
XXII, évfolyarr\ 1892. 70. szám. Péntek, junius 17, 
Előfizetési árak: 

Egy evre . . 
Fél évre . . 
Negyed évre . 

5 frt — kr. 
2 frt 50 kr. 
1 frt 25 kr. 

Sserkeutőiég: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részéi illető kőzlemé-
ayek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 14 helyre raxh-beoutra 
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdlj minden 

oeik tatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Schőnftid A. könyvkereske-

deseben is felvétetnek 

Bórmentetien levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

Hyilttér-fcM 
minden egyes sor közlése 30 kr 
K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v a s á r a t p, k a d á 1 1 I s p é i t i k n r e n a l . 

Egyes szám ára 4 kr. 

Ő felebbez. 
Szentet, 1892. junius 16. 

A mi közbizalomnak és közszeretetnek 
örvendő polgármesterünk, dr. Tasnádi Antal, 
amint értesülünk, felebbez Csongrádvármegye 
közgyűlésének azon határozata ellen, melylyel 
a városi költségvetést harmadszori tárgyalásra 
is visszaadta Szentes városának és nem fo-
gadta el az állandó választmánynak a város 
nyakára törvényellenesen költségvetést tuk-
málni akaró javaslatát. 

A polgármester ur haragszik; mert a 
várossal szemben ily loyalis magatartást ta-
núsít a vármegye. 

A vármegyei állandó választmány javas-
lata jobban tetszett a t. polgármester urnák, 
ki maga is törvénytelenségben születvén, 
örömét csakis a törvénytelenségekben leli. Az 
állandó választmány ugyanis meg akarta cse-
lekedtetni a törvényhatóság közgyűlésével, 
hogy ez csináljon költségvetést Szentesnek és 
eziránt meg is tette az előterjesztést; de az 
volt a bökkenő, hogy ezt a vármegye nem 
fogadta el; nem pedig azért, mert törvény sze-
rint a községnek, vagy városnak csak maga 
a község, vagy város csinálhat -költségvetést 
és semmiféle más hatóság nem. Lévén a költ-
ségvetés megállapítása a községnek oly fontos 
autonom joga, hogy ebbe semmiféle törvény-
hatóságnak, de még magának a kormánynak 
sincs joga a község hozzájárulása nélkül be-
avatkozni. Ezen igen egyszerű okból vetette 
el a vármegye közgyűlése a megyei számve-
vőség által készített azon állandó választmányi 
javaslatot, mely atyai jóakarattal akarta Szentes 
városára rátukmálni a vármegyeileg elkészített 
szentesi költségvetést. 

A vármegyének ebben a kérdésben Szen-
tes városával szemben más álláspontot elfog-
lalnia nem lehetett volna, mint hogy kimondja, 
miszerint a város közkormányzatára nézve ká-
ros a képviselő testületnek működése és ennél-
fogva a községi törvény idevonatkozó^ a értel-
mében kérje a kormánytól annak felfüggesz-
tését és egy kormánybiztos kirendelését. 

Ámde Csongrádvármegye közönsége ily 
nyilt valótlanság kijelentésébe nem bocsát-
kozhatott. Hiszen Szentes város képviselő 
testületének működése mindekkoráig a legpél-
dásabb volt és egyéb kifogás ma sem emel-
hető ellene, mint hogy dr. Tasnádi Antalt 
nem tűri meg polgármesterének és nem sza-
vaz meg kezeihez egyetlen krajcárt sem. Jól 
tudja ezt a vármegye közönsége és ennek da-
cára utasította ismételten a város képviselő 
testületét arra, hogy a folyó évi költségvetést 
megállapitsa. 

Dr. Tasnádi Antal polgármester az alis-

Felelős szerkesztő ós kiadó-talajdoaos 

SIMA FERENC. 

(Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SeMefMá 1 kiayv- ét paplrktrttkttfétéfcta. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

. í j ifi n f i i f i • 

páni elfogado teremben fülelt azon beszé-
dekre, melyek ez alkalomból Csongrádvár-
megye köztermében elmondattak és azokból 
csakis saját szégyenét és gyalázatát hallgat-
hatta, melyek a vért arcába kergethették, ha 
ugyan ezen közéleti torzszülött pirulni képes 
volna! 

Hiszen a felszólalók közül legenyhébben 
Fekete Márton megyebizottsági tag itélt felette, 
aki kijelentette, hogy ő bizik abban, hogy a 
polgármester a vármegye közönségének ha-
tározatából a konzekventiákat magára nézve 
le fogja vonni. 

Le is vonta alaposan; a polgármester 
ur a vármegye közönségének egyhangúlag 
hozott határozatát megfelebbezni készül és így 
ellentétbe helyezi magát nemcsak Szentes vá-
ros képviselőtestületével, hanem a vármegye 
közönségével ís. Mit neki Hekuba! ő felette 
ne merjen ítéletet mondani senki, hiszen ő 
Stammer védpajzsa alatt áll. Persze arról 
nagy bölcsen elfeledkezik, hogy a vármegye 
jobbjai az alispán-választás alkalmával szövet-
keztek arra, hogy a mult számláját lezárva, 
egy tisztességes közigazgatási korszak terem-
tessék és hogy ezen, a közéleti béke érdeké-
ben vállalt szövetséget az egész közönség 
megelégedéssel, sőt örömmel fogadta. Az ő 
polgármestersége is a mult számlájára tartozik, 
mely lezáratván, már csak rövid idő kérdése, 
hogy mikor kerül a sor a véle való végleges 
leszámolásra. 

De hát a polgármester ur felebbez és ezt 
mi az ő részéréi még különösnek sem tart-
juk. Felebbezésében elmondja, hogy ő mily 
népszerű fértiu Szentesen és egész Csongrád-
vármegyében. őt az egész városi képviselő-
testület szereti és készséggel megszavazna 
néki mindent, csak Sima Ferenc garabonciás-
kodik, egyedül csak ő állja útját, hogy Tas-
nádi uram izmos tehetségét a város érdeké-
ben teljes erélylyel érvényesíthesse. Folyamo-
dik ennélfogva a nagyméltóságú belügyminis-
teriumhoz, hogy tegyen róla, hogy Sima Fe-
renc kitérjen előle, mert különben . . . kény-
telen lesz ő térni ki az útból! 

De félre a tréfával! Bár a dolog annyira 
nevetséges, hogy ha nem volna egyúttal szo-
morú a városra egy ily polgármester létezése, 
kacagni szeretnénk fölötte. 

Hát Szentesen rendben van minden ? 
Tasnádi uramat a közönség szivesen látja 
polgármesternek, a költségvetést is megsza-
vazná kezeihez, csak Sima Ferenc állja útját 
a közbékének és a városi s megyei közigaz-
gatás tisztességes menetének? 

Ugyan ugyan, Tasnádi uram ? elhihetné-e 
ezt a belügyminister, mikor ön maga sem 
hiszi f 

Mi e tekintetben nem kivánunk az igen 
tiszteletreméltó polgármester urial vitázni, ha-
nem egy esetben szivesen elhisszük, hogy a költ-
ségvetés megtagadásának oka nem Tasnádi pol-
gármesterségében, hanem Sima Ferenc sze-
mélyében keresendő. Ez az eset pedig az, ha 
sikerül Tasnádi urnák a vármegye törvény-
hatósági közgyűlése által egyhangúlag hozott 
határozatot Szentes város közgyűlésének 
többsége által megtelebbeztetnie; vagy pedig, 
ha ez ügyben közgyűlést összehivni röstell, 
irassa alá a felebbezést a képviselőtestület 
¿00 tagja közül 101 városi képviselővel: és 
mi azonnal letesszük előtte a fegyvert. 

De a mig ezt nem teheti, — amint hogy 
nem fogja megtehetni soha sem — felebbezge-
tését idétlen viszketegnél egyébnek nem te-
kinthetjük, melylyel végleges bukását ideig-
óráig elodázhatja ugyan, de el nem kerülheit. 

Szentes város és Csongrádvármegye köz-
véleményének lesújtó Ítélete nyilatkozott azon 
közbeszólásban, mely a szentesi költségvetés 
tárgyalása alkalmával egyik tekintélyes kor-
mánypárti megyebizottsági tag ajkáról elhang-
zott, midőn a konsekventiák levonásáról volt 
szó: ,Mondjon le!" — Ez az egyetlen kon-
sekventia. 

Uj-Szentesről. 
Tek. szerkesztő ur engedelmével, a temesvári 

Vadászerdö-ielepröl kivanok egyet-mast elmondani. 
Sürgős ügyben mulhatlanul Temesvárrá kellett 

utaznom. Végezven dolgomat, nem mulaszthattam 
el, hogy kirándulást ne tegyek Vadaszerdőre, a le-
endő Uj-Szentesre. 

A telep Temesvártól 6 kilometerre, a lippai 
müut mindkét oldalan, magas dombon fekszik. £zen 
domb alakja hosszas, tojasdad s délnyugatról észak-
keleti irányban húzódik; tetején vonul végig a lip-
pai országul, mely egyszersmind a község főutcáját 
is képezi. Ezzel parhuzamban két felől van 
még két mellekutca; mind ezeket átszeli a 
község középén egy keresztutca, körül a község 
szélein szintén utca vezet. Minden utca 40 
meter széles. 

A piactér a község kellőközepén, 5 katastr. hold 
földet foglal el. 

A házak a község szélein körül, mind főrészük-
kel lesznek kifelé épitve, s igy a majdan felépült 
község ezen emelkedett helyen — mely, tudtommal, 
a délvidék egyik legszebb pontja — az utazóra kel-
lemes benyomást gyakorol. 

A mintegy 4000 holdból álló határnak épen a 
közepén fekszik az épülendő község, honnan a sok-
kal mélyebben fekvő szomszéd községekre, valamint 
Temesvárra is szép kilátás van. 

A telep mindkét oldalán — egy-egy negyed 
óra járásra — északkeletről délnyugati irányban 
folynak a Bihella (delkeletről) és a Beregszó (észak-
nyugatról) patakok, friss vizeikkel nagyban hozzájárul-
ván a vidék levegőjének egészségesebbé tételéhez. 

Az északnyugati oldalon — a telep és a Be-



1 •Idal. 
regszó közt — vonul el a római sánc (a nép nyel-
vén .ördög árok*), mely áll két árokból s melyeknek 
földje össze van hányva s ugy az árkok mélysége, 
mint a töltés magassága 2—2 méter. 

Pap ós tanitó javadalmazására és az egyház 
kiadásainak fedezésére 40 hold, fáskertnek li/s hold 
és temető helyül 2 hold földet kapott a község díj-
mentesen. 

A települő községnek fentebb emiitett nagyon 
szép fekvése, egészséges levegője, jó ivóvize, kitűnő 
szántóföldje és Temesvárhoz közel fekvése, s ezzel, 
valamint több községgel müut általi összeköttetése 
mind oly tényezők, melyek egy község jóléte és 
felvirágzásához nagyban hozzájárulnak. Amennyiben 
pedig a házak meghatározott méretek szerint — 
melytől eltérni nem szabad — magas ablakokkal 
épülnek: az idegen szemlélő előtt egy gazdag köz-
seg szineben tüntetik fel a telepet. 

A termésre oly kedvező kilátás van, hogy kö-
zönséges halandó ember mar jobbat nem kivánhat, 
Rozs csaknem 2 meter, buza 1.50—60 meter ma-
gas, rengő kalaszokkal; az árpa és kukorica is 
gazdag. 

Szívesen időznék még a telep előnyös oldalai-
nak leirasa mellett tovább is ; de mivel ez mar ki 
van mentve, át kell térnem a hátrányos oldalak 
bemutatasara is. 

Legnagyobb hatránya a telednek, hogy a köz-
kiadások fedezésére egy talpalatnyi földet sem ka-
pott, pedig a községnek épületeket emelni es tisztvi-
viselőkot síb. keli fizetni, mely kiadások fedezésére 
magas községi adokirovast kell eszközölni, a mi a te-
lepülők erszényén erős érvágás lesz. Pedig mikor 
meg a telepités ügye Sima Ferenc ur kezében volt, 
a kormány — ha jól tudom — nem idegenkedett 
attól, hogy a kőzsegnek közhasznalatra 200 hold 
földet adjon, később azonoan — mikor a telepites 
ügye mas kezekbe ment at — ezen terv (a telep 
nagy hatrányara) elejtetett. 

Nem keves bajt okoz még azun körülmény 
sem, hogy a telep talaja sem falverésre, sem vályog-
vetésre nem alkalmas. A vályog még csak — kivált 
ha nagyon szalmás — használható, azonban a ta-
paszt ez sem állja jól. Lattam egy par épületet, 
melyeknek fekete és rozsdaveres földből vert falai 
(tiszta sárga föld nincs) a már felrakott tető alatt 
szerte mállottak, ugy, hogy a tetőt le kellett szedni 
és újból építeni az egészet. 

A kutteglának ezrét 19—21 frtért, cserép ezrét 
9—11 frtért szállítják Zsombolyáról, mely Temesvá-
ron lesz kirakva, honnan kocsin szállítják ki. Épület-
fát szintén Temesváron vásárolnák. Kapott ugyan a 
község építkezési célra jutányos áron mintegy 70 
hold erdőt, de ezzel a települők még most sem sza-
badok es így a messziről, drágán vasárolt anyagból 
a különben is nagyobb szabasu épületek felállitasa 

SZENTESI LAP 

felette költseges. Épen ezért, az építkezés nagyon 
lassan halad, pedig a jövő évben a községnek teljesen 
fel kell épülve lenni. Maga a község eddig még csak 
egy, úgynevezett szivárvanykutat csináltatott. 

A község határában délkeletről mélyen benyúló, 
mintegy 1200 hold erdő van még, mely nincs tele-
pítve ; ennek telepítése, illetve kiosztása pedig nagyon 
kívánatos volna, mert — eltekintve beékelt voltá-
tól, a szomszédos települőknek ez — több oknál 
fogva — sok kellemetlenséget okoz. Addig is azon-
ban, mig a kormány ezt hajlandó lesz felosztani, 
Csermegyház mellett — Uj-Szentestől 6 kilóraeterre 
— mintegy 1200 hold, részben selejtes minőségű 
erdős-rétet akarnak a telephez csatolva felosztani. 

Az azon vidéki lakosok kocsijai 8 cméterrel 
szélesebbek a szentesi kocsiknál, mitfíT a közönséges 
utakon az a kellemetlenség támad, hogy két kerék 
mindig a jaratlan rögökön kattyok. Ezen körülmény 
a települők kocsijainak átalakitasat fogja maga után 
vonni előbb-utóbb. 

A kutak 14—20 méter mélyek, minélfogva — 
különösen bent a községben, — gémes kutakat nemigen 
hasznaihatnak. 

A községben ezidő szerint 2 korcsma van, ezek 
egyike bolt is, továbbá egy mészárszék. 

Minden tulajdonos köteles majdan a telke előtt 
teglajardat epiteni. 

Az ideiglenes elöljáróság tagjai a következők: 
elnök Varga Imre, jegyző t f j . Gombos József, pénz-
táros Nagy-Balogh János, kik is funkciójukat in-

1 gyen végzik. 
A község erdejére Tóth János debreceni szü-

letesü, volt kincstári erdőőr ügyel fel 300 frt 
évi fizetésért, mig a postaszolgalatot egy 14 eves 
telepes üu végzi. 

A piactércn van egy magtárépület, melyben 
a települők gyűléseiket is tartjak. Ezen épület lesz 
egyelőre iskolanak berendezve, hol az istenitisztele-
teket is tartani fogják. Legutóbb junius 12-én volt 
közgyűlés, mely d. u. 2 órától este 9 óráig tartott. 
Ezen gyűlésen résztvett Morvái Ferenc kir. mérnök 
is, ki felügyel az építkezésekre ; nála nélkül egy cölö-
pöt sem szabad leütni. Különben talpig uri ember 
s a települök mint atyjokat tisztelik. 

A község Temesvár felőli részén, az országút 
mellett, Mokri nevű bérlő és telepes, egy holdnyi 
meghagyott erdőben gőzmalmot építtet. 

Julius első vasárnapján a piactéren és Isten 
szabad ege alatt, Futó Zoltán temesvári ref. lelkész 
funktioja mellett istenitisztelet fog tartatni, melyre 
Temesvárról es a környékről is számosan készülnek 
kirándulni. 

A települők közös óhaja, hogy a község — ha 
veglegesen szervezve lesz — Uj-Szentes nevet 
nyerjen. 

A „SZENTESI LAP' TÁRCAJA 

A nők hivatása és azok befolyása 

az emberiség boldogitására. 
A „Szentesi Lap* szamara i r ta: Szűcs István. 

(Folytatas.) 

Lassacskán azután felébredne bennük a lel-
kiismeret és maguk is becsülni kezdenék az embe-
riseg legnagyobb kincset, a vallast, melynek csiraja 
úgyis termeszetökben tekszik kurthatatlanul. 

Az eddig önallonak tekintett nő befolyása még 
sikeresebb lesz, ha őt szerelme asszonynyá, feleséggé 
teszi, és egy férfiúval a házasság szent frigye által 
örökre egyesíti, közvetlenül ugyan inkább csak fer-
jére; de közvetve másokra nézve is. 

A jó vallásos nő, a vallás kegyelme által gyá-
mölitva, birja erővel tűrni az élet bajait, elfojtani 
vagyait és azokkal együtt önmagát helyzetének fel-
áldozni; meggyőzi a világot és példányképe lesz má-
soknak, öröme, dicsősége férjének. Távol áll az ilyen 
nőtől a rut tettetés; jónak mutatja magát, mert lelke 
még sokkal jobb; szereti, becsüli a jót és létesiti azt, 
de szelíden óvatos figyelemmel. Ha lelkére keserűség 
hat, ha reményeiben csalódik, nem háborog, mint a 

förgeteges férfi, hanem bekében, az időtől vár bal-
zsamot sebeire, sikert terveire. Kis köreben figyelme 
minden csekelységre kiterjed, tudván, hogy a parányi 
mag gyakran nagyszerű eseményeket szül magaban. 

ily nót melyik férj ne tekintene valóságos al-
dasnak? Ily nő lehet csak képes könnyelmű férjét 
aurandjaibói gondolkodo életre kelteni, a jó, nemes 
es szép iránt elhidegült keblét szent langra gyújtani, 
mert erkölcsileg leheteLen, hogy a férj egykedvűen 
nezze a hazat és csaladjat felreismerhet lenül boldo-
gító vallas aldásait; becsülnie kell azt, minek oly 
gyönyörű szellemi gyümölcseit látja erényes nejében* 
S e figyelem, mely a boldogságot alapító és bizto-
sító vallas iránt keletkezik, lassacskan összeforr lel-
kével, életével. 

És mivel ily nő tud és alkalmas időben mer 
is szólani: az eredmény ritkán marad el. Lehet és 
vannak is kivételek; de ezek azért az általanos elvet 
nem döntik meg. 

Mindazon befolyás, melylyel az emberiség szel-
lemi, erkölcsi nemesbítésre a nők akar mint önállók, 
akár a házasságban bírnak, csak csekély ahhoz mérve, 
melylyel mint anyák bírnak. 

Hogy az ember boldogsága legnagyobb rész-
ben első neveltetésétől függ, az elméletileg és tapasz-
ta la t i ig eléggé beigazolt igazság. Ki ne ismerné az 
első behatások erejét? ki nem tudja, hogy ezek gyak-

70. szám. 

Végül megemlítem, hogy elindulásom előtt többen 
pénzt adtak nekem azon célból, hogy a „Szentesi 
Lap ' - ra - melyet eddig is csak nehezen tudtak 
nélkülözni — fizessek elő. Eien kötelességnek örömmel 
teljesítését megígérve s a terméshez jó szerencsét 
kívánva, szívélyes búcsúvétel után visszautaztam, 
hozván magammal kedves emléket. 

Szentes, 1892. junius 14. 
Fábián Tóth István. 

Helyi és megyei hirek. 
~ — Ű r n a p j a . Egyik legszebb és legmagasz-

t o s a b b egyházi ünnepüket — Űrnapját — ünnepel-
'ték tegnap rom. kath. polgártársaink. Az ünnepély 
¡nálunk a már megszokott szertartások között folyt 
le, s ugy a piactéren tartott egyházi szónoklaton, miuta 
körmenetben ós szent misén is nagyszamu ájtatos 
közönség vett részt. Az ünnepi szertartásokat dr. 
Ulár István apatplebanos végezte segédlettel. — 
Sajnos, hogy az ünnepi hangulatba a délutáni órák-
ban üröm vegyült. Mint ugyanis lapunk más helyén 
olvasható, a délutáni órakban keletkezett óriási vihar 
es jégeső, hatarunknak delkeleti részében tetemes 
karokat okozott a vetesekben. 

— Kossuth. 90 - ik születésnapja. Több 
fővárosi polgár es országgyűlési képviselő mozgalmat 
indítottak meg az iránt, hogy Kossuth Lajos 90-ik 
szuletesnapjanak megünnepleset országos szinezetüve 
legyek. E.mek egyik külső nyíl vauutasa az lenne, hogy 
kossum Lajos nevere nagyobb alapítvány tetessek 
vaiamely hazafias célra, továbbá, hogy lehetőleg 
minden közsegben ünnepelyts istentiszteletek tartas-
sanak s Lajos napjan a hazak kivilágíttassanak. 
Tervoen van meg egy nagyobb tarsasagnak Tunnba 
való randulasa, előszóval üdvözölni a nagy hontalant. 

— A a é r e t t e k . Békéssy Gyula tankerületi 
főigazgató es Zsilinszky Mihály mimsten biztos 
elnöklete alatt f. ho 13. es 14. napjain tartattak meg 
togimnaziumunkban az első szóbeli éiettségi vizsgála-
tok. Összesen 16 tanuló jelentkezett a vizsgalatra, mely-
nek eredmenye az, hogy jelesen éretteknek nyilváníttat-
tak: Molec Beia, Torday Sándor és Valentin Arthur ; 
jól eretteknek : Deló-Nagy János, K.-Horvath Lajos, 
Karolyi Mano es Molec La jos ; egyszerűen éret-
teknek nyilváníttattak: Hoffmann Oszkár, Joó Bela 
es Kunics József; két hónapra javito vizsgalatra 
utasíttattak: Csukás Endre, Dómján Jenő, Kiss 
Gyula, Molnár József, Pázmány Lajos és Varga An-
tal. A pótvizsgalatra utasittottak a tankerületi főigaz-
gató rendelkezése folytan ugyanitt tehetik le a pót-
vizsgát. 

— J o g e r ő s á r t é r f e j l e s s t é s . A földmi-
velesügyi minisztérium, mint értesülünk, véglegesen 
jóvahagyta a körös-tisza-marosi ármentesitő és bel-

ran az egesz életre döntő befolyással bírnak, hogy ala-
pul szolgainak az utóbb felépítendő szellemi épü-
letnek? Ki nem tudja, mily feszült iparkodással, 
buzgó töiekvessel lehet — de még is lehet — a 
gyermek szivebe gyökerezett fonaksagokat kiirtani? 

Neüezen szabadul az ember kedvelt szokásaitól, 
meg nehezebben, ha azok eredete gyermekkorára 
vihető vissza. 

És ezen kerdésre kitől függ első sorban a 
nevelés üdvös sikere? Biztosan és minden túlzás 
neUül felelem: az anyáktól Az apák is befolynak, 
sőt kötelessegók is befolyni gyermekeik nevelésébe, 
neiolynak utóbb nyilvánosan a tanitók; de ezek csak 
iolytatoi az épületnek, melynek alapját az anyai kezek 
raktak le. 

Ezek hatása inkább a : észre, az anyáé a szívre 
szolgál és az erkölcsre hat. — Különben is a férj 
és komolyabb természete a nyájasággal vezethető 
kisdedben inkább félelmet, mintsem szeretetteljes 
bizalmat ébreszt; őt hivatalos dolgai gyakran elszó-
lítják — hosszabb időre is — családja köréből; a 
nevelés jó gyümölcseit pedig a folytonos és egyformi 
felügyelet érleli meg oly magasztos szellemi eledellé, 
mely mindenki előtt kedves táplálékul szolgálhat. 

(Vége köv.) 
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vizszabályozó társulat közgyűlése által a kirovási j — mint értesülünk — különösen a lapistói ós fábi-
kulcs és osztályozás megállapítása targyaban hozott 
határozatokat. Ezen miniszteri jóváhagy assal a társulat 
ártérfejlesztésének nagy költségbe került és peldasze-
rüleg elkészített ártérfejlesztési munkalata az egész 
nagy érdekeltséget megnyugtató végbefejezést nyert, 
ugy, hogy jövőre a kirovások már teljesen a végleges 
alapon lesznek eszközölhetők, mi által minden egyes 
birtokos tiszta képet fog nyerni azon terhekről, me-
lyek az ármentesités által reá háramlanak. 

— K i v i l á g í t o t t a b l a k o k . A késő éjjel 
hazajárók előtt bizonyára feltűntek mar a Török-féle 
ház kivilágított ablakai és bizonyára nem egy kér-
dezte mar, vájjon mit dolgozhatnak késő éjjel a nagy 
könyvekre görnyedt alakok? Leleplezzük a nagy titkot, 
hogy ezen kivilágított ablakok mellett — a 
késő éjjel és a kora hajnal óraiban — folyik, az adó-
leszamolás sisifus; munkája mely Mikec Pal, alias 
Palkó hanyagsaga folytan vall szüaségesse es mely 
munka 10,000 trtot meghaladó költséget zúdított 
Szentes varos nyakába. S/egény csongrádiak ; de kár, 
hogy ők éjszaka nem járnak Szentes város utcain; 
mert akkor megtudhatnak, hogy ugyanazon Mikec 
Pal az okozója ennek az óriási pénz és munkaal-
dozatoa kerülő adóleszámolasnak, kire ők az ő bo-
nyolult adóügyeik tisztázását bíztak ! Hat nem fattyu-
hajtása ez a mai közigazgatási viszonyoknak, hogy 
mig Szentesen egy elcsapott szamtiszt hanyagsaga 
10,000 frtnyi költséget okoz a varos közönségének, 
akkor Csongrádon ugyanazon egyenre bizzak 
csongrádi volt elöljáróság hanyagsaga folytan szük-
ségessé valt adóleszámolást ? Risum teneatis amici 1 

— B é r m á l á s K i s t e l e k e n . Ritka vendege 
volt f. hó 15-én Kisteleknek Dessewffy Sándor csa-
nadi megyés püspök szemelyeben, ki a bérmálás 
szentségének kiosztasa vegett i. hó 15-én reggel 8A 7 
órakor erkezett Kistelekre. A magas vendeget a szé-
pén feldiszitett állomásnál a megye és Kistelek köz-
ség nevében Blazsik Marton csongrádi h. főszolga-
bíró üdvözölte, mire a püspök röviden, szívélyesen 
valaszolt, megköszönve a szíves fogadtatast. Ezután 
bevonultak a közsegbe, lovasbanderiummal. A köz-
ség szélén igen szép díszkapu volt fölalhtva. A tem-
plom előtt fölállított satorban Varga Ferenc kiste-
leki plébános fogadta a püspököt, aki ott egyházi 
diszbo felöltözve, baldachin alatt vonult be a tem-
plomba. A szent mise és szent beszéd utan, melyet 
Varga Ferenc kisteleki plébános tartott, kezdetet 
vette a bérmálás. Megbérmaltatott összesen 505 
egyen. A bérmálás utan a löpasztor a tisztelgő kül-
döttségeket fogadta. Tisztelegtek: a községi elöljáró-
ság tilazsik Marton h. főszolgabíró vezetése alatt; a 
községi iskolaszék Keresztes-Nagy Antal elnök veze-
tese es az izraelita hitközség Ausländer Mór vezetése 
alatt. A tisztelgés utan fényes ebed volt a püspök 
tiszteletére. Az első köszöntöt Dessewffy püspök 
mondta Kistelek község lakosaira, melyre Varga 
Ferenc plébános valaszolt, köszönetet mondván a 
püspöknek apostoli faradozasaért, hogy híveit a bér-
málás szentsegében reszesitette. A magas vendeg 
délután •/« 6 órakor hagyta el a községet. 

— D o r o s m a i j e g y i ö v á l a n t á i . Doros-
maról irjak lapunknak f. hó 11-erői: Nepes közgyű-
lése volt ma Dorozsmanak. Az érdeklődést a jegyző-
választás okozta, mely alias Zadory Karoly elcsa-
patása folytan jött üresedesbe. Az allasra pályázok 
közül Komáromy László helyettes jegyző, adónyil-
vántartót választották meg egyhangúlag, aki ő 
évi hivataloskodasa alatt tanúsított becsületessége, 
szakértelme és képzettsegének köszönheti a ritka 
elismerést. Pályázták meg kívüle: Pintér Gyula, Töltösy 
Ede és Turgonyi Ede, kiket dr. Kelemen Béla fő-
szolgabíró kijelölt, de egyetlen szavazatot sem kaptak. 

— C s á k t o r n y á n , hol Királyi Pal halála 
folytán üresedett meg a kerület, a 48-as part Hegyi 
Antal csongrádi plébánost léptette fel országgyűlési 
képviselő-jelöltnek. Hegyi Antal aligha togadja el a 
jelöltseget; mert ellenjelöltje dr. Herceg Mihály nem 
zeti parti, tehát szinten ellenzéki. — Ha kormány-
pártival kellene megküzdenie, akkor feltetlenül elfo-
gadná a jelöltséget. 

Vikar és jégeső. Nagy vihar és jégeső 
vonult el tegnap délután 3—4 óra között városunk s 
annak délkeleti irányban fekvő határa felett. A jég 

áni határrészeken okozott tetemes károkat. A jégve-
rést szenvedett birtokosok közül Valentin Gábor je-
lentkezett eisőnek a magyar-francia biztositó társaság 
helybeli főúgynöke, Hotfman Jakab kereskedőnél, ki 
is a jégkar érdemleges felvétele iránt nyomban meg-
tette az intézkedéseket. 

— A h a l á l t o r k á b a n . Borzalmas látvány-
nak voltak tanúi f. hó 14-en déltájt a piactéren 
járó-kelők. A mondott időben ugyanis Debrecenyi 
Lajos szabómester Sándor nevü 7 éves fia két, vízzel 
telt kantával karján igyekezett haza az ártézi kútról, 
amint azonban a Jurenák-fele ház előtti keramit-utra 
ért, mielőtt kitérhetett volna, egy, Csongrád felől 
jövő, sebesen vágtató kocsi lova altal elüttetett, s a 
kocsi ala került, melynek kerekei keresztül mentek 
rajta. Szerencses véletlen következteben azonban a 
gyermeknek aligha lesz komolyabb baja, ami abból 
következtethető, hogy mikor a kocsi megállott s ki-
szabadult annak kerekei alól, önerejéből kelt fel s 
sírva bar, de első sorban is az eltört kantak araban 
követelt 15 krt. Mikor aztán a halaira rémült kocsis 
a kanták arát kifizette, elvánszorgott haza. Az esetről 
a rendőrségnél jkönyvet vettek fel. 

— A d i f t e r i t i s z e l l e n s z e r e . A M. H.-ban 
olvassuk a következőket: Az utóbbi években olyan 
altalanosan es gyilkoló erővel pusztit a ditteritisz, 
hogy az orvosok külön öleseket tartottak lölötte es 
tanacskoztak, hogy mivel koilatozzak ennek az iszo-
nyú betegségnek a terjedeset ?, A tanácskozás ered-
ménye mindössze az volt, hogy a diftentisznek ha-
tározott ellenszere nincsen es hogy ellene legfeljebb 
azzal lehet vedekezni, ha a szobákat fertőtlenítjük. 
Ma kaptuk erre vonatkozolag a következő erdekes 
levelet: „Mi is keresztül eltünk egy difteritisz-jarvanyt 
s ezen dolog eleg fontos, hogy az ország több vidé-
ken folyton uralgó betegsegnél tapasztalatainkat 
közhírré tegyük. Nekem erre nemcsak mint orvosnak, 
de mint csaladapanak is jogom van, mert a beteg-
séget valószinüleg magam hoztam betegeimtől csa-
ladomba, hogy egyetlen gyermekem és ennek apo-
lója, felesegem is a betegségen keresztül essenek. Ez 
okból kerem minden kollegámat difteritisznel hala-
déktalanul hydrargyrum cyanatumot belsőleg rendelni. 
A szertől nem kell félni, mert négy éves gyermek lá 
óra alatt három centigrammot 100 gramm viz-tojas-
fehér keverékben könnyen elbir; felnőtteknek ugyan-
azon időre 10 centigrammot adunk. A laz mar más-
nap megszűnik, üszkösödés nem ail ne, ismetlesre 
nincs szükség. Gyertyamos, 189:2. junius 11. Tiszte 
lettel Fethö Sándor dr." Mindenesetre kivanatos 
volna, ha orvosaink ezt a szert megpróbálnák és 
hatása felől nyilatkoznának. 

— E g y f i a t a l s e g é d t a n í t ó a nyári szün-
időkre ajanlja magát elemi iskolás gyermekek vagy 
1—4 osztályú gimn. tanulók mellé, mint nevelő. Szives 
ajánlatok .Nevelő 19" cim alatt e lapok kiadóhiva-
talába keretnek. 

Hazánk és a főváros, 
— A h o r t o b á g y i k i á l l í t á s r ó l , mely f. 

hó 14 én tartatott meg, a „Magyar Hírlap a követ-
kezőket irja: 

,Ma volt a Hortobágyon a nagy állatkiállitás, 
melyet a debreceni gazdasági egyesület huszonöt-
éves fönnallasanak jubileuma alkalmából rendeztek. 

Vagy háromezer vendég érkezett Debrecenbe, 
hogy megtekintse a maga nemében paratlan kiállítást, 
a mdyent a kontinensen csak a magyar Alföld tud 
produkálni. A vendégek legnagyobb része tegnap 
este érkezett Debrecenbe, a hol magánlakásokban 
szállásoltak el őket. 

Két különvonat vitte ma reggel 3 óra 33 perc-
kor a vendégeket a Hortobágyra, a hova 5 óra 35 
perckor érkeztek meg. A két különvonaton kivül 
még egy rendes vonat és ezernél több szekér indult 
Hortobágyra. 

Hortobágy-állomáson taracklóvésekkel üdvözöl-
ték a vendégeket, a kik egy pajtában villásreggeliztek. 
A villásreggeli után tovább indultak a vendégek Ohat-
Kócsig a kiállítás megtekintésére. 

A pályatest mentén jobbról is, balról is tanyá-
zott az óriási állattábor. Vagy 60,000 darab ló, szar-
vasmarha, sertés és juh volt itt fölhajtva — ménesek, 
gulyák és nyájak szerint. Az óriási tábor pompás 
látványt nyújtott a közönségnek, mely azt a vonatról 
nézte. A csikósok, gulyások, pásztorok, kondások a 
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maguk festői ruhájában és rendes foglálkozásuk köz-
ben; a nyerítő ménes, a mekegő juk-nyájak, a bé-
gető, nőgő tehenek, tinók, bikák, ökrök olyan pittoreszk 
képet adtak, a milyent nem egyhamar látni. 

Nem a rendes, sablonos kiállítás volt ez, a hol 
egy-ket allat gunnyaszt a kalitkajaban s a hol nép-
szinhazbeli csikósok, gulyasok végzik a szükséges 
tenni valókat, hanem koncentrálása az Alföld állatte-
nyésztésé egy részének a maga igaz mivoltában. £s 
epp ezért volt olyan pompás hatasa. 

Kilenc óra télé tért vissza a vonat a hortobágyi 
csárdához. Innen a törzs-gulyák, Debrecen városa 
ménesenek, valamint a dijazasra előterelt lovak, szar-
vasmarhak, juhok és sertesek megtekintésére indult. 
A közönség nagyon meg volt elégedve a kiállításnak 
ezzel a részévéi is. 

Ezután a díjazott állatokat mutatták be. A di-
jakat Bethlen András gróf fóldmivelesügyi miniszter 
osztotta ki. Kitüntetésben reszesültek a derék csikó-
sok és pásztorok is. 

A dijosztas utan a nagy vendéglő előtt óriási 
satorban ezer teruekü oankett volt; a nagy sátoron 
kívül a csarda előtt fonatos sátorok voltak elhelyezve, 
a melyekben két ezer ember ült az ebédhez. Ez az 
ebed maga is nevezetes; gulyasok főzték hozza a 
bogracsost. 

Er>éd után a nép hamarosan népünnepélyt rögtön-
zött, melynek folytatasakepp délután lófuttatas és 
szamarverseny volt 5000 meteres palyan. Természe-
tes, hogy a csikósok versenye kitűnően festett és 
annak hatasat meg a nagy hőség sem tudta meg-
rontani. 

— A D u n a á r a d á s a . Az utóbbi napok eső-
zései következteben a Duna rohamosan arad, úgy-
annyira, hogy az ar mar eddig is számos dunamenti 
községét es hatart elborított. Az aradas eddig Esz-
tergom es Komaromvarmegyében okozott nagyobb 
veszedelmet és károkat, sőt mar emberáldozatot is 
követelt. Komaromvarmegyeben szaz és száz ember 
dolgozik szakadatlanul a védmüveken, hogy ha lehet, 
gátat vessen a rohanó arnak. Komaromvarmegyében 
különösen Naszvad községét erte nagy csapas, ameny-
nyiben itt a hatar 4000 hold szantótöldje áll teljesen 
vízben. Elöntötte meg ezenkívül az ar Medve közsé-
get is, hol az emberek a hazak padlására menekülnek 
s onnan rimankodnak segélyért. Az elöntött közsé-
gek között vannak még; Aranyos, Keszegíalu, 
Megyeres, Lel es Érsek-Lei stb. Az áradás 
nem kímélte magat Komaromot sem, hol szin-
tén tetemes karokat okozott a víz. — Esz-
tergommegyében a primási birtokból öntött el 
vagy 4000 holdnyi területet, ezenkívül a megye 
számos községenek hatara is víz alatt all, ugy, hogy 
több helyen a gabnának csak a feje latszik ki a 
piszkos árból. — Kijutott ezenkívül a veszedelemből 
Budapestnek is, hol a Duna szintén rohamosan 
arad s a József- és Ferenc-varosokban már több 
pincében feliakadt a víz. A Margitsziget is aldozata 
lett az aradásnak, s a sziget melyebben fekvő részei 
szerdán reggel ota szinten víz alatt allanak. A felső 
részről a sziget belsejebe mar csak a padok és asz-
talok tetejére rakott padlók tartjak fenn a közlekedést. 
Ujabb hirek szeriül, azonban már a sziget felső ré-
szét is tönkre tette az aradas; mert a talaj elisza-
posodott s minden felé mocsarak bontják a növény-
zetet. Szóval a Margitszigetet az aradas legalabb egy 
evre tönkretette. — Győrmegyebői szintén arvizvesze-
delemről érkeznek hirek, ugy, hogy itt is több köz-
ség határa all mar víz alatt. — Nem kímélte meg 
az ár a Duna alsóbb részét sem. Így Mohácsot es 
Szekcsőt egészen elárasztotta a Duna. Baja város 
egy része szintén víz alatt all. 

Közgazdaság. 
— Á l l a m i m n n k a a v idéki iparnak. 

A szegedi kereskedelmi és iparkamara értesíti a ke-
rület iparosait, hogy a honvédelmi miniszter által 
a m. kir. honvédség reszére ez évben a kisiparosoktól 
300 parnyi reszletekre osztva beszerzendő, 50.000 
pár könnyű cipő szallitására csak a testületekbe tar-
tozó szakmabeli iparosok, vagy ezek szövetkezetei 
pályázhatnak a testületek utján. A könnyű cipők ara, 
melyeknek fölrésze barna pamut vitorla szövetből, a 
szokásos 15 szamu méretben készül, áruk páronkint 
4 frt 23 krban van meghatározva. — A szállításra 
részletes fölvilagositásokat ad a kamara. — Egyúttal 
közzéteszi a kamara, hogy a kereskedelemügyi mi-
niszter ujabb rendelkezése értelmében, a m. kir. ál-
lamvasutak üzletvezetőségei s azok között a szegedi, 
az illető vidékek helyi iparanak gyámolitása szem-
pontjából, a vasúti leltári targyak beszerzésénél a 
vidéki versenyképes iparosokat akarják igénybe venni, 
és hogy mielőtt a palyazatok kiiratnanak, az üzlet-
vezetőségek pontos árjegyzéket kérnek a megfelelő 
szakmakban foglalkozó iparosoktól, a megjelölt lel-
tári tárgyakról. 

A szegedi üzletvezetőség részére az árjegyzé-
keket a kamara szerzi be a kerület jelentékenyebb 
iparosaitól, de szivesen veszi azon iparosok érdek-
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lödését is, kikhez fölhívást nem intézett Nagyon sok 
iparost érdekel a vasúti szállítás, mely kiterjed asz-
talos és faragó, bádogos, bőröndös, bútor és ágy-
nemű, kádár, kefekötő, kender és kötéláru, kosárfonó, 
órás, ruhanemű, szitás, vésnök ós más ipar-
cikkekre. 

Remélhető, hogy a kereskedelmi miniszter 
helyes és üdvös elve, a vasút szükségleteinek vidé-
kenkint való beszerzése, gyakorlatilag is minél nagyobo 
kiterjedésben érvényesülni fog a kamara ezen köz-
vetítése által. 

Kölföld. 
—Száznyolc éves assony halt meg a na-

pokban a francia Grémieu katona egyik községében. 
Mayen Anna, igy hitták a tisztes matronát, mester-
gégére nézve varrónő volt s még százöt éves korában 
fiatalos könnyűséggel kezelte a tűt, sőt még papa-
szemet sem használt. Egy hetvenhárom éves leánya 
s egy tizenöt éves dédunokája maradt. 

Tanügyi értesitések. 
— A Szentes városi négy osztályú polgári leáayiskola 

évzáró vizsgalatai a polgári leányiska tantermeiben a kővetkező 
napokon ós sorrendben fognak megtartatni: 

Junius ¿4-1 ken d. e. 8 órától az I. oszt. vizsgája. 
¿5-ikén , U. , 
27-iken , IU. 

lkán , IV. , 
Ugyanott ezen napok délelőttjein a növendékek kézimun-

kái ki lesznek állítva. Az összes osztályok torna vizsgája az 
iskola udvarán junius 29-ikón d. u. fél 6 órától kezdve tarta-
tik meg. Az évzáró ünnepély a főgymnásium dísztermében 
junius 30-án d. e. 9 órától kezdve fog megtartatni 

A miről az igen tisztelt szülőket és tanügybarátokat 
azon tiszteletteljes kérelemmel értesitem, hogy nőnevelésünk 
iránti érdeklődésüket minél nagyobb számban való megjelené-
sük által kifejezzék. 

Az iskolaszék megbízásából: 
Dégay Kálmán, 

igazgató. 

— A helybeli főgymnásiumban az évzáró vizs-
galatok a következő sorrendben fognak megtartatni ; 

Junius 20. d. e. 1. es V. o. a humán targyakból. 
d. u. IV. és 11. ó. a humán „ 

21. d. e. V. o. reál VI. o. humán , 
d. u. 111. és VII. o. humán „ 

22. d. e. I. és IV. oszt. reál , 
d. u. II. és VI. oszt. reál „ 

23. d. e. 111. és VU. oszt. reál , 
d. u. Rendkívüli tárgyak. 

Évzáró ünnepély junius 29-én. 
Tornavizsga junius 19-én d. u. 5 órakor. 
Az osztály vizsgalatok kezdete mindenkor d. e. 8 

és d. u. 3 orakor. Az évzáró ünnepely kezdete d. e. 
9 órakor. 

Zolnay Károly, 
igazgató. 

— Van szerencsém a t szülőket és tanügybarátokat tisz-
telettel értesíteni, hogy a szentesi rom. kath. eleiui iskolákban 
a f. 1891— i . tanév zár vizsgálatai az egyháztanács, mint isko-
laszék által következő sorrendben állapíttattak meg: 

Junius i l -én d. u. 4 órakor a tornavizsgálat a központi 
iskola udvarában 

Junius 42-én d. e. Csuppai Márton, 
d. u. Bóna Sándor, 

Junius J3-án d. e. Marschallné Nagy Hóza, 
d. u. Marschall Endre, 

Junius £5-én d. e. Bugyi Antal, 
d. u. Bónané Csuppai Mária, 

Junius 27-én d. e. Bóna József, 
d. u. Raineszdorfer József, 

Junius 28-án d. e. Kovács Gyula, 
d. u. Csuppai Rózsa tanítók és tanítónők 

saját helyiségeiben, melyre a t. szülök és érdekeltek ez uton 
is meghivatnak 

A hálaadó istenitisztelet pedig f. évi junius hó 29-én d. 
e. 8 órakor fog megtartatni. 

Szentes, 1892. junius 6-án. 

Korbuly Béla, 
isk. széki jegyző. 

— A Szentes város közönsége által fentartott alsó fokú 
ipariskola évzáró szigorlatai a következő napolon fog meg-
tartatni: 

Junius 20-án az L osztály előkeszitö vizsgája a r. kath. 
központi iskola tantermében; 

21-én a 1L osztály előkészítő yizsgája a rom. 
kath. központi iskola tantermében; 

SZENTESI LAP. 
23-án a BL osztály előkészítő vizsgája a tul a 

Kurcán levő volt iskolai épület tantermében; 
24-én az előkészítő osztály szigorlata a tul a 

Kurcán levő volt iskolai épület tantermében. 
Az előkészítő vizsgák mindenkor délutáni 5 órakor ve-

szik kezdetöket. 
Az ünnepélyes évzáró vizsga a tul a Kurcán levő köz-

gyűlési teremben junius 26-án délelőtt9 órakor veszi kezdetét, míg 
a tanoncmunkakiállitás ugyanott a záróvizsga befejezése után fog 
ünnepélyesen megnyittatni. A kiállítás 27-én délután 6 órakor 
fog ünnepélyesen berekesztetni s ugyanekkor fognak a dijak is 
kiosztatni. 

Ezen vizsgálatokra, nemkülönben a tanoncmunkakiálitás 
megtekintésére is a t. szülőket, mestereket s altalában a ta-
nügy barátait e helyen is tisztelettel meghívom. 

Szentes, 1892. junius 11. Zoő János, 
ipariskolai igazgató. 

— A szentesi reform, egyház által fenntartott iskolákban 
az 1891—2. iskolai évről a zár vizsgák a következő sorrendben 
fognak megtartatni: 

Junius 12-én a délelőtti isteni tisztelet végeztével a pol-
gári leányiskolába járó növendekek, 

19-én pedig, szinten a delelőtti isteni tisztelet utan 
a gymnásiumba jaró finövendekek vallasvizsgaja. 

2b-an d. e. gyümölcsfanemesitési vizsgálat, s a 
központi leanyiskola 1. 2. es 3-ik oszlalyának, vagyis Vegh 
Eszter kisasszony tanítványainak, 

d. u. kézimunka kiállítás, tornászat ós a 
felsőpárti belső leányiskola 1. es 2. osztalyanak, vagyis Papp 
Antal tanító ur tanítványainak, 

27-én d. e. a központi leanyiskola 4. 5. és 6. osz-
tályának, vagyis id. Csató Sándor tanító ur tanitvanyainak, 

d. u. a felsöparti belső leanyiskola 3-ik 
osztalyának, vagyis Kovács János tanító ur tauitvanyainak, 

2&-án d. e. a felsöparti belsó leanyiskola 4. es 5, 
osztalyanak, vagyis Varga Ferenc tanító ur tanitvanyainak 

d. u. a felsöparti belsó tiiskola 2-ik oszta-
lyanak, vagyis Nemet Lajos tauitj ur tanitvanyainak, 

¿y-en d. e. a felsöparti belső tiiskola 4. ós 5-ik 
osztalyanak, vagyis Papp Laszlo tanító ur tanitvanyainak, 

d. u. a felsöparti belsó tiiskola 3-ik oszta-
lyának, vagyis Német Elek tanító ur tanitvanyainak, 

bU-an d. e. a központi tiiskola 5. ós 6. osztályá-
nak, vagyis Vattay Vince oktato ur tanitvanyainak, 

d. u. a felsöparti belső tiiskola 1-ső osz-
talyanak, vagyis Körtvelyesi oandor tanító ur tanítványainak. 

Julius 1-ón d. e. a központi tiiskola 4-ik osztalyának, 
vagyis Sajó Sándor tanító ur tanítványainak, 

d. u. a központi tiiskola 1-sö osztályának, 
vagyis Papp Lajos tanító ur tanítványainak, 

2-án d. e. a központi tiiskola 3-ik osztályának, 

vagyis Kovács Lajos tanító ur tanitvanyainak, 
d. u. a központi tiiskola 2-ik osztályának, 

vagyis Torday József tanító ur tanitvanyainak, 
3-án d. e. az aisóparti leanyiskola 1. ós 2-od 

osztalyának, vagyis Szabó Lajos tanító ur tauitvanyainak, 
d. u. az alsopárti leányiskola 3. es 4-ik osz-

tályának, vagyis Falabu Sándor tanító ur tanítványainak, 
4-ón d. e. a felsöparti külső tiiskola 1. és 2. osz-

tályának, vagyis Takács János tanító ur tanítványainak, 
d. u. a felsöpárti külső leányiskola 1. és 2. 

osztalyának, vagyis Katona József tanító ur tanítványainak, 
5-én d. e. a kiséri leányiskola 1. és 2-od osztá-

lyának, vagyis Kabai Endre tanító ur tanítványainak, 
d. u. a kiséri tiiskola 1. és 2-od osztályának 

vagyis Tergenyei Férenc tanító ur tanitváuyainak közvizsgája. 

ThjMm. 
A kottaismeretbőli vizsgálat junius 29. és 30-án az illető 

osztályok közvizsgája alkalmával fog megtartatni. 
A közvizsgák a templomban, a kézimunka kiállítás az 

egyház tanácstermében, gyümölcsfanemesitós és tornászat az 
illető gyakorlati helyiségeken tartatnak. 

A vizsgák kezdete d. e. mindig a reggeli istenitisztelet 
végeztével, — d. u. pedig 3 órakor. 

Szentes, 1892. junius 10. 
tíeröc Lajos, 

ref. lelkész, 
a tanügyi bizottság elnöke. 

özv. Szrenkányi Lajosné 
berekháti földje fele terméssel, továbbá I. t. 

258. számú háza eladó. 

418 . -1892 . v. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a szentesi kir. járásbiróság 
1892. évi 2791. és 2794. számú végzése kö-
vetkeztében, Szathmáry Ede ügyvéd által kép-
viselt Szentes-vidéki takarékpénztár javára 
Götzl Jónás és társai ellen 8000 frt s jár. 
erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 4995 frt 80 krra becsült 
heremag és házibutorokból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság-
nak 2855 — 1892. számú végzése folytán 
8000 frt tőkekövetelés, ennek 1892. évi május 
hó 5-ik napjától járó 6°/o kamatai és eddig 
összesen 70 frt 30 krban bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig Szentesen, a Szen-
tes-vidéki takarékpénztárnál és alperesek la-
kásán leendő eszközlésére 1892. évi junius 
hó 2 0 - i k napjának délelőtti 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 

Kelt Szentesen, 1892. évi junius hó 3án. 
V é g h S á n d o r , 

kir. jbirósági végrehajtó. 

á 2 6 

kjk nemi gyengeségben szenvednek, — 
rendeljék meg a Volta tanár után össze-
állított, mjnden államban szabadalma-
zott „ I R e f e l s r t o r 4 4 nevü gaiv. 
vjllanyos készülék le'rását tartalmazó 
Képes füzetet. A készüléknek a testen 
való hordasa teljesen ártalmatlan. Zseb-
ben kényelmesen hordható. A legtöbb 
előkelő orvos által kjpróbálva s ajánlva. 
A készüléket ¡smertető füzetet ingyen 
(10 kr bélyeg ellenében borjték alatt) 
küldj m{ndenkinek: Theo Biermanns 
vjllamtechnjkus Bécs, I. Schulerstr. 18. ooooo o o 
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disznópor. 
Ezen gondosan készített és kipróbált por igen jó és hathatós szernek 

bizonyult a sertések között nagy pusztítást okozó orbánc (Rothlauf), 
léptályog (Milzbrand), tüdölob (Lungenentzündung), rosz emésztés 
hasmenés (Ruhr Durchfall) nátha és hurut ellen. 

Ezen bajok esetében a beteg állat korához alkalmazkodva, naponként 
kétszer vagy háromszor egy-egy tetőzötten vett kávés, vagy evőkanálnyi 
kevertessék sűrű moslékba, vagy külön liszttel és mézzel keverve adassék be. 

Hetenként egy-kétszer rendesen adatván, megakadályozzaa sörte 
hullatást és mivel az emésztést igen hatásosan elősegiti, sok súlyos kárt 
okozó bajnak veszi elejét. 

Kapható S z e n t e s e n : 

VÁRADY LAJOS és ifjú VÁRADY LAJOS gyógyszertáraiban. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

o o o 
O O o o o o o o o o o o o 
o 
% 
o o ooooo 

Sitntes, 1891. Nyomatott Sima Ferenc gyorssajtóján. 




