asszony igy is jelentékeny 
égési sebeket szenvedett. 

— Egy dere* szolgabíró. Lidány LUzló, a 
pesti felsojuras szoiguoiraj», erdemes dolgot cs*ieke 
«lett, a midőn e hó 14 érői keltezve járásának ösz 
sze-i községéi elöljáró»*igához körlevelet intézett, 
buzduvan es felhivau ókét, hogy lépjenek be a 
közművelődési egyesü ltbe. A példát követhetnek » 
többi szolgabíró* ia. Ladányi a többi köze Uy ir 
körieveiében: „Meg enk legutóbbi közgyűlésén meg 
adta .» jo peulat, 500 tori itos a»apitványnyal lépvén 
az „Erdélyrészi magyar közművelődési egyesület" 
örökös tagjai sorab.t. Ne maradjunk el mi sem, az 
egyeseit, de különösen a kozs'-gek ne térjenek ki a 
haza ti-tag Koveteiméuyai elől! A tagság többféle le-
het, « le kérem tuost a t c E őljáróságot, hasson 
oda, hugy kozaege a tagság egyik, vagy másik mó-
dozata «zeriut, az egyesüieto-i betépjen ; de mind-m 
ese>re elvárom azt, hogy ¡HIU.hu a magasztos cellni ! 

szemben krajcáros tukarkodas egy tes'űlet résziről 
alig vo.ua helyén, a község legalább rendes tag lesz, 
oly móddal, hogy a hat évi kötelezettséget ezen időre 
10 forinttal egyszerre megvaltja.u 

Miniszter, mint kocsmai zenész. Bittérről, a 
nemrég elhunyt por>az miniszterről, aki szenvedé-
lyes zenész volt, a következő törtéuetkét beszélik. 
Midou Bittér, uiiuisztt ra.-dése elején szabadságide 
jet eivezve, Landshut sziléziai városkában időzött, 
kirándult a környekre is Valamelyik korcsma előtt 
megaliott, hogy a nagy forróságban igyék valamit. 
Az ivóoati nagy csoport ékesen felöltözöt par:szt-
legényt e« leányt látott, akik nyilván táncomi ké> 
szültek, cjak muzsikájuk nem volt hozzá Bittér, a 
mim a nyitót zongorát — egy régi, rossz, zörgő szer-
számot — meglátta, hirtelen kedvet kapott rá, oda 
ült, s elkezdett játszani. Temészetes, hogy a parasz 
tok azonual hozzáláttak az ugráláshoz s járták bo 
loudui. A korcsmáros p^dig, aki eddig hiába vára-
kozott, nagyon öruit a veletleu szerencsének, mely 
na.a tartotta vendegeit. — Tisztelettel közeledet az 
idegenhez s azt kérdé tőle: „Az uraság odahaza 
bizonyosan karmester?"— ¿Nem, barátom, felelt a 
miniszter mosolyogva, én odahaza Berlinben csak a 
második hegedűt játszom." — A korcsmáros termé 
szetesen nem értette a célzást, mert nem sejthette, 
hogy a zongorázó Poroszország egyik minisztere 

— Hogy föst a pokol? E kérdésre Drexel 
Hieronymus jezsuita egy hosszabb értekezésben 
felel meg, mely 1431-ben látott napvilágot. A pokolt 
következőkben írja le: A pokolnak hét helyisége 
óa három kapuja van. Minden lakásban van 7 Jüz 
és 7 jegfolyam és 7000 lyuk; minden lyukbau 7000 
repedés, minden repedésben 7000 skorpió s ezek 
mindenikének hét teste van és minden testben 1000 
tonna méreg. Már ettől csak lehetett félni — 1431 
ben! 

— Nagy a szaporaság. Ön ma megint későn 
jött a hivatalba, kiált rá az irodafőnök a dijnokra. 

— Kérem, kénytelen voltam kissé tovább időzni, 
mert nőmnek nehéz szülése volt — Mi a tatár! 
hiszen két hét előtt ugyanezzel igazolta elmaradását. 
Felesége csak nem tengeri nyu! ta'án ? Nem, kérem 
alázatosan, feleségem szülésznő ! 

— Gyilkosság bosszúból. M»kón nsgy izgalmat 
kelt városszerte Dobsa Mihály előkelő földes gazda 
és városi tanácsos 15 éves, I nre nevű fiának meg 
gyilkoltatása. Imre kedden a tanyára menvén, látta, 
hogy egy szép csikó a combján meg van sértve. A 
jószág felügyeletével megbízott bérest, a 26 éves 
Kelemen M ityást ezért megszidta. Másuap hajnalban 
Kelemen a fiút, mielőtt ez álmából föleszmélhetett 
volna, több baltacsapással halálosan megsebezte s j 
azután megfutott Pénteken azonban már elfogták s 
azt vallja, hogv a gyilkosságot boszuból követte el. 

— Lóvásarlas lesz október hó 19 én Hód- | 
mezővásárhelyeo, mely alkalommal a lovakat nem i 
alkuszok, de közvetlenül az állam közegei vásárol ; 
ják. Felhívjuk e lóvásárlásra gazd »közönségünk fi 
gyeimét, hogy akiknek eladó s különösen katonai cé 
lókra használható lovaik vannak, el ne mulasszák ! 
azokat Hinvásárhelyre bevinni, mert sokkal maga-
sabb árakat kaphatnak érettük, miután, mint előre 
bocsátottuk, az alkuszok ki vannak zárva. 

— Tüzesetek. Szeptember 24 ik napj in őrgróf 
Pallavicini Sándor pusztaszeri majorjában, a cséplő 
géptől egy kazal szalma tüzet fogott s minden ol 
tási kísérlet hasztalan lévén, még egy kazal polyva 
és egy árpa asztag, melybe 900 kereszt volt berak *a, 
megégett. A cséplőgépet, Z.ombó Mirton ott inü 
ködő gépész ébersége folytán, megmentették. — j 
Ugvancsak szeptember 28 án pedig Szobotka Adolf; 
pusztaszeri bérletén volt tűz, mely alkalommal két | 
kazal széna égett meg. A kár ezer frtra tehető. A 
roppant szélviharban különös szerencsének tulajdo-
nítható s bizonyára roppaut erőfeszítés kellett hozzá, 
hogy a tűz még nagyobb terjedelmet netn öltött. 

— Ügyesen elfogott zsebtolvaj. Az élesdi vá-
sáron egy hunyadi gazdag kereskedő észrevette, 
hogy 2000 frtot tartalmazó pénztárcáját valaki el-
lopta. Jelentést tett a csendőrségnél s egv csendőr 
mmd járt gondolta, hogy a lopást hzidik Lajos hírhedt 
nagyváradi zsebtolvaj követte el. A csendőr megnézte 
óráját, s látta, hogy ideje nagyon kevés van már. 
C*ak ugy a szőrére ü t a lovának, s ugv vágtatott 
ki az élesdi vasútállomáshoz. Éppen harmadikat 
csengettek. Lováról hamar leugrott, odakötöze egy 
fához, s az éppen induló vonatra gyorsan felugrott. 
Jol számított, Szidik Nagyváradon akarta élvezni 
működése gyümölcseit. Csakhamar ráakadt egy I I I . 
osztályú kupéban. N^in csinált zajt, hanem az első 
állomást megvárta. Ekkor fogolynak jelenté ki, le-
szállottak és bevitte a vén gazembert Élesdre, hol 
kihallgatása alkalmával töredelmesen bevallotta, 
hogy a pénzből 1600 frtot egy nagyváradi, * ren 
dőrség előtt igen ismeretes zsebtolvajnak adott át. 

— Érdekes történet Zomborban egy lakada-
lom alkalmával bizonyos Cs. urat bemutattak egy 
igen szép hölgynek, ki magát Lengyelné névvel 
mutatta be. Cs. a nőtől férje felől kérdezősködött. 
Lengyelné szomorúan felelte, hogy férje ezelőtt négy 
évvel elh»gyta, a azótaenem adott életjelt magáról, 
ll ir szerint valahol a csndőrségnél van alkalmazva, 
azt mondta, hogy neki — Bezdánban van egy 
Lengyel József nevű is nerőse. L né gyanakodni 
kezdett s szólt: „Az én férjem azeiőtt katona volt, 
k-srek arcu. szép barna fiatal ember, fekete kis ba 
juszt visel u Cs bizonyítja, hogy e leírás egéaaen 
rái lik az ő b-iz láni ismerősére, csakhogy ez két 
hónap előtt megnősült. L -né egészen elszomorodott, 
de elhatározta, hogy fölkeresi férjét, s a másodszori 
nősü és miatt törvény elé idézi. Másuap L né egy 
jó barátnője társaságában már B ndáubau volt 8 a 
plébánosnak elmondván a leirt körülményeket, me 
lyekből világos, hogy Lengyel József az ő férje, 
kérte ezt megidézni. A plébános nagyon megütődött 
és a nő kivánatáuak eleget tett. Nemsokára kopog 
tatás hallatszik az ajtón. „Szabad !u kiáltja izgatót-
t n L né, s min a bosszúálló ne nezis allt meg az 
ajtó előtt. Az ajtó filuyilik s belép rajta egy szép, 
kerek arcu, fekete kis bajus'.u, barna fiatal ember, 
kit Lengyel Józsufnek hívnak, de még sem volt soha 
a zombori Lengyelnének a férje. A lelkész azzal a 
jő kívánattal bocoltottt el a szegény assz.onvt, hogy 
minél előbb találja föl az ő saját Lengvel Józsefét. 

— Megható történet. A magyar államvasutak 
főmühelyeuek felvételi irodájában nemrég egy 16 — 
17 évesnek látszó fi ttai e nber jelent meg, előmutatva 
munkakönyvét s mint mázoló segéd alkalmazást 
kért. Ott az orvoshoz utasították, hogy magát meg 
vizsgáltassa és egészségéről bizonyítványt hozzon. 
\ fiatal ember váltig sz«bad<cozott s esküvel fogadta, 
hogy soha sem volt beteg, — a vizsgálat teh it 
f«.íesleges. D? a felvételi szabályoktól nem l e he l t 
eltérni s a mázoló segéi bement az orvoshoz. O t! 
voltak vagy húszan 8 m'&or végre magára maradt 
az orvossal, anuak felfedezte, hogy nem f'rfi, htnem 

1-ány. Rdes anyja, a ki jó bázbM vtló özvegy, in 'g j 
tkárván őt szabadi'ani attól a sorstól hogy cseled j 
legyen belőle, férfiruhába öl'öztette 8 mesterséjre 
«dta. A műhelybe, — mint a „F. L.M irja, —c<up i ( 

gyöngédségből nem vettek föl 

— E jy kiszabadult és egy maghalt gyilkos. 
Huszonhárom évvel ezelőtt borzasztó bűntény követ 
te'ett el A Görzsöny községben. Egy egész hét 
tagból álió család uérgeztetett meg A gyanú akkor 
egy, ezen családhoz igen közel álló egyénre esett 
A vizugálat csaknem három évig tartott, melvn^k 
eredménye a bűnösnek 20 évre történt elítéltetése 
volt. Ez az egyén Pethő Imre, ki i éháuy nappal 
ezelőtt a reá mért 20 évi börtönbüntetést kiáltotta 
és most tegnapelőtt haza érkezett A-Görzsöny he. 
— Száva Istvánué dunapentelei asszonv igazi kac 
kiás menyecske volt Dunapentelén a hetvenes évek 
elején. Nem csoda, ha megakadt rajta Níkolics 
Rtdó Sándor szeme, ki meg is nyerte állandó von 
/.almát. A beteges férj teher volt az aszony nyakán, 
a elhatározta szeretőiével, hogy megöli őt. Mikor 
aludt, zsákokat raktak reá, de nem fuladt meg tőle. 
Fölébredt, vizet kért a feleségétől. Ez adott is neki 
u mialatt itta, belevágta fejébe a nagy konyhakést 
és addig forgatta agyvelejében, a inig kiadta lelkét. 
Azasszony és szeretője hamar elfogattak s Szávánét 
a törvényszék 20 évi fegyházra Ítélte, mit a kir. 
tábla is helybenhagyott. A m. kir. Curia azonban 
kötél általi halálra Ítélte őt, de a királyi kegyelem 
visszaállította a 20 évi fegyházat. A szerető 15 évi 
fegyházra ítéltetett, de nemsokára meghalt a székes-
fehérvári megyei kórházban. Száváné 1875. junius 
20-án elszállitatott a márianostrai fegyházba, a hol 
büntetése felének kiállása után 1885. szeptembea 
10 én meghalt. 

— Megfelelt. Urnő: Csak egy percre mentem^ 
be, és már odaégetted a pecsenyét; te mindig csak 
cifrálkodol s semmivel nem törődöl. Mondhatom, 
hogy napról napra kevésbé tetszel nekem. Szakácsnő: 
Na tessék, hát tehet-e az ember mindenkinek eleget: 

az úr meg egyre dicsér, hogy napról napra jobban 
tetszem neke! 

— Nagy vasúti szerencsétlenség történt a 
mult héten a halasi vasúti állomáson. Egy teher- és 
egy személyszállító vonat — a tehervonat vezető 
jének hibája folytán - összeütközött. Reichl György, 
vasúti számtiszt életét vesztette, többen pedig sú-
lyosan megsérü'tek. 

— Elitólt párbajozó. A budapesti kir. törvény-
szék dr. Kosztka Emil orvost, a ki ez évi január 
hóban Tamásffy Gyulát pisztolypárbajban agyonlőtte j 
s kinek neje e feletti bujában meghalt, 3 évi állam-
fogházra ítélte. Az elitjlt fölebbezett. 

— Az aldobolyi oláh papról a Székely Nem-
zet fentartással a következőket irja: „Az aldobolyi 
oláh pap igy szólt az ő gir. ne n egyesült magyar 
híveihez: „O áhok vagytok ti testestől lelkestől. 
Látjátok, a magyarokkal ugy kell bánni, mint a 
malaezezal. Csalogatni, édesgetni kell miadadd'g, 
míg a hízó pajtára felmegy. Ha aztán szépen meg 
hízott, akkar kést a torkába.u — Ha ez igaz, ugy 
ő tiaztelendősége teljesen megérett az 

A p r ó s á g o k . 

Veudég: Hallja korcsmáros, ez nem bor, ha-
nem víz; mire való olyan sok vizet a bor közzé 
tölteni, h tmár vizeiui szokta is? 

— Korcsmáros: Tévedni méltóztatik, mert mi-
óta én korcs uáros vagyok, — annak pedig már 
harmincz éve, — még soha sem töltöttem a bor 
közzé vizet. 

— Vendég: Mégis nem bor, hanem viz ize 
van ez italnak, — mi az oka hát?! 

— Korcsmáros: Nagyon természetes, hogy viz 
ize van; mert a viz közzé öntök bort! 

• 
* * 

— János kocsis (bepálinkázva) Tekintes ur ! 
Jelentem, hogv be van fogva, mehetünk. 

— Ur: Hova, hát ki mondta kendnek, hogy 
fogjon be ? ! 

— Kocsis: Ki? Senkise. De ösmer már a te-
kintetes ur hogy milyen ember vagyok én, nem 
kell nekem mondani: teljesítem én kötelességemet 
anélkül, hogy mondaui kellene. 

* * * 

— Férj: Kedvesem, mért nem teríttetsz már? | 
— Nő: Ugyan hova goudolsz, csak 10 óra 

van, nincs még dél. 
— Férj: Csak tiz óra? hm. hm. no, ez hal 

latlan eset, hiszen én régóta éhes vagyok már, hogy 
tiines hát még dél? 

* * 
* 

— Kőműves: Higyje el gazduram mindig elég 
ilyen kis szobára két ablak; ugy is elég világos 
lesz, mire való volna négy ablak? 

G*zda: Nem mondom hogy nappal nem 
leune elég világos két ablakkal is, de én azt aka-
rom, hogy éjjel se legyen sötét; azért mégis csak 
négy abíakura esiná talom én — inajszter ur. 

* 
* * 

No, fi«iu rosz bizonyítványt kaptál; tudom, 
te vagy az, ki legkevesebbet tanult. 

Csalódol apám. Csóka Mtrczi még keve 
sebbet tanu't. 

— Hiszen az, — mint tudom — meghalt még 
az iskola év elején. 

— M g Litod api, be van bizonyitva, hogy 
uem én tanultam legkevesebbet, hanem Csóka Marci. 

* * 

* 

Révéiz: Vigyázz kis fiam, mert ha bele esel 
a Tíszábs, bele ht'sz; az olvaa kicsikék, milyen 
te vagv, könnyen bele halnak. 

Fiu: Rívész bácsi! hát a nálam még kiseb 
bek — az úszkáló halakra mutatva, — hogy nem 
halnak bele? 

* * 4i 
M^rt vagy olyan levert pajtás? 
H >gy ne volnék az Isten á'djon meg, mikor 

a házamat nem tudom eladni senkinek. 
Talán drágáért adnád ? 
D 'hogy is drágiért, adnám én ugy, a mint 

kérnék. 
Hát akkor mi az ördögért nem tudod eladni ? 
M^rt nincs házam. 

* * * 

Egy szőlő tulajdonos az előző évben eladott 
bizonyos mennyiségű bort Az átvételnél azonban 
kitűnt, hogv 5') akóval többet adott el, mint termett. 

Tű lödik, tűnődik, végre bosszúsan felkiált, 
„hol az ördögbe van hát a hiányzó 50 akó borom?u 

* 0 
* 

M*gh«!t az X i harangozó, ki éltében uem 
ritkáu uéz-üt a baros kancsó fenekére. Temetésekor 
a halottas kocsi a göröngyös u on ide od« hányó 
dott, mit látva egy öreg anvók», a következő meg-
jegyzést tette: „Istenem, istenem, hát a részegesek 

, még a másvilágra is düllöngve mennek?" 

* * * 

E^y vásárló meglátja a hentes boltban a má 
| zsát s kéri a hentest, hogy mérné meg, óhajtaná 

tudni testének suli át 
Kérem, a mázsa zsíros, inert csak disznóhúst 

J mérünk rajta. 

Oh, az nem tesz semmit, C9ak mérjen meg. 

hetin». Ennek oka nagyrészt a kflny vek drágaságában rejlik : 
alig szenved kétséget, hogy olvasási kedvet az eddigiu haladva* 
nem is lehet föléleszteni. Jó könyvet adni a közönség kezébe, 
tetszős külsejüt, mely mellet a tartósság sincs tigyel-oen kivül. 
ez az, amivel nálunk is meg kellet teuni a kísérletet, a a ki 
megtette, bizonyos tekinteben közművelődésünk emelésének ia 
tett vele szolgálato\ Az Egyetemes Rejrénytár eme kívánal-
maknak akar mepfelelui Csinos s majdnem diszkötésbe be-
váló s emellett tmtósnak ígérkező köteteket bocsát ki, szép 
olvasható nyomással; s egy-egy 10-12 ívre terjedő kötet ára. 
50 krajcár — annyi, a mennyiért különben a kötést is alir le-
hetne megkapni. A vállalatnak eddig m*gielent két kötete ige«, 
szerencsés kezdetnek mondható. Az első két kötet Ohnet György-
nek, a Vasgyáros szerzőjének »A bánya- című regényét tartal-
mazza, melynek francia eredetije «.dlig 72 kiadást ért, mi min-
denesetre a mellett szól, hogy a magyar kiadás is nsgy kelen-
dőségnek fog örvendeni A harmadik Mikszáth Kálmán „A lo-
hin.i ffi* és Welten Oszkár „Egv éjszakára b«árvH" c'iinü el-
beszélések, a negyedik kötet pedig Hainilton Aidé angol írónak 
„Az uri körökben- c/.imfi társadalmi regényét fogja tartalmasai, 
mely minden tekintetben kiváló h-lyet foglal el a modern re-
gényirodalomban. A válailalat minden egy«a kötete külön ia 
megvehető, de a kiadók előfizetést is nyitnak a sorozatokra,_ 
melynek igénybevételét különösen oly helységekben ajánl bitó, 
hol könyvkereskedő nincs: igy 15 kötetre 7 frt 5') krajcárjával, 
10 kötetre 5 frtjával, 5 kötetre 2 frt 50 Krajcárjával (bjrmen-
tes megküld-,a molett), fizethetni elő, 

— R&th U Ó r jeles könyvkiadónk kíad ísában a követ-
kező füzetek jelentek meg Arany János önszes munkáiból a 
huszonhetedik fiUet Arísztofanes vígjátékából „Lysístrate", „A. 
nők ünnepe- van benne Ára 60 kr. Eötvös József össee« 
munkáiból a 25 ik füzet az r Emléicbeszéd »k--et kezdi in*g, 
azokat az emlékbeszédeket, melyeket Eötvös a/, akadémiáa 
mondott A Kölcsey Ferenczröl, Körösi Csorna Sá«id »rról. gr. 
DessewtTy Józsefiről, Vörösmarty Mihályról. Kazinczy Eerenca-
ről szólókat találtuk e füzetben; ára 50 kr. — Eötvösnek „A. 
XIV. század uralkodó eszméinek befolyása az államra- czimS 
müvéből a negyedik füzet hagyta el a sajtót; ára 50 kr.; • 
„Háború és béke-, gr. Tolsztoj Leo korrajzából p dig a máso-
dia füzet ára 60 kr — Az 1885-ik évi orsiaggvfilési törvény-
czíkkekbol a Il l ik füzet a 12 - 25 ik törvényezikkeket köali. 
A nagy negyedrétíl vagy kis negyedrétü kiadás ára egyformán. 
1 frt. 

Üzleti értesítés. 
Szentes, 1*85. október 2 án. 

A kelet ruméliai háborús hirek miatt kezdetben 
a buza ára emelkedett, de már a hét folytán a kíná-
lat nagyobbodott, s így a budapesti malmok a vé 
téltől tartózkodtak, miált tl az árak 10-15 krral estek. 

Buza ára 100 kilónként : elsőrendű 6 frt 8 0 
kr. 6 frt 90 kr. 7 frt., középrendű 6 frt 60 kr. & 
frt 70 kr. Árp» (köböllel) 4 frt Z tb (köböllei) 3 frt 
20-40 kr. Csöves uj kukurícza -urn,» 2 frt 30 kr. 
(Egy mázsa 5 régi véka.) vékával 45 — 50 kr., tnor -
zsolt (köböllel) 3 frt 40 kr. H-re uag ára ^setl 
3—4 trttal, inmja 30 35 frt Szaiouna m nja 3S— 
40 írt. 

Kőbányai sertésvásár. 
KŐBÁNYA, 1885. október 1. 

Az üzlet változatlan. Magyar urasági öreg, nehéz 

40—40 frt, fiatal nehéz 42—42'J forint, fiatal, közép 

44—45 forint, könnyű 4<i—47 forint. — Szedett ne-

héz 41—42 forint, közép 43 forint, könnyű 46— 

47 forint. Szerbiai nehéz 44—45 forint, közép 46— 

46*2 forint, könnyű 47 forint. — Hizó 1 éve» 

élősúlyban 30—33 forint, — hizó két éves élősúlyban 

4%. — Az árak hizlalt sertéseknél páronkint 45 

kilós és 4% levonással kilógrainonkint értendők. 

Makkos sertés, élősúlyban 4%-os levonással. frt. 

Budapesti piaci árak. 
Budapest, okt. 1. 

Buza tiszavidéki . . 7 frt. 35 kr. 7 frt 85 kr. 

„ pestvidéki . . 7 „ 25 „ 7 „ 70 „ 

Rozs 6 , 05 „ 6 „ 30 „ 

Árpa 5 „ 40 „ 5 „ 85 . 

Zab 6 „ 25 B 6 „ 45 . 

Kukorica 5 „ 95 „ 5 „ 70 . 

Köles 5 „ 50 „ 5 „ 70 „ 

Disznózsír 50 „ 50 „ 52 w — » 

Szalonna 54 „ 50 „ 51 „ — „ 

Az árak 100 kilogrammonként értendők. 

N j i l l t é r . * ) 

S - ¿ L I S / E T T E X J 

Szegvár. 
M O H É I S T ^ A S T E T T ^ . 

Szentes. 
J E G Y E S E K . 

E rovatban köalö'tskéit nem fel-l5« a Szerk. 

Komám,igsz e, hogy megdöglött a kend tehene? 
Igaz. 
Szép tehén volt ? 
Bizony szép. 
Oszt mi baja volt ? 
N-*m tudja azt senkise, mostaniba mindég be-

tegeskedett, de nem mondta, hogy mi a baja. 
* « 

* 

Újonc: K plár ur megkövetem szépen, h?> 
maga commendiroz haptákot, ugyanakkor meg kapi 
tány ur kerdájt, melyiket kell csinálni? 

Szamár. Még azt se tudod? 
Hát ha itt van a kapitány ur, akkor annak a 

parancsa az első; de ha nincs itt, koinmendirozzon 
akár mit, ueked még is csak azt kell tenned, a mit 
én mondok. 

Önkéntes árverési hirdetmény. 
A szentesi I. takarékpénztár közvetítése 

mellett. Farkas Benedr:kné Fülöp Mária el-
árvereztetni szándékozik alsóréti u. n. tere-
laposi 14 hold 1200 nsz. öles, továbbá alsó-
réti bográcsháti 12 hold 1200 nsz. öles szántó-
földeit, vetéssel együtt. Venni szándékozók 
az előnyös feltételeket f. hó 5 töl kezdve 
ugyancsak a takarékpénztárnál, valamint az 
árverés határidejét is tudomásul vehetik. 

gaikas Beat dekáé £ülöp Afária. 

S a r r ó O - y c L l é i X i é 
nagynyomási két fertály tanyaföldje kedvező 
feltételek mellett eladó, vagy haszonbérbe 
kiadó. Értekezhetni III. tized 243 számú h á -

zánál. 

Irodalom. 
— „Egye t emes Regóny t&r " czím alatt Singer és 

Wolfner bndapeatí könyvkereskedő-c ég életre való vállalatot 
inditott meg A kiadók főkép abbéi a sokat hangoztatott pa-
naszból indulta*, hogy a magyar szépirodalmi könyv igen drága 
és példánl — hogy az eredetiekről ne is szóljunk — a külföldi 
jóravaló müveknek ném-<t fordítása felényinél is olcsóbb, mint 
ugyané müvek magyar kiadása Igy vált aztán lehetővé, hogy 
Keclam , Spemann-, Engelhorn- és más ílynemfl német kiadvá-
nyok valósággal elárasztották Magyarországot és olcsó a csinos 
köteteikkel majdnem kiszorították a közönségből a jóval drá-
gább magyar könyveket Hogy a magyar közönség nem olvas 
eleget, vagy ha olvas, sokkal kevesebbet költ könyvre, mint te-

özv. Kalpagos Szabó Ferenczné 
belső ecseri 72 hold földje, I. t. 228. számú, 
háza és nagyhegyi szőlője szabad kézből 
eladó. — Ugyanannak jómínőségü uj bora, 
tetőnek való gyékénye é j tűzifája van eladó. 

J u r e n á k V i l m á n a k 

lapistói 262 hold földje egészben, vagy rész-
letekben is, haszonbérbe, avagy esetleg f e -

les mivelésre kiadandó. 

Z E í ö z i l g ' e f e l d . B e r n á t n a k 

nagy nyomási öt első osztályú földje (kapált) 
e g y tagban, kedvező feltételek mellett eladó. 

J z T y i x i I m r e 

I. t. 570. számú háza kedvező föltételek mel-
lett eladó. 



41. SZAM. IES: i e d e t é s e k:. 

H O N V É D 

ELLENŐRZÉSI SZEMLE 
1885. október 12. és 13-án. 

Értesíttetik a m. kir. honvédség szabad-

ságolt és tartalékos ál lományába tartozó le-

génység, hogy az ellenőrzési szemle f. év i 

október 12. és 13-án 

a városi sólnízi helyiségben 
fog megtartatni, melyre köteles megjelenni 
az 1873—4—5—6—7—8. 1879—1880—1—2—3 
1884. sorozási évbeli szabadságolt és a kö-
zös hadseregből áttett legénység azon része, 
mely ez évben zászló aljához bevonulva 
sem gyakorlat, sem szolgálattételre nem 
volt, ugy a szentesi, mint a vidéki illetőségű, de 
itt taitozkodö honvédek és pedig: október 12-én : 
a z 1873-4-5-6-7-8-9. és 1880., október 13-án: 
az 1KS1-2-3. és 18^4. sorozási évbeliek, 
mindenik napon reggeli 8 órakor a sóhizi 
helyiségben, honvéd igazolványaikkal, pipa, bot, 
fegyver stb. nélkül való pontos megjele ! 
nésre felhívatnak és figyelmeztetnek, hogy 
külön idéző jegyet nem kapnak, idézéséül 
szolgál egyedül e hirdetmény. 

A megjelenést elmulasztók utószemlére 
idéztetni és a szabályok értelmében szigo-
rúan büntettetni fognak. 

Szentes, 1885. szeptember 12-én. 

Ónodi M j ü J o s , 

főjegyző, 
Szentes város katonaUgy vezetője. 

2944. tk. 85. 

/rvcrési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-j 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Reini-
ger Jakab ügyvfd végrehajtatónak Varga1 

Péter szentesi végrehajtást szenvedő elleni | 
72 frt 23 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a szegedi kir.' 
törvényszék (a szentesi kir. járásbíróság)1 

területén levő. Szentes városában fekvő, a 
szentesi 154 számú tljkvben 180 hrsz. a. foglalt 
360 nsz. öl udvarterü, 824 frt becsértékü ház 
és udvarából alperest illető '2 részre, az 1881. 
L X t. c. 156. §ának c. pontjához képest 
pedig alp. neje Pálfi Eszter tulajdonát ké-
pező másik fele résszel együtt az egészre 
az árverést 824 frtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1885. évi október hó 
5- Ík napján délelőtti 9 órakor az alólirott 
telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának 10 °0-át, vagyis ehez ké-| 
pest a fentebbi becsárnak megfelelő össze-
get készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó i-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. §-ában, kije-
lölt óvadekképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1885 évi aug. hó 16-ik 
napján. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek-
könyvi hatóság. Mi a r i h a, 

kir. aljbiró. 

3384.—1885. szám. 

HIRDETMÉNY 
A szegedi királyi törvényszék részéről 

közzététetik, hogy a Körös, Tisza és Maros 
közötti érdekeltség részére a tiszai védtölté-

XV. ÉVFOLYAM. 

ugy kiskorú unoka Barta Lajos term. és törv-
gyámja Kutas Eszter ifj. Barta Mihályné, 
mint az 5746 és 5617 hr., — özvegy Rác Jó-
zsefné Tóth Anna, Rác György, Rác Má-
tyás telekkönyvi, Piti Pál tényleges birtoko-
sok, mint a 4862^ hr., — Dobosi Ferenc, 
kinek neje Szeder Erzsébet, illetve annak 
ismeretlen tartózkodásu örökösei, mint a 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrádmegye törvényhatóságánálüre-

sedésbe jött Il-od aljegyzői állásnak válasz-
tás utjáni betöltésére ezennel pályázat hir-
dettetik. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen 
évi 750 frt. fizetés és 150 frt. lakbér átalány-
nyal javadalmazott állomást elnyerni óhajt-
ják, hogy kérvényeiket az 1883-ik évi I. t. 
cz. értelmében szakképzettségüket igazoló 
okmányokkal felszerelve, f. évi oct. hó 10-ik 
napjáig bezárólag, Zombori Rónay Lajos 
főispán u r ő m é l t ó s á g á h o z Kis-Zomborba be-¡szabályozott eljárás elrendeltetvén, az e vég- { ^ ^ ^ ^ ^ ^ l m é n é % T u r z ó 

küldeni igyekezzenek. bői szükséges tárgyalásnak határidejéül J 8 8 5 . E s z t e ; Horváth Ferencné, Hajdú Mária Tas 
Kelt Szentesen, 1885. szept. 15-én. ' A ^ ! ! 

sek teljes méretekbeni kiépítése céljából az , h r _ A r y a i , s t v á n é g n e j e S z é k e ] y 

1881. évi LII. törvény alapján Szentes város S á r a m i n t a hr, —Szikszai János, Szik-
határában fekvő magánbirtok részletekből s z a i Mihály, ugy kiskorú Szikszai Judit, Szik-
jogérvényesen kisajátított és a vonatkozó szai Anna, Szikszai Bálint ismeretlen tartóz-
tervben körülirt területek kártalanítására néz-, kodásuak, mint a 4373 hr., Horváth Ferenc, 
ve az 1881. évi 41-ik törvény IV fejezetében ' ¡»etve ismeretlen tartózkodásu örökösei, mint 

a 4133!,, hr., — Hajdú Zsuzsánna Karai Já-

Stammer S á n d o r , 
alispán. 

^XKXKX x x x x x x x x x x x ^ 
Legnagyobb vssbutor ¿3 sodrony szőnyeg gyár 

S C H R E I B E R llí!GR 
Bpest Gyár: 

Jpot fírut 8 
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ban és kicsinyben legolcsóbb gyári \ 
árakon u. m: 

x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IC 
y Ktpes árjegyzékek i r jyen is bérmentve. 

KXXXXXXXXXXXXXXXXJ 

evi október hó 20 ik napjának délelőtt i 9 nádi Jánosné, Hajdú Juliánná Pólya Mihályné, 
Órája Szentes v á r o s közházához kitüzetett. Hajdú Zsuzsánna, Hajdú József, Hajdu Lajos, 

Mely tárgyalásra a kisajátító Körös, Ti- Porsai József, Porsai Sándor, Hajdu Sára 
sza és Maros közötti érdekeltséget képviselő Turzó Andrásné, Porsai Péter, mint a 4033 
kormánybiztos, továbbá a kisajátításra nézve hr. — Váróci Mihály, illetve ismeretlen tar-
ki nem egyezett Halász Albert, illetve annak tózkodásu örökösei, mint a 14203 hr., — 
állítólagos telekkönyvi jogutóda Horvát Sán- Csúcs János, illetve ismeretlen tartózkodásu 
dor, mint a 13190.hr., — Székely István, mint örökösei, mint a 14166 hr., — Sarkadi Nagy 
a 13191 hr., — Mecs Balogh István mint a Sándor, illetve ismeretlen tartózkodásu örö-
13292 hr, — Molnár Kiss Mihályné, illetve 
annak állítólagos örökösei özv. Pásztor Já 
nosné Kuti Julánna, úgyis mint kiskorú gyer-
mekei: Pásztor Eszter, Lidia, Luiza, Sára, 
Juliánná, Susánra, Imre term. és törvényes 

kösei, mint a 14160 hr., — Sáfrán Mihály, 
i letve ismeretlen tartózkodásu örökösei, mint 
a 14142 hr. — Csuha András, illetve isme-
retlen tartózkodásu örökösei, mint a 14137 
— Cukor Salamon, illetve ismeretlen tartóz-

gyámja, uyy Pásztor János nagykorú, minta kodásu örökösei, mint a 14137 hr. Isme 

Ágyakat 4 frt 50 krtól, 
Gyermek agyakat 9 frttol. í fölfelé, 
Mosdoasztalokat 2 frt 50 l<rtól I 

valamint mioden másnemű bntorckat és e ' 
szakba vágó cikkeket. 

Vidéki megbízások pontosan eszközöl- 1 

tetnek. 

Ismét eladók 
szesülnek. 

kedvezmén)ben ré- i 

Éj 

A néhai öreg Kotvics János-féle 
szőlő fele része, melyet most Vecseri Jó-
zsefné Kotvics Judit bir, — szabad kézből 

eladó. 

ÜZLETHELYISÉG! VÁLTOZTATÁS! j 
" V m i furtncfém Nzentt-n váron éu vidék* n é 

kö»ö. t> pén« k tudomjijotr* juttatni. n.inzrrint 
m*> >ddií »» i<\ hiri fviM k ö ivndö 

férfi szabó üzletemet 
f. 1885. évi október elsejétől, a nagy vendéglő épü-
letbe (ezelőtt STARK NÁNDOR üzlethelyisége) tett. m 
át. t'»U 1«n.b«i) imioi * •• fti.jhbh divttu ».- legjobb 
m'tiö«»gű B»l- *t> külföldi n»öv»-fekft, II.*->\• M>ől tnfg-
rrnd> lf f k*t saját szabásom és féltigyeletem 
alatt, bámulatos olcsó árak meiuit , ,on>o8*n 
casktt»lftk. 

ti időn «>rrol a n helyi vidéki kftyfti séget ér-
tesítem uem mnlaffthatom el. bogv eddigi szíves pár 
tolásukért köszönetem ne nyilvánítsam, »melyet jö-
vőre is kérve, 

mtradok teljes tisztelttel 

Kanász Nagy Antal, 
férfi ruha kesv.itö 
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S Z O L Y V A Í 
P O L E N A I 

13289 hrsz , — Ábrahám György, Metve an-
nak állítólagos egyik örököse Ábrahám Imre, 
valamint a négy ismeretlen tartózkodásu 
örökös és elhalt Ábrahám József egyik örö-
kös netán létező jogutódu és tényleges bir-
tokos Horváth Mihály, mint a 13277 hrsz. — 
Kiss Ferenc, illetve annak ismeretlen tar-
tózkodásu örökösei, mint a I3275hrsz„ — D ö m e 
Józsefné Szabó Sára, illetve annak állítólagos 
örökösei Döme Mihály. Döme József és Döme 
István, mint a 13319 hrsz. — Musa György 
ismeretlen örökösei, mint a 13403 hrsz. — 
Szabó Pál ismeretlen örökösei, mint a 13722 
hrsz. — Vecseri Dániel ismeretlen örökösei, 
mint a 13747 hrsz., — GsernusKovács Mátyás, 
illetve ismeretlen tartózkodásu örökösei, mint 
a 13766 hrsz.. — Csernus Kovács Pál, illetve 
ismeretlen tartózkodásu örökösei, mint a 13767 
hrsz.,— Hajdu Miklós, illetve az ismeretlen 
tartózkodásu tényleges birtokos, mint 313773 
hrsz., ~ 
dorné. 

retlen tartózkodásu Dereháti András, minta 
14102 hr., — Sós István, illetve ismeretlen 
tartózkodásu örökösei, mint a 14089 hr., — 
Ismeretlen tartózkodásu Balog Mihály, mint 
a 14084 hr., — Vida István, illetve ismeret-
len örökösei, mini a 14082 hr., — Freund 
Lajos és neje Schiller Matild, mint a 11358 , 
és 11356,, hr., — Mácsai Antal, illetve isme-
retlen örökösei, mint a 14949 hr., — Isme-
retlen tartózkodásu Molnár János, mint a 
14945 hr., — Öröm József, illetve ismeret en 
tartózkodásu örökösei, mint a 14943 hr.. — 
Pap Alojza, illetve ismeretlen tartózkodásu 
örökösei, mint a 14942 hr., — Ismeretlen tar-
tózkodásu Fischer Ignác és Schőntal Antal 
tulajdonosok, ugy Szentes város tényleges 
birtokosa, mint a 14938 hr., — Polgár János, 
mint 15155 hr. — Hajós Sára Kispál István-
né, illetve ismeretlen örökösei, mint a 12958 
hr., — Rác István, illetve ismeretlen tartóz-

Borsos Juliánná Földvári Nagy Sán- kodásu örökösei, mint a 15159 hr., — Erdei 
illetve állítólagos örökösei kiskoru István, helyesebben János, mint a '5160 hrsz. 

Földvári Nagy József, István, János, Eszter és a. ingatlanok telekköny\i, illetve tényleges 
Imre term. és törv. gyámja Földvári Nagy tulajdonosai, valamint a kiskorú érdekeltek 

; Sándor; Földvári Nagy Ferenc és elhalt Föld- j képviseltetése tekintet-bői Szentes város ár-
! vári Nagy Juliánná Gréci Sándorné kiskoru vaszéke, — nemkülönben az összes telek-

gyermekei: Gréci Juliánná és Sándor; elhalt könyvi érdekeltek u. m. Halász Ede, Halász 
Földvári Nagy Bálint kiskoru gyermeke Föld- Juliánná, Vicián Istvánné, Halász Mózes, mint 
vári Nagy Lidia; elhalt Földváry Nagy Sán-

; dor és Földvári Nagy Lidia netalán létező 
ismeretlen örökösei, mint a 13701 hrsz., — 
Molnár Jánosné és Somori Szabó Ilona, il-
letve annak állítólagos örököse Molnár Mi 
hály, mint a 13677 hrsz., — Nemes Sándor, 
illetve ismeretlen tartózkodásu örökösei, mint 

a 13196 hr., — Szeder János, Szeder Imre, 
Dobosi Ferenc, Szedt-r Ferencné, mint a 

6626|a, 6026, 575cja 5750, 5745 hr., — Kutas 
Eszter ifj. Barta Mihályné mint az 5746 és 
5617 hr., — Szentesi takarékpénztár igazga-
tósága mint a 4133,, hr., — Wolf Károly és 
neje Grósza Róza, mint a 4033 hrsz. a. in-

a 13354 hrsz., Székely Albert, illetve annak gatlanokrazálogjoggal birók; személyes va^y 
elhalt leánya: Székely Sára Vecseri Istvánné-; törvényes képviselőjük által leendő megje-
tól származott állítólagos örökösei Vecseri; lenés végett azon kijelentéssel idéztetnek 

O L A I E N Y 
savam úv.iek. valamint 

LIHI-Í:KZKÍ;RET 
gyógyforrás vize, — mindannyian kitűnő üdítő ita-
tok s járványos betegségek alkalmával is nagyhatá-

suak, — megrendelhetők 

Ü V A I t S A L K Ó K . Í K O L Y 
munkácsi uradalmi ásványvizek bérlőjénél Nyiregy-
h á z á n , s kaphatók országszerte minden nevezetesebb 
gyógyszertárakban, füszerk»reskedésekben és vendég-

Mária Pápai Sándorné, Vecseri Erzsébet Ba 
( bós Jánosné, Vecseri Lidia Csúcs Imréné, 
' Vecseri Sára Vas Bálintné, mint a 13350 hrsz. 
; — Molnár István, illetve annak állítólagos 

jogutóda és tényleges birtokosa Pápai Sán 
dor, ugyanennek elhalt felesége Vecseri Má-
riától származott ismeretlen örökösök, mint 
a 13213 hrsz., — öreg Szeder Ferenc illetve 
annak ismert örökösei Szeder János, Szeder 
Imre, ugy a többi ismeretlen örökösök, mint 
a 6026 a, 6026, 5750 5750, 5745 hrsz., — öreg 
Barta Mihály és gyermekei Barta Mária Ba-
log Istvánné, Barta Lajos és neje Borsos 
Mária, Barta János, Barta Imre, Barta József, 

meg, hogy az érdekeltek elmaradása a kár-
talanítás érdemébeni határozat hozatalát gá-
tolni nem fogja és hogy az egyéni külön 
értesítésnek elmaradása, vagy a feleknek a 
tárgyalásról való elmaradása miatt igazolás-
rak helye nincsen ; végre hogy az ismeret-
len tartózkodásu érdekeltek részere ügygond-
nokul Szabó József ügyvéd neveztetett ki. 

Kelt Szegeden, a szegedi kir. polg tör-
vényszéknek 1885-ik évi Junius hó 25 ik nap-
ján tartott ülésében. 

S l E Ó 
elnök. 

I K I ó l s a ^ 
jegyző. 
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iizás már október 31-én. 
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C Z U K K E R M A N N I G N A T Z 
t e m e t k e z é s i i n t é z e t e s d ú s a n b e r e n d e z e t t s i r e m l é k r a l s t á x a 

főutca S Z E N T E S E N , saját ház. 
A közelgő halottak nap já ra bátorkodom a t. cz. gyászoló közönség becses fi-

gyelmét felhívni, helyben a legnagyobbszerü, külömböző minüségü és alakú sírkövek-
kel berendezett 

SÍREMLÉK RAKTÁRAMRA. 
Ajánlom továbbá dúsan felszerelt t e m e t k e z é s i r á i f a l a t o m a t , melyben 

minden, temetkezésekhez szükséges kellékeket a legnagyobb választékban ruktáron tar-
tok és igy diszes temetkezést 12 frtól, 25 frtig, legdíszesebb és fényszerü temetkezést 
pedig 30 frtól 120 frtig eszközlök, úgyszintén ajánlom a kedves elhunytak emlékére 

D Í S Z E S S I B K O S Z O H U I M A T , 
melyek nagyválasztékban nálam igen olcsó árakon kaphatók. 

Miután minden, nálam dusválasztékban lévő cikkeket a legelső és legnagyobb 
forrásból készpénzért és a legolcsóbban szerezem be, azon helyzetben vagyok, 
hogy azokat t. vevőimnek szintén a legjutányosabb árakon bocsáthatom rendelkezésére. 

Előforduló gyászos eseteknél diszes gyászkocsimat, hozzátartozó felszereléssel, 
minden dij nélkül bocsátom használatra. 

A v u l t síremlékek ujjitását, újra aranyozását és felirat utánvéséseket a sír-
kertekben jutányos árért vállalok. 

Síremlék rajzokkal és árjegyzékekkel szivesen szolgálok. 

A t. cz. közönség eddigi pártfogását megköszönve és továbbra is kérve, vagyok 
teljes tisztelettel: Czukkermann Mgnáez. 
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