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Előfizetési árak: 

Egy evre . . 
Fél évre . . 
Negyed évre. 

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

8 i e r k e u t ó i é g : 
Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek ós az előfizetési pénzek is 

küldendők. V E ^ ^ l ^ T A L M U KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
i iap egy oldala ü helyre van beosztva 
Egy neiy ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

Deiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetések Sehönfeld A. könyvkereske-

deseben is felvetetnek 

Bórmentetien levelek esak ismert kezek 
t61 fogadtatnak el. 

N y l l t t é r - b r a 
minden egyes ssr közlése 30 kr 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

Egyes szám ára 4 kr. 
Felelős szerkesztő ós kiadé-tnlajdonos 

SIMA FERENC. 

(Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SoMtoftld A. kiayv- ét papIrksresktiéséHa. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Zilált állapotok. 
E lap mult számában reflexió történik arra, 

hogy még a szegedi törvényszék a maga Íté-
letének indokait is Csongrádvármegye kor-
mányzatának ziláltságára alapítja egy oly 
párbajügyben, melynek eredete egy megyei 
képviselő és egy megyei tisztviselő összekocca-
násából származik. Jól mondja a „Szentesi 
Lap«, hogy jellemző ez az Ítéleti indok arra 
a vármegyére, mely Stammer alispánt még a 
Bach-korszak idejére is méltónak találta nyug-
díjban részesíteni. Jellemző ez, mert ha Cson-
grádvármegye kormányzata zilált, ki tette ezt 
azzá? — Stammer alispán büntakaró rend-
szere. S ha ez igy van, — mert így van, — 
követtetett-e el valaha nagyobb immorali-
tás közszolgálat méltatásánál, mint az, mikor 
Csongrádvármegye egy alispánt — csak azért, 
hogy könnyebben szabadulhasson tőle — még 
oly időre is nyugdíjban részesiti, melyet az 
illető nem a vármegye szolgálatában, hanem 
a magyar nemzet jogainak szabadságának 
elnyomására fentartott törvény és hazaellenes 
absolut rendszer szolgálatában töltött el. 

Bizony, bizony ezt a nyugdíjazási nagy-
lelkűséget kegyetlenül üti arcul — és pedig 
jogosan — a szegedi törvényszék. 

Pedig a szegedi törvényszék csak a la-
pokból és az országgyűlési tárgyalásokból is-
meri a csongrádmegyei közkormányzat szé 
gyenfoltjait s a Stammer-rendszert megbélyegző 
állapotokat. — Hát ha ugy benézne a bü-
rókba s betekintene egyik-másik község kor-
mányzati állapotába és látná, hogy egyik-má-
oik községet administratiónaliter és financialiter 
hova juttatott a Bach korszakra is megkoszo-
rúzott alispán példás ellenőrzése és gondos 
jóakarata, melyben alig részesült inkább vala-
mely község, mint Horgos, mely iránt már 
csak azért is kiváló figyelemmel volt a tisz-
telt alispán ur; mert itt az ő vejére volt 
bizva a község jólétének és boldogságának 
megállapítása. 

Hogy milyen zilált Csongrádmegye köz-
igazgatása és hogy hova juttatta financialiter 
Horgos községet az alispán veje : szolgáljon 
ennek illusztrálására az, hogy ez a különben 
jó módú nép által lakott község, nem képes 
tisztviselőit és tanítóit fizetni. 

A múltkor ebben a lapban a megyei 
közgyűlés tárgyalásai után le volt irva, hogy 
Horgos, mely évenkint költségvetésében min-
den kiadás fedezéséről gondoskodott, egyszerre 
csak arra ébredt föl, hogy 10,000 frt adós-
sága van, melyről a nép azelőtt semmit nem 
tudott. 

Minő lehetett évek hosszú során át ebben 
a községben a gazdálkodás, majd ezt az a 
vizsgálat lesz hivatalra kideríteni, melyet a vár-

megye elrendelt, s hogy mily laza volt itt 
az alispán ur által gyakorolt ellenőrzés az 
alispán ur vejével szemben: majd ez a vizs-
gálat lesz hivatva konstatálni és egyúttal be-
igazolni azt is, hogy Stammer nem nyugdíjra, 
hanem elcsapatásra szolgált rá. 

Hát kérdezem, hogy mikor Horgos is 
hozzájárul Stammer ur nyugdijához, mivel 
szolgált ez az ember ezen község részéről 
erre? — Azzal talán, hogy ezt a községet 
veje segítségével adósságokba kevei te és pénz-
ügyileg odajuttatta, hogy a múltból fennia-
radt bajok következtében Horgos községe most 
még hivatalnokait sem képes fizetni ? 

Tudja-e ezt valaki a vármegyében, hogy 
Horgos községében a községi tisztviselők négy 
hónap óta egy kr. fizetéshez se jutottak? Tudja-e 
azt valaki, hogy p. o. az uj községi jegyző olyan 
pénztárt örökölt elődjétől, hogy — bár már 
6 hónapja tartja hivatalát elfoglalva, — még 
egy kr. fizetést sem kapott; mert a pénztár napi 
bevételeit elnyeli a réji állapotból örökölt 
pénztári rendetlenség s nem marad egy kraj-
cár sem a hivatalnokoknak. 

Tudja-e azt valaki, hogy a tanítókat hó-
napok óta nem biria a község fizetni, hogy 
ezek a szegény emberek ugy jutnak fizetésük-
höz, hogy a jegyző egy pár hivatalnoktársá-
val magán váltóra vett fel pénzt és ebből 
fizette ki a tanítókat ? 

Ide sülyesztette Stammer Sándor Horgos 
pénzügyi helyzetét. 

Vegyen erről tudomást a megye, vegyen 
tudomást a kerület képviselője és emelje fel 
szavát e szertelen állapot ellen. Hadd tudja 
meg grót Szapáry Gyula belügyminiszter és 
az országgyűlés, hogy minő ziláltak a csongrád-
megyei állapotok. 

Hadd tudja meg! 

Gyönge eredmény. 
A szentesi főgimnáziumban a napokban 

tartattak meg az első érettségi vizsgálatok. 
Büszke örömmel tekintünk ezen örvendetes 
eseményre s velünk együtt örül minden tan-
ügybarát, hogy Szentesnek immáron teljes 
nyolc osztályú főgymuasiuma van, mely hi-
vatva lesz az általános műveltség csarnokába 
bevezetni, s a magasabb tudományok ajtaját 
előtte megnyitni. Az, hogy a tudományosság 
ezen csarnokának megépítésében, tanerőkkel 
való ellátásában és felszerelésében teljesen 
magunkra voltunk hagyatva és sem erkölcsi, 
sem anyagi támogatásban nem részesített senki 
bennünket, legtölebb a kormány szűkkeblű 
közoktatási politikája iránt ébreszthet bennünk 
keserűséget; de azt az általános örömet, hogy 
van egy teljes középiskola városunkban, mely 
kizárólag a mienk, hol fiaink oktatást nyer-
hetnek, hol városunk jövő intelligeutiájáuak 

veteményes ágyát reméljük feltalálni, ilyen 
csepp keserűség nem fogja elrontani. 

Hanem van valami, a mi jogos aggályt 
ébreszt bennünk, a mi mérsékli örömünket, 
sőt elkerülhetlenné teszi az intézet jövő fej-
lődése és népesedése érdekében, bizonyos kér-
déseknek a felvetését. 

Megvalljuk, az érettségi vizsgálatok ered-
ményével nem lehetünk megelégedve. 16 tanu-
lója volt a 8 ik osztálynak; ebből megbukott 
6 s kielégítő eredménynyel átment 3. Az érett-
ségire jelentkezőknek tehát több, mint 30 
százaléka megbukott. 

Tökéletesen helyeselni tudjuk mi azt a 
törekvést és irányzatot, hogy az érettségi vizs-
gálaton csak olyan tanulók bocsájtassanak 
keresztül, a kik elvitázhatlan tanújelét adják 
szorgalmuknak és tehetségüknek, a kik akár 
magasabb tudományos, akár az érettségi vizs-
gálat letételéhez, mint előföltételhez kötött hi-
vatali pályákon kellően érvényesiteni tudják 
magukat; de az érettségi vizsgálatoknak eme 
gyönge eredményét, — megvalljuk, — mi ezen 
intentióból kimagyarázni nem tudjuk, s a fölött, 
tanintézetünk jövő fejlődése érdekében, egy-
szerűen napirendre térni nem tudunk. 

Az érettségi vizsgálatok ezen szomorú 
eredményének okát csak két tényezőben lehet 
keresni. Vagy a tanuló ifjúságban, vagy a ta-
nári karban. 

Mi megengedjük, hogy a VIII. uosztály 
növendékeinek egy része gyengébb tehetséggel, 
vagy kevesebb szorgalommal bir, mint a mely 
az érettségi vizsgálat letehetéséhez megkíván-
tatik. De hát akkor mi szükség volt a gyen-
gébb tehetségüeket egész a pálya végéig fel-
ereszteni és éppen a végpontnál elbuktatni? 
Az idő pénz s míg a szülő 8 osztályt elvé-
geztet gyermekével, sok időbe és sok pénzbe 
kerül; s még ha a kidobott pénzt lehet is 
pótolni, nem lehet visszaszerezni azt az elvesz-
tegetett időt, mely idő alatt egyik-másik nö-
vendék, talán képességeinek megfelelőbb élet-
hivatást sajátított volna el. 

Mi azt tartjuk praktikusnak s minden 
irányban kielégítő rendszernek, hogy a gyen-
gább tanuló ne bocsájtassék a felsőbb osztá-
lyokba, hanem már az algymnasium 4-dik 
osztályába alapos rostálást kell tartani, s igy 
elérhetőnek tartjuk azt, hogy a ki 8 dík osz-
tály küszöbét átlépheti, ott kielégítő ered-
ménynyel osztály-vizsgát tett, az, ha csak 
rendkívüli kürülmény közbe nem lép, az érett-
ségi vizsgán is keresztül megy, sőt keresztül 
kell mennie. 

Vagy klassifikálható a tanuló a magasabb 
osztályokba való léphetésre, vagy nem. Ha 
képessége és szorgalma kielégítő, ugy maga-
sabb osztályba eresztendő, ha ez a kettő hiány-
zik, akkor visszamarad, esetleg kilép az intézet 
kötelékéből s máséletpályát választ. Azt azonban 
abszurdumnak tartjuk, hogy a tanuló elme-
hessen a nyolcadik osztály végéig, neki bo-
csájtassék az érettségi vizsgálatnak s ott 30 
százaléka elbukjék. 

Ennek az eljárásnak csak egyetlen elfo-
gadható magyarázata lenne, s ez az volna, 
ha a 8 ik osztály növendékei az alsóbb osztá-
lyokat más gymaásiumban végezték volna, 
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s ott ^érdemükön~felül lettek volna klassifi-
kálva. 
{

: Aztj^hisszük,; ezt a feltevést az illető 
gymnásiumok tanárai a legnagyobb indigna-
tióval utasítanák vissza. De erre a feltevésre 
nincs^is szükségemért a mi gymnasiumunk 
8-ik josztá lyának^lö növendéke közül csak 
egyetlen egy van,£a ki más gymnasiumból 
jött a 8-ik osztályba, és ez is keresztül ment, 
— a£többiek pedig 9/io-ed részben már ez első 
osztálytól kezdve a szentesi gymnásium növen-
dékei voltak, és ugyanazon tanárok tanították, kik 
az alsóbb osztályból a felsőbb osztályba eresz-
tették őket s kik az érettségi vizsgán censorok 
voltak. 
u j |Ez tény. 
yt ¿Nem marad tehát más hátra, mint a szo-
morú eredményért egyenesen a tanári kart, 
vagy annak több tagját tenni felelőssé s ke-
resni az okot: vagy a tulszigorban, vagy a 
helytelen bánásmód folytán a tanuló ifjúság-
ban támadt általáms elkedvetlenedésben. 

Általános elkedvetlenedést emiitünk ; mert 
bár cikkünkben, az érettségi vizsgálat szo-
morú eredményét, különösen fontosságánál 
fogva, csak egyedül emiitettük fel; de már 
most konstatálható, hogy a gymnasium ösz-
szes osztályaiban a tanulók érdemsorozata, az 
előző évekhez képest, roszabbodást mutat s 
igy az intézet szellemi nívója is csökkent. 

Nem szándékunk eme delikát kérdés további 
nyilvános taglalásába bocsájtkozni,s azzal, hogy 
teljesen érdemetlen tanulóknak is lábat ad-
junk, a helyzeten inkább rontani, mint javí-
tani ; de az elmondottak, lehetetlen, hogy 
minden tanügybarátban komoly gondolatokat 
ne ébreszszenek fel s a hírlapi polémia mellő-
zésével, azon közóhajban ne nyerjenek kifeje-
zést, hogy az elmondottakat a gimnasiumi 
bizottság legközelebbi ülésében komoly meg-
fontolás tárgyává kell tenni. 

Egy gymn. bizottsági tag. 

Helyi és megyei hirek. 
— £ l j e g y z é s . Zehery Lajos, a szegedi kir. 

tábla tanacsjegyzője, mint a „Felegyházi Hirlap'-ban 
olvassuk, f. hó 16-án jegyet váltott Szarka János 
bajos leanyaval, Berta kisasszonnyal. (Zehery Lajos 
mint kir. aljarasbiró, varosunkból lett a táblahoz 
tanácsjegyzőül berendelve, mely állasat közelebb 
fogja elfoglalni.) 

A„SZENTESI LAP TARCAJA 

A nők hivatása és azok befolyása 

az emberiség boldogitására. 
A tSzentesi Lap14 szamára irta: Szűcs István. 

A jó anya, kit gyermekeinek szeretete, boldo-
gítása foglal el inkább, mint a világ zaja hű lakója 
hazanak, gondos őre családjának. Az ilyen nő egye-
dül gyermekei körében leli fölédenét és onnét hosz-
szabb időre csakis kényszerűségből távozik. — Előtte 
fejlenek tehát a gyermek szellemi tehetségei, tulajdo-
nai, jó és rosz hajlamai, tőle veszi az első benyo-
másokat, ő az ideál, mely a fejledező előtt varázsként 
leng, a tükör, melyben magát nézi. Ót ismeri a 
gyermek elsőbben, őt fonják először körűi gyenge 
karjai, az ő kedvét keresi a kisded, az ő tetteit 
majmolja és imádkozik az imádkózóval, mosolyog a 
mosolygóval, könnyez a könnyezővel. Rettenetesen 
megmételyezi tehát az ártatlan gyermeki köbeit egy 
oly anya; ki gyermekei előtt, bárki irányában is sértő, 
gúnyolódó és megalázó kifejezéseket, vagy pláne 
szemérmetlen kiejtéseket hasznai; mert. ez épen ugy, 
sőt joDban ragad, mint az erényes és példás szavak 
használata. 

Tudjuk mindannyian, hogy az anyai szeretettől 
égő kebelen tanul a gyermek szeretni; tudjuk azt, 
hogy általa ismeri meg a válósság és a béketűrés 
szent ösvényét, tőle tanul Ítélgetni, helyeselni vagy 

SZENTESI LAP 

— H a l á l o z á s . Mint részvéttel értesülünk, 
Balogh Lajos polgártársunkat és nejét, szül. Csúcs 
Julianna asszonyt f. hó 20-án délután súlyos csa-
pás érte egyetlen fiók: Antikának 9 éves korában, 
hosszas szivbaj után hirtelen történt elhunytával. A 
szeretett kedves gyermek temetése a bánatos szülők 
III. t. 127. számú házától holnap, szerdán délután 
4 órakor lesz. Enyhitse a mélyen megszoraorodott-
szülők fáidalmát mindannyiónk részvéte. 

— Tornavizsga. A főgimn. tanulók torna 
viisgája a közönség elénk érdeklődése meUeít tarta-
tott meg vasárnap délután, és pedig a szabadgya-
korlatok a gimn. udvaran, a szergyakorlatok pédig 
a fedett téli tornacsarnokban. A tanulók különösen 
a szergyakorlatok terén mutattak fel szép eredményt, 
ami kétségkívül Bóna Sándor tornatanár érdeme. 
Az ugró gyakorlatokban Szőllősi Iván, Judik Sándor, 
Csergő Lajos, Mihály Gyula és Pataky László; a 
gyürühinta gyakorlatokban Hobicsek János, Csergő 
Lajos, Rozner Lajos, Balazsovits Dezső ; a nyújtó és 
maszógyakorlatokban Csergő Lajos tűntek ki leginkább. 

— Hock János , Csongrád város ország-
gyűlési képviselője, junius 23-an választói körébe ér-
kezik, s másnap, Jézus szent szive ünnepén a nagy-
templomban szent szónoklatot tart. — E Z Z J I kapcso-
latban megemlítjük, hogy dr. Krajcsik Ferenc 
országgyűlési képviselő, a megtamadott csongrádi 
képviselő választas tárgyában végrehajtott vizsgálat 
eredményéről szóló jelentését f. hó 15-én mutatta be 
a Háznak. A jelentés az 1. biraló bizottságnak ada-
tott ki felülbírálás végett. 

— Megerősítés. A vallás ás közoktatásügyi 
miniszter Ugray Lajos, homonnai allamilag segélyezett 
középkereskedelmi iskolaval kapcsolatos községi pol-
gári iskolai segédtanítót s városunk szülöttét, ezen 
állásában végleg megerősítette. 

— A Har is-ház építésé gyorsan halad előre, 
ugy, hogy az epület, mely egyedül üzlethelyiségek 
szamara épül, már bzeptemberben atadható lesz cel-
janak. E hírrel kapcsolatban kijelenthetjük, misze-
rint nem való azon, többek altal kolportált hír, mintha 
az épület egy része kávéházi helyiségül adatnék ki. 

— Országos jégeső. Mint a fővárosi lapok-
ban olvassuk, a közelebbi napok nyári hősége követ-
keztében nemcsak városunk határaban volt vihar és 
jégeső; de az ország egyéb részeiben is. Nálunk 
Szentesen, mint errői már hírt adtunk lapunkban, 
junius 16-an délután pusztított a vihar es jégeső, 
mely különösen a derekegyhazoldali, magocsi, fabiani 
lapistói és királysági határrészeken okozott tetemes 
es kiszámithatlan karokat a buza és kukoricavetések-
ben. — A jégesőből bőven kijutott Kolozsvár és 

roszalni, valót vagy valótlant beszelni, igaz vagy 
alalakban mutatkozni. Így örököl a gyermek anyja-
tól sok jot, vagy roszat. És hogy az, mit ártatlan 
éveinküen örököl ünk, maradandó, a tapasztalás 
bizonyítja. 

A jol nevelt gyermek tiszteli szüleinek emiekét 
Sokszor hangzanak vissza lelkében egykori szavaik, 
intéseik, kerelmeik, s ha történik is — mint fajdalom 
történik, — hogy némely gyermeket a jó nevelés 
mellett is elragadja|a világ és leszéditik az anyai ke-
zektől kimutatott ösvényről a csábok: mégis az 
anyatejjel beszitt szülők iránti szeretet, a figyelmes 
tisztelet csakis az önmagából kivetkőzött kebléből 
halhat ki egészen. 

A komoly megfontolás óráiban visszalép jo-
gaiba az anya iránti szeretet, s visszaragadja az inga-
dozót ártatlansága gyermekéveibe ; fölnyitja lelkében 
az akkori boldogító emlékeket és üdvös irányt szab 
a tévelygő elé. 

S ha még az anyaszeretet ilyenkor szavakra 
fakad, könnyekbe olvad, gondosan, zaj nélkül eltá-
volítja az erényakadalyokat s a csábító alkalmak he-
lyébe üdvöseket állit, maga pedig folytonosan a jó 
és az erkölcsösség példaképe marad: az anyai sze-
retet hivó szavaira visszatérnek az vallás karjai közé 
mely őket hajdan oly édesdeden öleié és boldogitá, 

De szomorú, tölötte szomorú, hogy ha maguk 
az anyák vallastalanok, az ilyenek gyermekei korán 
megszokják az Isten iránti hidegséget az indulatok 
es szenvedélyek rabjaivá válnak. Nincs ezeknek szel-
lemvarázsló ideáljuk, nincs mintájuk, mely szerint 
életöket alakítsak, nincs tükrük, melyben hibáikat, 

72. szám. 

határának is, hol junius 17-ike valóságos ítéletnapja 
volt. Itt előbb diónagyságu, majd galambtojás-nagy-
ságu jég hullott, oly sűrűen, hogy pár perc alatt 
minden fehér volt, A jég oly erővel hullott, hogy az 
apróbb háziállatokat s leverte. Egy teljes negyed órán 
át tartott e nagy jégverés, mely a tavaszi termények-
bon rettenetes kárt okozott. A kerti növények, most 
fejlődő vetemények mind elpusztultak. A határon is, 
különösen az északnyugati részen, óriási pusztítást 
vitt véghez a jég. — Fogarasmegyében, Alsó-Szom-
batfalván közel fél óráig tartó jég volt esővel vegye-
sen ; a kar jelentékeny s kiterjed körülbelül 10 köz-
ség határára. A jégeső egyes helyeken teljesen tönkre-
tette a vetéseket. — Sátoralja-Ujhelyröl irjak, hogy 
ott és Károlyfalva községében egy nap kétszer is volt 
erősebb jégeső, a terményekben okozott kar 2 0 - 4 5 
százalék között váltakozik. — Szécsényröl (Nógrad-
megye) irjak, hogy ott, különösen pedig Varsany, 
Sipek, Hugyag, Szecsény-Kovácsi és Pöstény határá-
ben óriási jegeső pusztított. — Bácpetrén, Baranya-
megyében szintén volt jégeső, olyan erős, hogy az 
ablakokat bezúzta, sőt a háztetőn a cserepet is 
összetörte. — Debrecenben szintén 17-én éjjel volt 
télórai jégverés, mely a repcét tönkretette, a búzának 
és szőlőnek is sokat ártott. 

— A rég i egy for in tos vége. A régi és 
már forgalomon kivül helyezett, 1882. évi kibocsátású 
1 forintos államjegyek csak még e hó végéig fogad-
tatnak el az állami pénztáraknál; azontúl csak a cs. 
és kir. közös pénzügyminisztériumhoz intézett bélye-
ges folyamodvány mellett cseréltetnek be az 1893. 
év végéig, azutan pedig többe sem be nem váltat-
nak, sem kicseréltetni nem fognak. 

— Fe lvé te l az e rdőő r i szak isko lába . 

A király halmi, továbbá a vadaszerdei és liptóujvari 
m. kir. erdőőri szakiskolába, melynek tanfolyama 2 
évre terjed, a f. évi október hóban kezdődő tanfo-
lyamra a felvételi kérvényt julius hó végéig kell a 
töldmivelési minisztériumba beadni. A felvétetni 
kívánok igazoini tartoznak, hogy: 1. tizenhét éves 
eletkorukat betöltötték s illetőleg az intézetbe való 
belépesők napjáig betöltik s harmincöt évesnél nem 
korosabbak. 2. ep, erős, egészséges, munkához és 
az időjárás viszontagsagaihoz szokott és edzett test-
alkattal s különösen jó látó, halló és beszélő képes-
seggel bírnak. 3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve 
tolyekonyan jól írni, jól olvasni s a közönséges négy 
szammivelet szerint jól számolni tudnak. 4. erkölcsi 
magaviseletük jó. 5. katonai kötelezettségben állnak-e, 
igenlő esetben kötelesek ebbeli igazoló könyvei-
ket is bemutatni. Tájékozásul megjegyeztetik, hogy 
azon tanulok, kik sajat költségükre vetetnek fel, az 

fonákságaikat lathassak; nincs védangyaluk, ki őket 
az erkölcsi bukás örvényének széléről visszavezetgesse 
nincs ajk, mely szava hatalmával veszélyes álmuk-
ból fölrazza; köny, mely forróságával keblők jegét 
fölolvassza. Gat nélkül rohannak az élet tengerére 
es mennek arra, merre a világ szelétől hányatott 
hullámok ragadják. 

A tapasztalas példakkal bizonyítja ezt. 
Oh, ki tagadná az anyai nevelés boldogító 

eredményét? Ki tagadná az anyák és általában a 
nőnem hathatós befolyását az egyetemes emberiség 
boldogitására ? 

Magyar nők, anyák, kérlek szeretettel benne-
teket, vegyétek figyelemben fontos, dicső és magasz-
tos allástokat és azon szent hivatást, melyet a ter-
mészet számotokra oly hivatásszerüleg kijelölt. 

Nem kétlem, hogy szeretitek gyermekeiteket, 
szeretitek az édes magyar hazát és azt velem együtt 
boldognak óhajtjatok látni. Vessetek azért e boldog-
ságnak biztos alapot a tiszta vallásos buzgóság elő-
mozdítása által. Tegyétek az erkölcsös nevelést min-
denekelőtt önkebletek sajátjává, a család legyen az 
oltár, hol e buzgalom tüzét mindörökre ápolni fog-
jatok, legyetek hü támaszai az emDeri társadalomnak 
és gyűlölői mindennek, a mi annak erkölcsi jövőjét 
és tekintélyet sérti, vagy alaássa. 

A jutalom, meglássátok, nem fog elmaradni, 
s emieketek még a késő unokákban is élni fog. 

Ha pedig tekintetes szerkesztő ur ilyenemü 
közleményeimnek a jövőben is szíves lesz helyt adni, 
általa közhasznot vél föltalálni, örömmel állok ugy 
önnek, mint a mélyen tiszteit olvasó közönség szol-
gálatara. 

(Vege.) 
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ellátásért és az intézetben való tartózkodás idejére 
adott ruházatért évi 150 frtot, félévi előleges rész-
letekben fizetni s ehez képest a felveendő tanulók, 
esetleg azok szülei, gyámjai, vagy munkaadói, kir. 
közjegyző előtt kiállított okmannyal igazolni tartoz-
nak, hogy az évi 150 frtnyi eltartási költséget a ki-
tűzött időre pontosan befizetik. 

— F igye lmez t e t j ü k a fegyvertulajdono-
sokat, hogy ugy adóköteles, mint adómentes lőfegy-
vereiket e hó végéig a városi adóhivatalnál bejelen-
teni el ne mulaszszák; mert az eltitkolt, vagy ké-
sőbb bejelentett fegyverek tulajdonosai a fegyveradó 
megfizetésén kivül még érzékeny pénzbirsaggal is 
sújtatnak. 

— F e h é r ho l l ó . Igazan fehér holló számba 
az eset, midőn valaki azért raklamál, hogy vegyék 
fel adó alá; mert hat ő mindenáron adót akar fizetni 
Ez a jó szándék Parekkó Vilmos, helybeli gőzhajózasi 
ügynök agyaban íogamzott meg, s hogy érvényt sze-
szerezzen gondolatanak, tegnap önként jelentkezett 
a városi adóhivatalban, hogy felvétesse magat az. 
adófizető polgárok. A hivatal tisztjei persze nagyot 
néztek a különös kivanságra, s nehogy kedvét szeg-
jék az adófizetésre hajlandó polgárok, felavattak 
adófizetőnek. Furcsa eset; de mivel megesett, hat 
jónak láttuk megörökiteni. 

— Sáska i r t ás . Már-mar azt hittük, hogy 
az idén nem lesz szükség e rovatot megnyitnunk. 
Csalódtunk. F. hó 17-én ismét kezdetét vette a sáska 
üzés ugy a felső, mint az alsó csordajárásokon, egy-
előre azonban csak kis erővel; mert a sáskák az 
esős időjárás következtében csak szorvanyosan mu-
koznak. 

— R ö v i d h í r ek Csongrádró l . Mérget 
ivott. Nagy-György Maria cseledleány junius 16-an 
este gyufaoldattal megmérgezte magát. A mérget oly 
nagy mennyiségben vette be, hogy másnap virradóra 
meghalt. Tettének okát sirba vitte. — Talált gyer-
mek. Ugyancsak a mult héten a temető csősz a sí-
rok között egy 3—4 napos csecsemőt talált halva. 
A jelek utan itelve, a szívtelen anya sajat kezevei 
fojtotta meg a kisdedet s ugy rejtette el a fűbe. 
A szivtelen anyát a rendőrség nyomozza. — Aa ár-
téMi kut fúrásával eddig 200 méterre haladtak, itt 
azonban a munka megakadt, mivel a cső kőrétegre 
akadt s elcsavarodott. — A roncsoló toroklob, a kis 
gyermekek ezen veszedelmes betegsége, oly borzasztó 
mérvben dühöng, hogy alig van a varosban család, 
melynek betegje ne volna, némely helyen egy, kettő, 
több helyen pedig 4—5 is. — Lopás. Lekrincki Anna, 
Baghy Gerőné szakacsneja, f. ló-en gazdaasszonyatói 
1600 Irtot ellopott. Letartóztattak, azonban eddig 
csak a lopást ismerte be; de hogy az ellopott pénzt 
hova tette ? arról nem akar számolni. Puhitas vegett 
a börtönben hűsöl. 

Tanügyi értesítések. 
— Van szerencsém a t. szülőket ós tanügybarátokat tisz-

telettel értesíteni, hogy a szentesi rom. kath. elemi iskolákban 
a f. 1891—á. tanév zárvizsgálatai az egyháztanács, mint isko-
laszék által következő sorrendben állapíttattak meg: 

Junius ¿1-én d. u. 4 órakor a tornavizsgálat a központi 
iskola udvarában 

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

Junius 23-án d. e. Marscballné Nagy Róza, 
d. u. Marschall Endre, 

Junius 25-én d. e. Bugyi Antal, 
d. u. Bónané Csuppai Mária, 

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

Junius ¿8-án d. e. Kovács Gyula, 
d. u. Csuppai Rózsa tanítók ós tanítónők 

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

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

Szentes, 1892. junius 6-án. 

Korbuly Béla, 
isk. széki jegyző. 

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

Junius ¿6-án d. e. gyümölcsfanemesitési vizsgalat, s a 
központi leányiskola 1. ¿. ós 3-ik osztályának, vagyis Vógh 
gszter kisasszony tanítványainak, 

SZENTESI LAP. 
d. u. kézimunka kiállítás, tornászat ós a 

felsőpárti belső leányiskola 1. es ¿. osztalyanak, vagyis Papp 
Antal tanító ur tanitvanyainak, 

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

d. u. a íelsóparU belső leanyiskola 3-ik 
osztályának, vagyis Kovács János tanító ur tanitvanyainak, 

Izb-án d. e. a telsoparti belsó leanyiskola 4. es 5, 
osztalyanak, vagyis Varga Ferenc tanító ur lanilvanyainak 

d. u. a telsóparti belső tiiskola ¿-ik osztá-
lyának, vagyis Német Lajos tanító ur tauitvanyainak, 

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

d. u. a telsoparU belső tiiskola 3-ik oszta-
lyanak, vagyis Német Elek tanító ur tanitvanyainak, 

oü-an d. e. a központi tiiskola 5. es ti. osztályá-
nak, vagyis Vattay Vince oktato ur tanitvanyainak, 

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

Julius 1-én d. e. a központi tiiskola 4-ik osztalyanak* 
vagyis Sajó Sándor tanító ur tanitvanyainak, 

d. u. a központi tiiskola 1-ső osztályának, 
vagyis Papp Lajos tanító ur tanitvanyainak, 

¿-an d. e. a központi tiiskola 3-ik osztalyanak, 
vagyis Kovács Lajos tanító ur tanitvanyainak, 

d. u. a központi tiiskola 2-ik osztalyának, 
vagyis Torday Józset tanító ur tanitvanyainak, 

3-an d. e. az alsoparü leanyiskola 1. es ¿-od 
osztalyanak, vagyis Szabó Lajos tanító ur tanitvanyainak, 

d. u. az alsoparti leanyiskola 3. es 4-ik osz-
talyanak, vagyis Falabu Sándor tanító ur tanitvanyainak, 

4-en d. e. a telsoparU kulso üiskola 1. es 2. osz-
talyanak, vagyis Takacs János tanító ur tanitvanyainak, 

d. u. a telsoparU kulsó leanyiskola 1. es ¿. 
osztalyanak, vagyis Katona Jozset tamto ur tanitvanyainak, 

5-en d. e. a kisen leanyiskola 1. es ¿-od oszta-
lyanak, vagyis Kabai Endre tanító ur tanitvanyainak, 

d. u. a kisen tiiskola 1. es 2-od osztalyanak 
vagyis lergenyei Ferenc tanító ur tanitvanyainak közvusgaja 

A kottaismeretboli vizsgalat junius ¿9. es 30-an az illető 
osztályok közvizsgaja alkalmaval tog megtartatni. 

A közvizsgak a templomban, a kézimunka kiállítás az 
egyház tanacstermeben, gyümölcsfaneinesites ós tornászat az 
Uielo gyakorlati helyisegeken Ur tatnak. 

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

Szentes, junius 10. 

Geröc Lajos, 
reí. lelkesz, 

a tanügyi bizottság elnöke. 

Hírek a szomszédból. 
— Egy derék ha jadon . A szegedi arva-

szeki felügyelő bizottság minapi ülésen egy magas, 
száraz fehercseléd jelent meg. Karjan egy kis üut 
cipelt és segélyt kert a tartasra. 

— Hogy hivjak az urat? kerdezte az elnöklő 
polgármester. 

— Nincs uram. 
— Meghalt? 
— Nem, hajadon vagyok. 
— Hat aztan hogy szerezte a varos nyakára 

ezt a gyereket? 
— Nem az lesz sokáig a varos nyakan, kérem 

alassan. A többi negy mar mind mesterseget tanul 
— Hat ót van? 
— Annyi kerem, — felelt büszkén a derék 

hajadon. 

Hazánk és a főváros, 
— Széchenyi pasa j ub i l euma . Gróf 

Széchényi Ödön pasa 30 eves tűzoltói müködésenek 
jubileumát a magyarorszagi tüzolto egyesületek Kon-
stantin ap oly oan fogjak megünnepelni. A budapesti 
önkentes tűzoltó-testület paiancsnoksaga altal ez 
ügyben megindított mozgalom meleg rokonszenvre 
tatait nemcsak a szorosadban éraekeit tüzolto-tes-
tületek, hanem azokon kívül álló mindazon tarsadalmi 
körökben, melyek gróf Széchényi pasanak a magyar-
orszagi tuzoltoi intézmény körül szerzettt felejthetetlen 
érdemeit kellőleg méltányolni tudjak. £s grof Széchényi 
pasa méltán rászolgált arra, hogy szelesebb körök-
ben is elismeréssel adózzanak íranta. A Konstanti-
napolyba való kirándulás rendezesével a kezdemé-
nyező tüzoltó-parancsnoksag a m. kir. államvasutak 
bpesti menetjegyirodájat bízta meg és annak az e 
teren elismert szakavatottsaganak segelyével állapí-
totta meg a programmot, mely a kirándulás leg-
kisebb reszleteire kiterjed. Különös súlyt fektetett a 
rendezőség arra, hogy kevesbe tehetősöknek is mód-
jaban álljon a kirandulasban részt venni és ez okból 
a resztvételi dijak, ide értve a teljes ellátást a konstan-
tinápolyi 5 napi tartózkodas idejére — (1. oszt. 175., 
il. oszt. 140., 111. oszt. 115 frt, a lehető legkedve-
zőoben szabalyoztattak. — Mint hírlik, a nemzeti 
casinó köréből is többen résztvesznek a kirándulas-
oan, mire való tekintettel a menetjegyiroda gondos-
kodott arról is, hogy a vonattal balokocsi közleked-
jek. A aalónelyert 18 frtnyi külön dij fizetendő. — 
Program mok ingyen és bermentve a városi menet-
jegy-irodaban (Hungaria szallo) kaphatók. 

8. oldat^ 
— A k i r á l y kö rú t j a . Ó felsége a király 

még ez évben nagyobb körutat száudékozik tenni 
Magyarországon. Kedvelt és szeretett orszagának ez-
úttal azon vidékeit szándékozik meglátogatni, melyeket 
még egyaltalán nem, vagy régebb idő óta nem látott 

— A D u n a á r a d á s á r ó l a B. H. junius 
18-aról a következőket í r ja : Budapesten tegnap óta 
18 centimeterrel apadt a Duna. Az alsó kőpart szá-
razon all végig, valamint a Margitsziget is, melyről 
az alsó rész kivételével egészen lefolyt már a viz. 
A főváros tehát mar megszabadult azoktól a kelle-
metlenségektől, melyeket a Duna aradasa okozott. 
Annak az aradasnak a következéseitől, melyet a Duna 
felső vidékéiről, nevezetesen Passauból, Linzből jelen-
tenek, mar nem tarthat a tő varos, mert mire az a 
víz ide ér, addig a Duna megalázkodik már s meg-
elégszik a rendes medrevei. Akkor pedig már föl 
sem vesszünk par centimeternyi aradast. — Az alsóbb 
videkeken azonban meg mindig sok galibat okoz az 
aradas, melyből a többek közt Tolnavarmegyének is 
bőven kijutott. Keselyüsnei, mint onnan jelentik, 
teguap óta 9 ctméterrel aradt a víz. A vízállás 7.10 
mm. Batya község hataraban 150 munkás dolgozik 
ejjel-nappal a vedógatak megerósitésen. A tegnap-
előtti gatszakadas teljesen viz alasülyesztette Bogyiszló 
fiatarat. A szafcadason szünetlen ömlik meg a viz s 
nagy veszedelemmel í jnyegeti a közsegek lakossagat. 
Tolna hatarat is elöntötte az ar, valamint a Baja 
alatti szigetett is. Agárd községét a Sárvíz fenyegeti. 
Három falu lakossaga faradozik azon, hogy a vesze-
delmet elhantsa. — Pestmegyeben is nagy kart oko-
zott a Duna. Mint ma az alispaunak jelentik, Pocs-
megyer es Dunavecse hatarat elöntötte az ár s 
tönkretette a lakossag termeset. 

— A p r imás és a párba j . Esztergomból 
irják a következőket: A hercegprímás egyik hivatal-
noka parbajt vivott. Alig hogy a parbaj megtörtént, 
a primas az illetőt állásától nyomban elmozdította, 
olyan megokolással, hogy ő, mint törvényhozó és 
egyházfő, nem engedheti meg, hogy az ő alkalma-
zottjai a király altal szentesített törvényt tudva meg-
serthessek; miután ő a törvenyek alatt áll es az or-
szág törvényéit megtartja, feltétlenül követeli, hogy 
alkalmazottjai is megtartsak a törvényeket. 

— Munkácsy u j festménye. Munkácsy 
most mar vegleg megállapodott a nontoglaUst fel-
tüntető nagy kepe vazlataban, melynek megfestésé-
hez az őszszel tog, s egy év alatt reméli elvégez-
hetni. A kisebb vazlatot két tanitvanya, Pataki László 
es Halmi Artúr rajzoljak at a kellő nagysagban, s 
az első alaptestest is ők teszik, Munkácsy, mielőtt a 
festményt haza küldené, a külföldön kivanja bemu-
tatni, mert itthon úgyis csak évek múlva készül el 
helye az uj orszaghazban. Képén sátor előtt, fehér 
lovon ül Árpad, öltözete aranysarga, fején sisak 
kócsaggal, jobbjaoan buzogány, oldalan görbe kard. 
Arca nemes, nyugodt, magyar. Mögötte a törzsfők 
csoportja, előtte a hodoló szlávok. Nem hunyászkodó 
szolgai alakok. A müvesz eszmeje más. Főfőszóló-
juk egyenes tartasu, derült arcú szláv főnők, ki jobb-
javal elenken üdvözli Árpádot, mint a ki az állami-
lag nem szervezett nepcsaladoknak igazi atyjául 
igerkezik. Azt peldazza a gemalis müvesz, hegy a 
magyar faj, mely allamot alapítóit, a népeket test-
ven kötelékkel tűzte össze s nem irtott, pusztitott, 
mint a középkor germán népfajai. A földet, füvet 
es vizet átnyújtó szláv alakok mellett keresztény 
papok is járulnák tiodolatukkal Árpád elé, anyak 
gyermekeiknek mutatjak a hós fejedelmet. A hattér-
ben szilaj paripakon ifjú lovas vitezek kivont kar-
dokkal rohannak ele. Szinte nagy riadalt hall az 
ember. Szóval, a kép beszedes, 70 alakja egységbe 
olvad össze, mely mindent elmoud, a mit a magyar 
hontoglalasrol kepzelünk. 

Különfélék. 
— A napbó l minden másodpercben oly nagy 

meleg árad ki, melynek előallitasara ugyanazon idő 
alatt 12 quadrillió tonna szén elégetésére volna szük-
ség. Oly óriási mennyiség ez, melynek, kockában 
képzelve, egy oldala 21.000 földrajzi mérföld volna. 
A nap heve a földön minden percben 37 milliárd 
tonna (egy tonna 20 mázsa) víztömeget gőzölögtet el. 

— A s t r ucmadá r tenyésztése a Fokföldön 
nagyon kifejlett, jelenleg mintegy 200,000 darabot 
tenyésztenek itt s egy darab évenként majdnem száz 
forint tiszta hasznot hajt. A legutóbbi három évtized 
alatt a külföldre vitt disztollak értéke 45 millió forint 
volt. A tollak kihúzása nyolc hónapi időközben tör-
ténik, gyengébb állatoknál azonban nem húznak ki 
egyszerre többet 60 tollnál, hogy a bőrön veszélyes 
gyuladások ne történjenek. A gyakori szárazságok a 
tenyésztőknek nagy károkat okoznak. 



4. oldal. 
— A párasat becsület« A koronázási ju-

bileum alkalmaval történt Budapesten. Az egyik utca 
sarkán nagyon előrehaladt korú virágárus leanyka 
kinalta^rózsait a járókelőknek. Ari a halad egy vén, 
gatyáijparaszt is és ramutatva arra a rózsara, a 
mely a virágárusnő kezében volt, megkérdezi: 

— Hogy adja kend azt a rózsát? 
• ^¿A virágárusnő végignéz a paraszton, fitymálva felel: 

— Ez a rózsa? ...Minek mondanamaz árát? 
Nemgmagának való az! 

^Az öreg paraszt bosszúsan kapta föl erre 
galambősz fejét. 

— Ha nem való is nekem, — mi az ára? 
— Husz krajcár no, ha mar mindenkepp tudni 

akarja! 
Az öreg erre odalép az leányhoz, egy fogas-

sai¿kikapja a tányérból valamenyi rózsát, aztan dü-
hösen a földhöz vagja és a csizmaja sarkaval ugy 
rátipor a viragokra, hogy egyszerioe dinb-darabba 
válik a rózsák gyönge szirma mind. 

— Mar most, hogy ez az egesz, mi? — kérdi 
a paraszt. 

Ámulva-bamulva felel a virágárusnő, a ki szinte 
alig tért meg magahoz meglepeteseből: 

— Három pengő! 
Az öreg szo nélkül vette ki a bugyellárisat ós 

odaolvasta az leány kezebe a forintokat. 
— Itt van, la! 
Szólt es sarkon fordult. 
— Stat iszt ika i apróságok. Augliaban 

évenkint 127 millió csizmát es cipót keszitenek.— 
Nemetorszag evente tiz millió dollárt erő jate*Urgyat 
ad elNagy-Britanianak. — Március havaban anewyorki 
kikötőben 40,680 bavándorlo szállott partra.— A 
világ évenkint hat millió lélekkel szaporodik. — Gre-
onbleben (Franciaorszag) évenkint 1 2 millió pár kez-
tyüt készítenek.— Minden ezer ember közúl atlag 
602 nőtlen vagy agglegeny, 345 nős, vagy férjes es 
53 özvegy. — Az Egyesült-Államokban 18,714 lap 
közöl 1759 jelenik meg mindennap. — Parisban 
ez évi március vegen 105,000 villamos lámpa volt, 
míg a múlt év julius havaban 650,500. — Boston-
ban egy bolond azt allitja, hogy 1.800,000,000 lelek 
van a mennyben es 750.000,000 a pokoloan. 

— A szu l tán udvar ta r t ása . A török 
szultánok udvarat regi időktől togva jellemezte, hogy 
igen sok dologtalan szemelyzet kőrnyekezte. Most 
mar évről-evre apasztjak az udvartartast. Volt idő, 
mikor a szultánok udvarahoz tartozó szemelyzet 2000 
főre is fölment. Meg Abdul Medzsid udvara is 1500 
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főből állt, majd lement 1200-ra. A mostani szultán 
udvarához már csak 600 ember tartozik. 

— Makacs elefánt . Nem rég egy elefánt, 
melyet a keletindiai kormány az anamallay erdőben 
tuskok húzására használt, két hétig beszüntette mun-
kaját. Azzal kezdette, hogy őrét földre gyűrte, sze 
rencsére azonban nem ölte meg. Azután neki esett az 
őrök kunyhóinak s azokból az asszonyokat s gyer-
mekeket a pagonyba kergette. Rendkivüli ügyesseget 
tanúsított a kunyhók lerombolásában, a szekerek és 
szerszamok összetörésében s a többi elefánt szamára 
félretett takarmány megsemmisítésében. Miután a 
telepitvényt két hétig remegésben tartotta, végre 
meglőtték az egyik lábát, erre megfogták s békokba 
verték. 

Közgazdasag. 
— Honvéd-cipők szá l l í t ása . A hon-

védelmi miniszter altal a kisiparosok részére fönn-
tartott 50.000 par könnyű cipő szállítása ügyében 
a kereskedelemügyi miniszter leirata folytán a szegedi 
kereskedelmi és iparkamara a következőkről értesi 
tette a szallitani óhajtó iparosokat és illetőleg a 
kerületben megalakult huszonhat ipartestületet: 

Az irásos ajanlatok az illető ipartestületek utján 
f. évi julius hó 10-ik napjaig a szegedi kereskedelmi 
és iparkamarához nyújtandók be. 

Minthogy pedig a kamara mar julius 14 ére tar-
tozik az ajanlatokat a kereskedelemügyi miniszterhez 
véleményes jelentesével fölterjeszteni és a munkanak 
az ajanlattevők között való arányos szétosztásáról is 
ugyanezen határidőben ad javaslatot, okvetlenül szük-
seges, hogy az ipartestületek elnökségei a vállalkozni 
hajlandó iparosok között, ajanlataiknak kellő időben 
való benyujtasa végett, a kezdeményező lépéseket 
azonnal megtegyék. 

Közölte még a kamara az ipartestületekkel a 
szállítási föltételek lényégét is s tölkérte a testületi 
elnökseget, hogy az érdekelt iparosokat a szállitasba 
való részvetelre buzdítsak. 

— Gyap juüz l e t Budapest, junius 18. A 
legutóbbi ket het alatt lanyha iranyzat mellett mér-
sékelt volt a forgalom. A londoni aukció megnyitá-
sáról szóló telegramul a nagy részvétel dacára vál-
tozatlan árakat jelent a mult aukcióhoz képest, a 
mi ugy értendő, ho?y a tésüsgyapju és a középmi-
nösegű szövetgyapju 10—12 szazalékkai olcsóbb, 
mint a mult év hasonló időszakában. Minél finomabb 
a gyapjú, annál csekélyebb az árcsökkenése, sőt a 
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nagyon finom gyapjú ára változatlan. A háton mo-
sott gyapjú hozatala eddig gyönge de junius 25 - 30-
kaig valószínűleg már nagy választók lesz fésűs 
gyapjúban. Akkor fog az úgynevezett vaci vásár ki-
fejlődni. Az eddig érkezett mosatlan gyapjúból az 
utóbbi héten mintegy 1500 mm kelt el nyomó 
árakon. Az összes forgalom az utóbbi két het alatt 
1900 ram. volt a következő árakon: mosatlan gyapiu 
40 - 4 5 frt, igen jó 49 frt, hibátlan egynyiretü 170 
frt régi hibás bacskai 80 forint, uj, szép hibatlan 
bácskai 100 frt, mind 100 klgkint. 

— A vetések á l l á sa . A lefoly két hét 
alatt, mint a most közzétett százalékos kimutatások-
ból kitűnik, a buza inkább hanyatlott, mint javult; 
a rozs kitűnően fejlődött különösen kalásza által, 
ellenben az árpa és részben a zab is csak csekély 
változást tüntetnek fel. — A buza hanyatlását az 
országszerte, főleg azonban az Alföldön és a Dana 
jobb partján uralkodott kedvezőtlen időjárás idézte 
elő; lassankint általánosan panaszkodnak a megdőlt 
vetések és a rozsda terjedése ellen. Némely részé-
ben az országnak a rozsda nagy mérvben lépett fel 
s bontotta el a gabonát, leginkább a búzát, árpát, 
itt-ott a rozsot és zabot is; a kárt még csak néhány 
nap múlva lehet megallapitani, akkor ugyanis, a 
mikor már az aratás is kezdetét fogja venni, tűnik 
ki egész nagyságaban a rozsda káros volta. 

Irodalom 
— Az Osztrák-Magyar Monarohia Írásban és képben 

cimü néprajzi müoek Dalmáciát tárgyaló részéből szétküldték a 
a ¡23 és utolsó füzetet (Összesen 158 füz.) Négy cikk van benne : 
az ,erd eszet "-röl szóló Guttenberg és Zikmundovszky tollából, 
forditotta Arató Gyula; a .tengerészet és hajózásiról szóló 
tíeckertöl, fordította Kenesse» Kálmán; a .halászatiról szóló 
Kolombatovictól ós az ,ipar, kereskedelem, közlekedés*-rö 1 
szóló, Gelcich Jenőtől, a két utóbbit forditot a Paszlavszky 
József. A szövegbe nyomott rajzok Lichtenfels Emil, Rubin 
F. L., Schindler J. £ és Charlemont Hugó ónjából kerültek ki. 
Mellékelve van a füzethez egy színes kép is: vFérfi népviselet 
a Bocchóban, Sinj vidékén, és női nyári viselet a Canali-völgy-
ben Kagusa mellett4, Joannovits Pál olajfestménye után. A 
chromocinkografia Angerer és Göschl bécsi müintézetéből ke-
rült ki. A füzet végén található a kötet poatos tartalom ós 
képjegyzéke. Révay testvérek könyvkereskedésében kapható 
hozzá diszes bekötési tábla is. 

Sxtntef, 1891, Nyomatott Sira* Ferenc gyorssajtóján. 




