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j Előfizetési sir:

Egész évre ... 4 frt.
Fél évre .... 2 irt. 

■■ Negyed évre . . I frt. 

' Minden a lap szellemi részére 
ii vonatkozó közlemény, továbbá 

előfizetések, hirdetések, fclszó- 
?! támlások ide intézcndők.
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lég fejleszteni törekszik, egészen természetesnek 
tartjuk felszólalását, mert egy képzett gazda nem 
nézheti közönyösen a gazdálkodásnál tapasztalható 
régi slendrianismust.

Bárcsak többször volna alkalmunk tekintélye
sebb birtokosainktól ily nyilatkozatokat hallani, 
mert azok nem maradnak hatás nélkül, hanem 
hasznosan működnek azon körben, melynek szánva 
vannak. — E felszólalásnak is a legszebb sikert 
kívánjuk.

Ifjú Bartha János felköszöntője.
Elmúlt ama magasztos ünnepély, mely a pa

lotaszert! gymnásiumi uj épületet a múzsák csar
nokává avatta fel, hogy abban a fiatalság e vá
ros s az egész haza javára derék, becsületes és 
tudományos polgárokká neveltessék.

Az ünnepély mikénti lefolyása mindazok előtt 
ismeretes, kik felfogva azon nap jelentőségét az 
uj palotába siettek, hogy az ünnepély minden 
egyes mozzanatának tanúi legyenek — itt tehát 
ismert tények felsorolásába nem bocsátkozunk. Az 
is köztudomású dolog, hogy olyan ünnepély al
kalmával bankett, bankett alkalmával pedig fel
köszöntések szoktak lenni, melyeknél nem egyszer 
kis embereket magasztalnak, nagy emberekről 
pedig megfeledkeznek. Nem akarunk a banketten 
történt felköszöntések bírálatába sem bocsátkozni 
— habár sok dagályos phrasissal kellett némely 
kis urat nagyhírűvé tenni — de jelentőség dol
gában elsőséget azon felköszöntésnek kell adnunk, 
a melyet ifjú Bartha János tekintélyes polgártár
sunk mondott s a melyet éppen jelentőségénél és 
liorderejénél fogva meg kell örökítenünk.

Nem tudjuk, melyik szónok mondta azt fel
köszöntőjében, hogy az uj gymnásiumi épület Szen
tes város alkotásainak koronája s így azok, kik 
városunk előhaladását. szivükön hordják, mai na
pon teljes örömet érezhetnek.

Azonban ifjú Bartha János derék polgártár
sunk a szeg fejére, ütött, midőn őszintén azon 
nézetének s meggyőződésének adott kifejezést, 
hogy őt. c fényes alkotás még nem elégiii ki s 
ö maga részéről nem mondhatja a mai na]) örö
mét teljesnek, özerimu oz.v..i^o 
sium létesitésével s az uj épület emelésével még 
csak félmunkát végzett, mert a gymnasium csakis 
a tudományos pályára készülő ifjaknak nyújt I 
hajlékot és szellemi táplálékot.. Van mar az ipa-1 
msük képzésére is az u. n. iparostanonc-iskola, 
mely szintén a városi polgárság áldozatkészségét 
veszi igénybe, ellenben a lakosság zömét képező 
gazdálkodó osztály, mely számarányához képest 
minden újabb alkotással járó kiadas.es.téliéi leg
nagyobb részét fedezi, azon fiai részére, kik a 
gazdálkodás terén akarnak maradni, ezeknek meg 
felelő gazdasági intézetet még mindig kénytelen 
nélkülözni. Minthogy hazánk anyagi előlialadása- 
nak és boldogulásának első föltétele a rendszeles 
gazdálkodás, melynek ismereteit csakis egy gaz
dasági intézet nyújthatja,-szóló — bármennyire örül 
a gvmnásinmmik — azt tartja, hogy Szentes város 
még csak félmunkát végzett s öröme csak akkor 
lesz teljes, lm Szentes város egy gazdasági inté
zet feláíiitására tett Ígéretét beváltja. Szonok tehát 
arra hívja fel azok figyelmét, kik a gymnasium 
érdekélmn éveken át lankadatlanul fáradoztak es 
küzdöttek, hogy hasonló tevékenységet, fejtsenek 
ki egy gazdasági intézet létesítése érdekében s 
akkor teszi föl tulajdoképen Szentes varos eddigi 
alkotásaira a koronát, akkor teljesit teljes mun
kát s akkor lesz teljes öröme a város egész pol
gárságának. . . , ,

Lapílnkiictr. egy gazdasági intézet érdekében 
évek óta elfog!'’ ‘.álláspontja ismeretes, hiszen 
éppen a gazdasági ifiiola érdekében intéztünk nem 
régen nyílt, lcvqlft vármegyénk buzgó tanfelügye
lőjéhez s tőle kapott felvilágosítás folytán teljes 
niegnyupvífssal nézünk a jövőbe. De még nagyobb ama 
^Malmunk, midőn tapasztaljuk, hogy egy te- 
kintélyes polgártársunk a legkedvezőbb alkalmat 
is pillanatot megragadva a gazdálkodó osztály 
érdekében szót emel s rámutat a hiányolna, me
lyeket okvetlenül kell pótolni. Ismerve a felszó
lalót megvagyunk győződve, hogy ot nem a szó
lás! viszketeg, hanem a legtisztább meggyőződés 
késztette a nevezetes enuntiatióra, melynek ke 
hogy visszhangot keltsen úgy az illetékes helyen 
mint a gazdálkodók körében, kiknek felszólaló 
egyik legtekintélyesebb képviselője. Isméivé e- 
szólaló olvasottságát és azon törekvését, hogy 
gazdálkodását a kor színvonalára emelni s a mai 
gazdasági tudomány követelményeinek megfelelő-

ZLzEecLo.ig' ?
Szerencsétlen Csongrád város!! . . . Meddig, oh 

meddig?! méltán kérdezzük........... Meddig lesz még e {
boldogtalan és ezerféle veszedelemtől környezett nép ] 
kitéve annak, hogy saját fiainak kell mint a pelikáu , 
fiainak anyjuk keblét i szélniarcangolásra kitárnia, hogy 
így a vérén táplált fiai legyenek anyagilag gyilkosai, 1 
kik az elbukás őrvényébe siettetik elmenteni! I

F. évi augusztus 28-án tartatott egy rendkívüli 
városi közgyűlés, melyet a kedélyek tulingerültsége 
szülte iszonyú zajossága miatt anélkül, hogy határozat 
hozatott volna, föl kellett függeszteni, minthogy ezt a 
még eddig omnipotens igy akarta. t

A tárgy a már oly sokszor s oly szenvedéllyel I 
vitatott adóvisszatérités — liquidatio — kérdése volt, , 
minthogy a birtokosság igazsága és jogossága tudatában • 
követeli azt, hogy ezen összeg — mintegy 18,000 frt — az 
ármentesifő társulat által fölveendő kölcsön törlesztésé- 1 
re fordittassék, minthogy ezen összeg az ártéri birtoko
sok részére, illetve ezek javára ezek adójából téríttetik 
vissza, tehát jogosan csak is őket illetheti. ,

Azonban Réti Ferenc s általa az ő szatellesei pe . 
dig ezt közjövedelemnek tartják s a bevételek rovatá
ban számolják el; szóval oda teszik, a hova nekik tét 
szik s igy az ártéri birtokosok nem elég hogy a vítór i 
által elpusztít,tattak, őszi s tavaszi vetéseik semmivé . 
lettek nemcsak, de (anyai épületeik is romba dőltek, 
saját vagyonukra líetáblázva.

No hát., ha van igaztalanság es méltánytalanság 1 
e földön, ez igazán az, hogy az ártéri birtokosaiig saját, 
jövedéke fölött sem rendelkezik, nem rendelkezhetik, mert 

I ez (öle egy részrehajló közgyű és határozata folytán 
I elvétetett. Miért? Azért, hogy igy némely embernek a 1 

városi adója kevesebb legyen, köztük a főfaktoré is; i 
minthogy másként, nem lehetne megmagyarázni e szívós 
és makacs ellenállást, melyet özek az emberek elfoglal
nak, hogy ez az adó visszatérítés mindenkor az ő sza 
bad rendelkezésűk alatt maradjon s ehhez semmi köze 
azoknak, kik pedig ennek jogos tulajdonosai, nekik 
téríttetvén ez vissza a töltések készítéséért, illetve ezek 
által az ármentesités lehetősége végett, hogy ezen bir
tokok adóliépesek maradjanak. _ .

Indilványoztatott tehát e közgyűlésen, miszerint 
i ezen liquidált pénz eredeti céljára, a védekezésre for- 

dítlassék. _ , , „ „ ,
Két szóképes erő, Réti Ferenc és Szvoboda Ferenc, 

l állottak szemben, amaz a kérdéses összeget közjövede- 
' lemnek tartván, emez pedig rendeltetése céljára visz 
szaadatni indítványozta. . . ,

Réti Ferenc komolyan kizáratni indítványozta az 
ártéri birtokosokat a szavazás jogából mint érdekelteket..

Elképzelhető az ingerültség, melyet ezen meggondo
latlan indítvány keltett a képviselőtestület ama nagy 
birtokosai s virilistái, mint Forgó Mihály, Cs. l'orgó Jó
zsef stb. között.! Hiszen jól tudják ezek, hogy e pénz 
jogosan őket illeti, mert hiszen ők saját földbirtokuk 
utón fizetik ezt. És akkor szemükbe vágja egy. érdek
telen mert, birtoktalan ember, azt, hogy: kusti . . . . 
logotok sincs a magatok ügyében szavazni! Az elkese
redés bántó szavai záporként hullottak az indítványozó 
fejtlie£ közben a futárok küldettek szét, hogy, ha netán 
még a szavazás megtörténnék, kéznél legyenek. Meg is 
jelentek többen, kik, ha csak tán zsebük nincs érde
kelve, birtokaik után ugyan nincsenek érdekelve .

De az ingerültség zaja folyton növekedett s így 
a higgadt, tanácskozásnak vége szakadt s beteljesült itt 

, régi közmondás, hogy: .11a egy ..... . követ 
hengerit a Tiszába, száz okos sem húzza azt ki. Nem 
volt tehát mit tennie az elnöknek, mint besugás követ
keztében a közgyűlést felfüggesztette, a mi az o ré
s-ükről jól ütött ki, minthogy ha szavazásra kerül ekkor 
a sor, bizony oda dőlt volna el ezen kérdés, hogy az 
adóvisszatérités nem a Csáki szalmája, hanem annak 
rendeltetése az árvíz elleni védelem.

Már most az a kérdés, hogy ez ügyben kik a 
nem érdekeltek? Mert hiszen Réti Ferencként az ár
térbirtokosok érdekeltek, az ártérbirtokosok véleménye
ként pedig a birtoktalan adózók is érdekeltek, minthogy 
ha nz. adóvisszatérités tovább is közjövedelemnek tar
tutik akkor jóval kevesebb lesz ezeknek községi adója. 
Végre többen abban állapodtak meg, hogy íd. Kuszá
in cki Ferenc tanácsnok uram, ki nem fizet adót jogo
sult egyedül a szavazásra, minthogy ő nincs érdekelve 
egyik részről sem.

Szegény Csongrád város! Annyira jutottál, hogy 
£..j ............................. , rosszul fel-saját fiaid is pusztulásodat siettetik saját 

fogott érdekükből 1
Még egyszer kérdjük:
Meddig. oh meddig folynak még ily 

dolgaink! Bizony fájdalmas érzéssel kell azon 
ményét osztanunk, hogy nincs más hátra, 
tözni e fészekből, melynek sem kormány, 
pártját nem fogja, 
adóvisszatérités kérdése is igazolt. Sapienti

Egy érdekelt.

szomorúan 
sokuk veie- 
mini. kiköl- 
sem nmgye 

sőt elleukezőkép történik, mit az

Fuszi ZE^erfeó <3C Ocmp.
Csak sajnálni lehet, hogy alig hangzott el a 

gymnasiumi ünnepély végső üteme, azonnal helyére 
lépett az izgága nyomorúságában ékeskedő két test
vérlap gáncsoskodása csak is azért, hogy letiporja 
azon zománcot is. melyet a derék polgárság kegye
lete teremtett meg.

Ugyanis a „Szentesi Lap“ és a „Csongrad- 
megye“ az ünnepélyből kifolyólag neki rontanak a 
város közönsége nevében, melytől felhatalmazásuk 
aligha van, a főispánnak és alispánnak, úgy tűn
tetvén fel őket, mintha csak Szentes város min
den culturális előlialadásának ellenségei vagy tudatlan 
ignorálói lennének — s mint olvasóink látni fogják, 
mind igaz ok nélkül, csupa roszakaratból ered e két lap 
rugdalódzása és gyanúsítása.

Erre vonatkozólag először is azt kérdjük, hogy 
helyén van-e az, még ha így volna is, ily ünnepé
lyes mozzanatot személyeskedéssel keserűvé tenni ? 
Annál nagyobb megrovás alá esik e két lap táma
dása akkor, midőn nyilvánvaló, hogy szerkesztőik 
rósz indulattal viseltetvén a fő- és az alispán iránt, 
illiMa1 fii. jgy 
nincs, az náluk mellékdolog.

Lássuk csak a vádakat!
Az ünnepély főpontját és lényeges részét a 

megnyitás képezte s ott mindenki láthatta főispá
nunkat teljes díszben, ki a vallás- és közokt. m. 
kir. ministeriumot képviselte, továbbá teljes dísz
ben az alispánt és megyei főjegyzőt. Nemcsak öröm
mel hallgatták végig az igazán ékes beszédeket., 
hanem tanúi voltak azon elragadó jelenetnek is, 
midőn a „Szentesi Lap“ nagynevű szerkesztője ro
hamléptekkel neki szaladt dr. Filó Lajos urnák, a- 
közönségtől méltóan exaltált lelkesedéssel megtap
solt derék költőnek, hogy össze-vissza csókolja. Ta
lán Lisztnek, Beethovennek, Deáknak, Kossuthnak 
vagy Jókainak képzelte magát a tisztelt, szerkesztő 
ur, avagy a qualificatio dolgában sokkal magasab
ban álló fiatal ügyvéd és költő mesterének, hogy 
egy fiatal, tehetség ünnepélyes felavatására magát 
felhatalmazottnak érezte? Hogy egy tanár tanít
ványa, egy apa gyermeke, egy nagyhírű művész 
növendékének fényes sikerétől elragadtatva az üune- 
peltnek nyakába borul s azt megcsókolja, azt ért
jük, de a gymnásiumi ünnepélyen inscenirozott csó
kot úgy a közönség mint a fiatal szónok szívesen 
elengedte volna s ezt csak azért említjük, mert a 
két lapszerkesztő ezen festői jelenetet a referádá- 
ból egészen kihagyta.

Ha tehát a lő- és alispán a főünnepélyen 
részt vettek, micsoda bűnt követtek el? Azt, hogy 
a banketten nem jelentek meg. Eltekintve attól, 
hogy a főispán kapott értesítés folytán az nap 
délben kénytelen volt beteg leányához haza sietni, 

, az alispán pedig szintén orvosi segélyre szorult, 
a vendéglátás kölcsönös jog, melyet valaki igénybeve
het vagy nem, s ha a két lapszerkesztő véleménye emel
kednék érvényre, akkor jövőre minden jóravaló ember 
lesz kénytelen kerülni a banketten való megjelenést.

• De akkor is talált volna gáncsolni valót a két 
szerkesztő, ha a fő- és alispán megjelentek volna 
a banketten, mint ez a vasút megnyitásakor tör
tént, a mikor a „Csongrádinegye" „körültekintő“ 
szerkesztője a főispánra mondott felköszöntőt szo
kott modorával parodisálta — hogy tehát megyénk 
két főtisztviselője oly két ember társaságára nem 
áhítozik, azon éppen nem csodálkozunk.

De a gymnasiumi igazgatót is megleckézteti 
a két szerkesztő, hogy a gymnasium létesítésében



Magyar fajú szarvasmarha-állományunk.
Vulójábaii igen szomorú és talán ''áládatlan dolo„ ] 

hoz fogok, midőn tollat veszek kezei"’|er"1;|fyíl*el' |Ju| 
Bzarvasnmrháiuk érdekében, mely faj eddig, u , 
is gazdálkodásunk keretében sarkalatos, mégisioy ■
tifikáló módon és gyors léptekkel szorítják Iiáttei ne.

Mi idősebbek fájdalommal idézzük vissza emlé
künkbe azon múlt időket, midőn a szegődő ör®8b.öre 
szegődményébez inég azt is hozzákötötte: „és téli te- 
lelteién szarvasmarháimnak" ; amire azután azt ketuez 
ti gazda: „hány darab van?" Most azt kérdezzük, hogy 

0' 50—60 hold tulajdonnal biró gazdának hány da
rab szarvasmarhája van ? Mert hogy emlékezetbe hozzam 
a régi időket, fel kell említenem, hogy Szentes városá
nak is voltak „göbölyei" és talán 6—8, ft minek most 
a Iái elnevezését is talán elfelejtettük, és minden g - 
helyben 800-tól 1000 ig legeltetett. Hol vannak ezek és 
általában az oiszágban, a melyek oly nagy liíiie 
tak?! Bizony fájdalommal felelhetek rá, hogy nagy 1 sz- 
ben felcseréltettek holmi tarka-barka svájci fajjal. _

Nem tudom elgondolni, hogy ezen svájci faj m 
okból és mi haszonnal tenyészletik nagyobb előszeretetté 
hazánkban mint az igazi magyar faj Talán több tejet 
ad? De ezen több tej vájjon kárpótolja e

1) U sokkal sűrűbb, cellát tejfelesebb magyar faj
nak a tejét?

2) A svájci faj éghajlatunkat tekintve kiállja e 
azon viszontagságokat, melyeket a magyar fajtáink köny- 
nyen elviselnek t. i. erősebb természetük mellett az 
igavonásra és szaporulatra nézve ?

En, ki ezen svájci faj előszeretetét — vagy igazab
ban szólva majmolását — nagyobb mennyiségben ös 
mertem, azon tapasztalatra jöttem, hogy a svájci fajú 
borjuk éppen mint a kis pulykák bizonyos fejlődésig 
igen könnyen elpusztulnak s határozottan állilhatom, 
hogy egy még nem is középszerű svájci gulyában 14 
darab borjúból csupán 9 darab maradt meg; mig a 
magyar faj minden borját felneveli s csak ritka eset 
egynek-egynek elpusztulása.

Azonban a szomorú tapasztalat még is igazolja 
azon valóságot, hogy vidékünk gazdái miért szorítják 
oly szűk körre a szarvasmarha tenyésztését; mert egy 
borjúnak felnevelése — eltekintve a rá fordított gondo
zástól — majdnem többe kerül, mint egy tökéletesen 
már használható jószágnak készpénzen való megvétele, 
s igy a gazdák borjaikat inkább mészárszékre eladják s 
ezzel nagyban elősegítik hazánkban szarvasmarháink
nak oly sűlyosan észrevehető ritkulását.

Eltekintve azonban mindezen feutirt októl, mi 
magyarok — fájdalom — sok tekintetben és pedig 
minden igaz ok nélkül más nemzetek szokásait könnyen 
elsajátítjuk, de saját érdekünket áldozzuk fel akkor, a 
mikor világhíressé vált magyar fajú szarvasmarháinktól 
elfordulunk. Igaz, hogy a svájci marha csontosabb és 
igy súlyra meghaladja a magyar fajt; de itt megint 
azaz alternatíva áll elő, hogy a busa erősebb ésizletesebb 
s igy rendeltetési használatánál kevesebb kívántatik 
belőle.

Bizonyos nagy márkakereskedőnek nyilatkozatát 
idézem, a ki azt állította, hogy egy bécsi mészárszék 
csupán magyar fajú marhákat vágott, ős ezei’i'mészár
széket kereste fel Becsnek minden tehetősebb háza. 
Mi természetesebb tehát, minthogy a húsnak ereje és 
íze volt a mérvadó s kelendőségét az idézte elő.

Azonban kivételképen kell Szentes városának a 
magyar fajra vonatkozó előszeretót felemlítenem, miután 
enyész-állománya a bikaborjuk megjutalmazása s ez 

által buzdítás folytán csordája is egészben magyar faj, 
tehát ennek tenyésztését előszeretettel tartja szem elöl t. 
De félhető az itt-ott már mutatkozó svájci faj eláradá 
sálól, hogy csordája épp oly tarka-barkává válik, mint 
a szomszéd H.-M -Vásárhelyen, a hol ha Hódi Pál vagy 
Nagy Pál sírjaikból lölt.ámadnának, bizony megátkoznák

. hozott svájci faj tenyésztéséért.

a fő- és az alispánnak is egy kis érdemet juttatott. 
Szerintünk pedig az igazgatónak teljes igaza volt.

A főispán mint alkotmányosan kinevezett 
méltóság nincs is egyenes ténykedésre hivatva, 
hanem igen is a többség által kimondott határozat 
végrehajtására és betartására, s ha roszindulattal 
viseltetett volna a gymnásium iránt, annak elebe 
nem egy akadályt gördíthetett volna. De kérdjük: 
felszólította-e valalaki akár a fő-, akár az alispánt 
közreműködésre? Soha sem.

Még roszabb színben tűnik föl az alispán 
ellen felhozott vád, mintha ő nem törődött volna 
sem a gymnásium^ sem általában Szentes város 
culturalis előhaladásával.

Szentes város hatósága nemcsak most, hanem 
ezelőtt 17 évvel is szivén hordia a tanügyet; mert 
midőn a ref. egyház lemondott, gymnasiumának 
további fentartásáról, Szentes város volt az, moly 
egy és ugyanazon évben nemcsak a gymn. tanto- 
lyamu polgári iiuiskoiát, hanem a kétosztályu leány
iskolát is létesítette. Akkor még nemi volt Szen
tesen hírlap, mely a talajt mintegy előkészítette s 
a lakosságot buzdította volna nagyobb alkotásokra 
s mégis kész volt a város e két intézetre évi 10,000 
frlot áldozni. S ki állt akkor ugy a hatóság mint 
az akkori iskolaszék élén? A polgármester — mai 
alispánunk.

Midőn a közokt. ministerium a nyilvánossági 
jog megadása végett múlt évi május 11-én kéidést 
intézett az alispáni hivatalhoz, vájjon megkezdetett-e 
már az uj gymnásium építése, az alispán már har
madnapra, május 13-án jelentésre hívta fel a pol
gármesteri hivatalt s a jelentést május 20-áig kí
vánta. A példás gyorsaságú és pontosságú polgár
mesteri hivatal nem válaszolván a kitűzött napig, 
az alispán május 21-én, tehát más nap megsürget- 
tette a polgármesteri hivatalt s csak ezen süige- 
tésre adatott be május 23-án a polgármesteri je
lentés. Ha az alispánban nem lett volna meg a jó 
indulat, hanem ellenkezőleg roszalearat, bátran je
lenthette volna a ministernek, hogy bizony még egy 
kapavágás sem történt, a mint igaz is volt. De 
nemcsak hogy nem tette ezt az alispán, hanem 
jelentését megelőzőleg megjelent a városi közgyű 
lésen, a gymnásiumi íigy tárgyalásánál figyelmeztette 
a közgyűlést a ministeri leiratra s erősen küzdött 
.Sima Ferencnek azon erőlködése ellen, hogy más 
hely jelöltessék ki gymnásiumnak. Tehát azt hisz- 
szilk, hogy az alispán több és jobb szolgálatokat 
tett a gymnásium ügyének mint a rágalmazás szol

Végűi bármily ügyben fordult a városa gym
násiumi vagy egyéb tanügyben a megyéhez, az azon
nal nyert elintézést, mert ott nem hevernek hónap 
számra a beadványok, mint a polgármesteri hiva
talban. A „Szentesi Lap“-nak mindenben sekundáló 
„Csongrádmegye" szerkesztőjének csak annyit mon
dunk, hogy ő neki legkisebb szava lehet az. egész 
dologhoz, mert mig Szentes város fiai a gymnásium 
létesítésében fáradoztak, ő nem törődve szülőváro
sával másutt és más téren szerezte a meghamisít-1 .-, .. ,,
hatatlan múlt hervadhatatlan lapjaiban megörökített. Nngy Pill 8il.jalkból mitámaduknak, bizony megátkoznák 
dicsőségét. Ezek után. azt hisszük, más színben unokáikat a magyar faj elhanyagolásáért s az előtérbe 
fog föltűnni Puszi Ferkó & Comp. rugdalódzása.

Itt * “^Utokuk van, volna egyedüli
kiknek teijedclinp ■ ; birtokaikból legelőt sza-
feladatuk, terjedő1 n‘ nnyiségű gulyát tenyészteni, 

böszörményi és körösszegi gulyáit ismerte vagy csak 
hkébőí hallotta, meg kell győződve lennie hogy egy 
oly fajú szarvasmarha értéke hová magasodik.

Ismerek Biharmegyébeu egész oláh községeket, kü- 
lönösen a Berettyó folyó völgyén, a melyek egy harmadíű 
bikaboi juért. 180-200 írtig vásároltak ugyanazon gu- 
Ivókból és bizony e tapintatos oláh községek, melyek
nek gabonatermésre vajmi kevés löldjük van, dicseked
hettek magyar fajú és igen szép csoidáikkal, a szapo
rulatból szép jövedelmet húztak és a vidékhez képest 
vagyonikig is körülbelül az első helyet foglalták el.

A felvidéki magyarokat sem veszem ki, de ki kell 
emelnem egyáltalában az oláhokat ugy Magyar- mint 
Erdélyhonban mint olyanokat, a kik a magyar faja 
szarvasmarhát minden más faj elébe teszik és előszere
tettel tenyészlik, s meg vagyok győződve, hogy tenyész
teni is fogják, mig csak módjukban lesz.

Mit fog előidézni az általános tagosítás, az még a 
jövő titka, de nem fojthatom el azon meggyőződésemet, 
hogy a marhatenyésztés megritkulását vonja maga után, 
mivel az alföldi városok és községek minden talpalatnyi 
földnek művelés alá vételével eljátszották e tekintetben 
az aránylagos tenyésztés lehetőségét. A mágnások és 
nagyobb földbirtokosaink nem akarják felfogni e tekin
tetben hivatásukat; a felvidékiek mint az erdélyiek is 
körülbelül kiszorittatnak az eddig kedvelt tenyésztésből; 
a tótok helyfekvésöknél fogva már régi időktől a „riska" 
marhákra szorítkoztak nagyrészt, és igy igen szűk körre 
fog szorittatni a tenyésztés azon ágazata, a mely talp
köve a mezőgazdaságnak, de a mellett a hírt s nevet 
nyert magyar fajú szarvasmarháink 8 egyik magyar 
büszkeségünk fog megsemmisülni.

Vájjon nem jutunk e oda, hogy magyar fajú szarvas
marháink épp ugy mint a legkitartóbb magyar fajú lo
vaink érdeke a kormány figyelmét, akkor fogja felkölteni, a 
mikor megtörtént, hogy az egész országban alig talál
tak tiszta magyar fajú ménlovat.

P. M.

Világfolyása.
Mióta II. Vilmos császár a német trónt el

foglalta, egész gondja arra irányul, hogy az 
amúgy is hatalmas birodalmát minden eshetőség 
ellen biztosítsa s e végből oly szövetségesekkel 
bírjon, kiknek barátságában minden körülmények 
kuziV Hctiiouh/nci iónra lCpCSe Ut&n cluozör

is a Franciaországgal komázó hatalmas orosz
nál tett látogatást, hol bizonyosan szó volt az 
európai békét veszélyeztető bolgár kérdés meg
oldásáról, de ugy látszik, hogy Oroszország na
gyon szabad kezet óhajt Bulgária ügyében, a né
met császár pedig királyunkra való tekintetből 
oly nagy engedményeket nem ígérhet, miért is 
nem titkolták a politikai körök, hogy a német 
császárnak nem sikerült Oroszországban az ellen
téteket kiegyenlíteni. Következő látogatása a dán 
és svéd uralkodó-házaknak szólt s ez inkább ud
variassági, mint politikai ténynek tekinthető. S«k

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.

ZST'Z'IZLT SZE2MC.
BESZÉL Y. (1G.)

(Folytatás.)

Csakis a legnagyobb támogatással, a legügyesebb 
tanítókkal s a nagybácsi folytonos ösztökélésével sikerüli 
a nehézkes fiatal embert s meglehetősen korlátolt fejét 
előre tolni, a vizsgálatok szűk kapuin átcsuszt.atni s a 
táblabiró folytonos fáradozásai folytán Gusztávból tűr
hető jogász lett, kinek természetesen valami fényes pá
lyára nem lehetett kilátása.

A táblabiró néha igazán sajnálta a szegény ifjút, 
ki a szellemi adományok kiosztásánál oly keveset ka
pott, de friss, jogászi természete és jósága örömei oko
zott neki s büszke, uralkodni vágyó modorában aligha 
egyezett volna testvérunokájával, ha az szellemileg vele 
mérkőzhetett, vagy még felül is múlta volna így pedig 
szabadon ereszthette élceit s gúnyos megjegyzéseit a 
nélkül, hogy Gusztáv magát sértve érezte volna. Ellen 
kezűleg, testvérunokája sajátságos örömet talált a nagy 
bácsi szikrázó élceibeu s jóizűt nevetett, mikor a lég 
élesebb nyilak őt magát találták.

Nem csoda, hogy e két oly különböző természetű 
ember oly különösen vonzódott egymáshoz; mindegyi
kük saját lényének kiegészítését találta lel a másikban

Gusztáv ösztönszerűleg érezte nagybáljának fölé
nyét s engedett magán uralkodni, ez pedig boldog volt, 
hogy oly eszközzel rendelkezett, melylyel kénye-kedve sze 
lint jászthatott. Oly határozott, uralkodni vágyó jellem 
nek, mint a táblabiróé, egészen sajátságos élvezet volt 
az. Azért a legkisebb aggodalom sem merült fel benne, 
hogy unokaöcscse e szép tervet ellenezné.

Nehezen várta a pillanatot, melyben Gusztáv jelen
hetett meg nála. Végre hallotta nehéz lépését a folyo 
són. A táblabiró nem szeretett korán felkelni és ha a 
reggeli órákban valamely jelentéktelen ügye tárgyalta
tott, szívesen küldte oda unokaöcscsét, ki most ily tár 
gyalásból jött vissza.

„Jó reggelt, bácsi 1 Egyet megnyertem, egyet meg 
elvesztenem, ez megsemmiríti egymást," mondá a be
lépő Gusztáv; gúnyos válaszra volt elkészülve, mert bá
csija azt mondta, hogy mindkét pört kell megnyerni. 
„Oroszlánként küzdöttem, de nem ért semmit, a másik 
ügyet nem tudtam keresztülvinni."

Bámulatára a bácsi csípős válasza elmaradt, sőt 
nem is látszott rá hallgatni, hanem egyenesen irodájába 
vezette e szavakkal: „Jer, fontos közölni valóm van 
veled." Bezárta maga után az ajtót s oly ünnepiesség
gel, a milyent Gusztáv még soha sem vett rajta észre, 
folytató: „Mostoha apád meghalt s éppen az imént kap
tam végrendeletének másolatát."

„Ugy?" viszonzá közönyösen Gusztáv s kényelme
sen lielyezkedék el a terjedelmes karosszékben, hogy 
teljes kedélynyugalommal hallgassa meg nagybátyjának 
további fejtegetését.

Mostoha atyja régen tűnt el emlékezetéből s ha 
gondolt is rá néha, az nem éppen barátságos érzelmeket 
keltett benne. Hiszen az a könnyelmű férfi szegény any
jának kis vagyonát tette tönkre, azután elhagyta, hogy 
Amerikában újból próbáljon szereucsét Azóta semmit 
sem hallottak felőle. Ámbár Gusztáv Emilt ős Cöleszti- 
nát unokatestvéreknek nevezte, mindazáltal ezen rokon
ság csakis mostoha atyjától eredt, ki Emilnek és Cö 
lesztinúnak nagybátyja vala.

„Te ugy teszed,mintha már semmi sem hatna rád!" 
kiáltá löl boszusan a táblabiró. „Ha tehát azt mondom 
neked, hogy derék mostoha atyád nem hagyott neked 
egyebet annál 20,000 frtnyi rongyos zsebpénznél, hogy 
tetszik az neked?" E mellett csípőre tette kezét s át
ható tekintettel nézte uuokaöcscsét, hogy szavainak ha
tását vizsgálja.

„Hiszen az pompás!" kiáltá föl Gusztáv s felug
rott székéről. °

„Neked pompás?" viszonzá vállat vonva a tábla1 • f r <v • * v v v V Iv V ll IJ 1(1
bíró, léged 20,000 írttal elégítenek ki és Cölesztina 
többet kap egy fél milliónál. Azt hiszem, ez oly leve- 
roleg halhat rád, hogy le is ülhetsz".

„Miért? Iliszeu Cölesztina mindig kedvence volt 
mostoha atyámnak és 20,000 frt szép összeg". ° '

„No te gyönyörű ember vagy !“ gúnyolódott nagy
bátyja; „s nem látod-e be, hogy egy félmillióból sokkal 
jobban lehetne élni?"

„Kétségkívül!" viszonzá Gusztáv hangosan nevetve.
„Nos, akkor reméllem, hogy nem szalajtod el ezt 

a szép összeget."
„Hogyan érted azt, bácsi?"
„Fiam, ma megható együgyüséget tanúsítasz! Hogy 

kérdezhetsz ilyesmit ? Te nőül veszed Cölestinát, s ezzel 
megsemmisíted atyád fölötte igazságtalan végrendeletét."

Gusztáv megijedt. Nagybátyjának rendkívüli izga
tottságából azt következtette, hogj ez a házássági esz
méhez erősen ragaszkodik s szokott makacsságával szá
mit rá. Nehéz küzdelemre lehetett elkészülve ; szerencsé
re e merész tervet könnyen lehetett távol tartani. „Ma
gad is tudod, hogy Cölestina zárdába akar menüi," mon
dd Gusztáv némi gondolkodás után.

„Talán hogy a szép összeg a papok zsebeim vAi- 
doroljon?" viszonzá nagybátyja. „Már ». a gondolat gyo
morfájást okoz nekem", inondé*-cienken a táblabiró s 
gyors léptekkel járkált szobájában. .Reméllem, hogy elég 
erős vagy, olyan gondolatokat elűzlí, Egy csinos derék 
legény, amilyen te is vagy, könnyen bánik el a leá
nyokkal".

Gusztáv sóhajtott, mert nem osztotta núp’bátvja 
véleményét; arra gondolt, mennyi fáradtságába'kérüK 
Matild szivét megnyerni, s a vívóteremben vagy törzs
vendéglőjében mindig biztosabbnak érezte magát mint 
a fiatal hölgyek körében. „Azt nem hiszem," viszonzá 
kételkedve. „En csak annyit tudok, hogy Cölestina már 
egy fiatal fest.észt szeret."

„Annál jobb, akkor zárdái hajlama már meg vau 
torve s így csak félmunkádba kerül az egész."

„De a festész jó barátom _  “
„kulcsa; ha félmillióról van szó, ott nem szabad 

olyasmire tekinteni."
’ ÍÓ ^’^Artloninak nem szeretnék seliogyseiu 

oil u v Ul’ Vlszouzíi Gusztáv s hű, becsületes szeme 
elárulta, hogy e nyilatkozata komoly.

(Folyt, köv.) 



mindenfélét kombináltak ezen utazásból, de a tel
jes valót, mit ez utazás eredményezőit, nem si
került kipuhatolni.

Most ismét újabb, nem kevésbbé fontos útra 
készül II. Vilmos német császár, még- pedig I. 
Ferenc József osztrák-magyar uralkodó és Um- 
berto olasz király látogatására. E két ut a diplo
matát épen nem hozza zavarba, mert Olaszor
szág és Ausztria-Magyarország Németországgal 
együtt azon hatalmas szövetséget képezik, mely 
hivatva van a nemzetek és birodalmak javára 
szolgáló békét minden támadás ellen biztosítani. 
Hogy tehát a német császár két szövetségesénél 
tesz látogatást, az épp úgy nem tűnik fel, mint 
mikor barát barátjánál teszi látogatását. De az 
is hírlik, hogy midőn II. Vilmos német császár 
Kómában az olasz királynál tesz látogatást, nem 
mulaszthatja el meglátogatni XIII. Leó római 
pápát is, kit a túlnyomókig protestáns Németor
szág két-harmadrészét képező katholikus lakos
ság az egyház fejének ismer cl. A ki visszaem
lékezik azon súrlódásokra és küzdelmekre, me
lyeknek Németország egykor szomorú színhelye 
volt, be fogja látni, hogy II. Vilmos német csá
szár nem egyedül udvariasságot tesz, ha meglá
togatja a római pápát, hanem biztosítja országá
ban a katholikus és protestáns lakosság közt ál- 
dásliozónak bizonyult szép egyetértést hosszú 
időkre s ezen egyetértés létesítésében nem cse
kély része van a mostani pápának, ki szelídsé
gével meg tudván nyerni a német vaskancellárt, 
a hosszas vallási s egyházi politikai súrlódások
nak egyház és állam közt elejét tudta venni.

llogy a pápát a császár római utazásának 
lényegeiről és következtetéseiről teljesen meg
győzze, Bismarck herceg jegyzéket intézett hoz
zá, melyben a német kancellár hangsúlyozta 
Németországnak Olaszországgal való szövetsége 
szükségességét, hogy Európában a béke alapelvei 
túlsúlyra juttattassanak és fentartassauak. Éhez 
azon megjegyzést csatolta, hogy Németország 
500,000 ember illetékkel gyarapittatik. Német
országra nézve tehát politikai és katonai szük
ségesség állt elő, melyet legmagasb érdekeinek 
parancsa szerint nem kerülhetett el, mely azon
ban minden más kérdést megoldatlanul hagy. 
Bisnmrk herceg biztosításai a Vatikánban igen 
jó hálást tettek. Állítólag Bécsből is a pápa a 
legmegnyugtatóbb nyilatkozatokat vette.

így e fiatal császár, a jellem oly tulajdon
ságaival kitüntetve, melyek korszakunkban kivételt 
képeznek, szemben fog állani mind Umberto olasz 
királylyal, mind XIII. Leó pápával. Kétségkívül 
hatalmas rokonszenv vonzza majd a császárt a 
pápa felé is. Hogy ha a pápa által annak idejé
ben Frigyes Vilmos koronaherceghez intézett sza
vak az utóbbi kedélyére oly mély hatást tettek, 
hogy még utolsó életnapjaiban is megemlékezett 
azokról, s hogy ha e nyilatkozatok a vallási béke 
helyreállítására tagadhat lanul előmozditólag hatot
tak: mint lehetne föltenni, hogy e tiszteletre méltó 
aggastyánnak, kit az egész világ rokonszenvesen 
tisztel, szívből jövő, szilárd és mégis szelíd szava, 
— hogy e magasztos pápa beszéde, ki a maga 
részére azt a dicset igényelheti, hogy Poroszország
nak megadta a vallási békét — ne tenne mély ha 
tást az ifju császár kedélyére? 

Iskolai értesítés.
Vonatkozással a nmsgu in. kir. vallás és közokt. 

minis-tér urnák 1S84. évi julius hó 23-án 27,490 sz a. 
kelt rendeletére, mely a kereskedő és iparos tanoncok 
iskoláztatására vonatkozik, felhívom a t. iparos és ke
reskedő urakat, hogy tanoneaikat az ipariskolába Íras
sák be. A beiratás történik sept. hó 1 jétől 15-éig Zoó 
János ipariak, igazgató I. t. (görgős) 132 sz. lakásán 
d. u. '/, 5 órától 7.7 ig. A beiratkozott tanoncok sept. 
hó 9-én d. u. 3 órakor a Karcán túl lévő iskolahelyiség 
rajztermében az egyes osztályokba való beosztás végett 
tartoznak összejönni, a hol minden tanonc felvételi je
gyet kap, melyet mesterével, illetve főnökével is tarto
zik aláirafni és úgy átadni osztálytanítójának. A rendes 
tanítás sept. hő 17 én veszi kezdetét.

Szontesen, 1888. sept. 1-én.
Az ipariskolai igazgatóság.

HÍREK.
— E hó 10-én vagyis holnapután, hétfőn d. e. veszi 

kezdetét a tanítás az uj gymnásiumi épületben. E na
pon fognak az iskolai törvények az ifjúságnak felolvas
tatni, kiadatik az órarend az összes osztályoknak s nem 
marad egyéb hátra, mint hogy a tanulók Szentes város 
áldozat kézségét szorgalommal és jó magaviselettel vi
szonozzák.

— Gymnasiumunk üunepélyes megnyitása az álta
lunk is közlött s mindenki előtt ismert programm 
szerint ment végbe. Az ünnepélyt a dalárdának éne
ke, Beethoven „Isten dicsősége" című dal nyitotta 
meg. Sarkadi Nagy Mihály polgármester előadván a 
város áldozatkészségét bemutatta a főispán személyé 
ben a közokt. miuisterium képviselőjét, ki igazán lel
kesült szavakban nyilatkozott a gymnasiumi palota

jövendő rendeltetéséről. Ezután Zolnay Károly igaz-1 
gafó a szentesi gymnásiumuak gondosan kidolgozott 
történetét olvasta föl, utána dr. Filó Lajos ügyvéd 
saját szerzeményét szavalta el azon lelkesedéssel s 
oly hatással, hogy sok szemben a meghatottság könye 
ragyogott. Annál kellemetlenebből hatott úgy a lel
kesült közönségre mint a méltó dicsérettel elhalino 
zott fiatal szónokra az inscenirozott agyoncsókolási 
jelenet, mely a programúiba nem tartozván bátran el
maradhatott volna. Végül Kiss Zsigmond gymn. biz. 
elnök igazi ékesszólással köszönte meg a város áldo
zatkészségét s a dalárda szózatával véget ért az ün
nepély. A közönség megtekintette az egyes termeket 
is, azonban legfeljebb szétszedett szekrényeket látha
tott, mert, az időre nem lehetett berendezni a terme
ket. Ugyanaznap délben bankett volt a nagyvendég
lőben mintegy 100 résztvevővel, mely alkalommal a 
felköszöntéseknek vége-hossza nem volt. Az első fel
köszöntést, a polgármester mondta a királyra, azután 
Kiss Zs. éltette a közokt. miuisterium vezérférfiait, 
Pólya F. Horváth Gyulát, Tors Kálmánt és Békéssy 
Gyula tank, főigazgatót, Zolnay Károly Szentes vá 
ros áldozatkész polgárságát, Petrovics S. a tanári 
kart, Filó János lelkész Szentes város fölvirágzására 
emelt poharat, Békéssy Gyula főigazgató Szentes vá
rost, a tanári kart s mindazon tényezőket éltette, kik 
o város művelődésében közreműködnek, ifju Bartha 
János a földmives iskola létesítésére emelt poharat, 
Sima F. a polgármestert és Kiss Zsigraondot, Dósa 
Elek dr. Filó Lajost, dl-. Klamarik János min. osztály 
tanácsost és Békéssy Gy. főigazgatót, Balogh János 
a polgármestert, Fekete Márton Zolnay Károlyt és 
Filó Jánost,, dr. Filó Lajjs reflektálva ifj. Bariba Já
nos szavaira azt óhajtja, hogy a gazdálkodók és az 
intelligentia cseréljenek szerepet a földmíves iskola 
érdekében, amidőn a gazdák (közkatonák) vezérekké, 
az eddigi vezérek (intelligens osztály) pedig közka 
fonákká lesznek s győzelemre segitik a földmives is 
kólát. Mintegy 4 órakor vége lett, a bankettnek, mely
nek helyére este a szentesi ifjak bálja lépett, de elég 
sajuos, hogy sem ifjak, sem hölgyok nem jelentek 
meg kellő számban s így a mulatság deficittel vég 
ződött.

— ■ Gyöngén sikerűit a gymnásiumi ünnepély es 
tájén a szentesi fiatalság által rendezett bál s jövőre 
méltán lehet, nagy kérdőjelt tenni, valahányszor szen
tesi fiatalságról lesz szó. Azonban az is igaz, hogy a 
bál épp oly gőzerővel s hirtelen rendeztetett mint 
az ünnepély, már pedig bármennyire hangoztatjuk a 
hölgyeknél az egyszerűséget, ők mégis szereretnek 
csinosan s lehetőleg uj ruhában megjelenni, mi egy 
középszerű hivatalnoknál is sok pénzt emészt fői. Tehát 
egyúttal a mostoha idők jelét láthatni abban, hogy a 
farsangi egy két mulatságon kívül egyéb mulalságok- 
uál nem igen lehet számítani anyagi sikerre.

— Alaptalan hír. A „Szentesi Lap" 4G ik számá
ban — csupa jól értesültségből — egy hír jelent, meg, 
mely szerint városunk Farkas Gedeon járásbiró beteg
sége, Temesváry Antal biró szabadságideje és Bartha 
János biró nyugdíjaztatása miatt biró nélkül volna. 
Illetékes helyről értesültünk, hogy e szélnek eresz
tett hír minden alapot nélkülöz, mert Bartha János 
bírónak nyugdíjba történt helyezése előtt Temesváry 
Antal aljárásbiró szabadságidejét megszakítva hiva
talát elfoglalta s a hivatalos teendőket végzi is, te 
hát a járásbíróság biró nélkül nincs, de nem is lehet.

— Valótlan a „Szentesi Lap“ és a „Csongrád 
megye" azon állítása, hogy a helybeli r. kath. egyház
tanács nem lett volna képviselve a gymnásium meg 
nyitási ünnepélyén. Ugyanis az egyháztanács tagjai 
a legutóbb tartott ülésben felszólittattak mindkét el
nök által, hogy minél nagyobb számmal jelenjenek 
meg az ünnepélyen, azonban megtörtént, hogy a meg
jelent tagok, kik nagyobbrészt városi képviselők is, a 
polgármester meghívására a közgyűlési teremben je
lentek meg s a többi képviselővel vonultak az ünne
pélyre; a világi elnök, ki egyszersmind tanár, szin
tén jelen volt, tehát nem lehet mondani, hogy az 
egyház nem lett volna képviselve.

— Búcsú. Mai napolt talpon van egész Szegvár, 
lévén olt, búcsú, melyet, a szomszédbeli városok és köz
ségek r. kath. lakosai is meg szoktak látogatni. Ugyan 
e napon lesz megtartva a régi megyeház termében a 
szokásos búcsúból, mely mindig jól szokott siket ülni.

— Nagy halottja volt a helybeli r. kath. egyház 
nak, amennyiben a jótékonyságáról, áldozatkézségéről s 
vallásosságáról ismert Mezei Pálnó. szül. Hajdtí Mária 
e hó 3 án szivszélhüdés folytán meghalt s harmadnap 
igen miigy részvét mellett örök nyugalma helyére téte
tett. Nevezett igen sokat áldozott a templom felszere
lésére, a szentháromság szoborra, s legutóbb egy házat 
akart megvenni iskolai célokra.

— Vasúti ünnepélye lesz nemsokára Csongrádnak, 
t. i. e hó 10 én, a mikor meg fog nyilai a vasúti köz
lekedés s a vasút át lesz adva a forgalomnak. E vasút 
meg fogja kétszerezni az árvíz, által sújtott csongrádiak 
jövedelmét, amennyiben úgy Szeged mint Budapest felé 
szállíthatja terményeit, főkép szöllejét és borát, mely utób 
bi igen jó termést ígér. Tehát a mit sem Szentes sem 
Csongrád nem hitt, beteljesedett, mert miud két város 
jutott vasúthoz.

— Veszprémi iparosok — Kossuthhoz. Múlt hó 
19 én és 20-án zászlószentelési ünnepélyt rendezett a 
veszprémi iparos ifjak képző és betegsegélyző egylete 
s az ott egybegyült iparosok megemlékezvén Kossuth- 
ról nemcsak hogy üdvözlő táviratot küldtek hozzá 
közelgő neve napja alkalmából, hanem azt is határoz
ták el, hogy utazást rendeznek a nagy hontalanhoz. 
Szerintünk jó volna a veszprémi iparosokat fölkérni, 
hogy kézbesítenék a nagy hazafinak a szentesi dísz
polgárságról szóló okmányt, mert máskülönben aligha 
értesül, hogy Szentes város őt díszpolgárnak válasz
totta.

— Ünnepélyes isteni tisztelet (Veni Sancte) lesz 
holnap d. e. 8 órakor a helybeli r. k. templomban, nem
különben az ágost. hitv. evnng. egyház imaházában is al
kalmi beszéddel összekötőit isteni tisztelet tartatik az 
uj iskolai év megnyitása alkalmából a szokásos időben.

_ Tfa volt, e hó G án d. u. 2 óra tájban özv. 
Sarkad! N. Istvánná házánál, melynek egy istálló, 
szín és konyha lelt áldozata. Minthogy e háznál ez
előtt nemrég volt tűz, alapos a gyanú, hogy valami 
gonosz kéztől eredhetett a tűz.

— Táncvigalmat rendez külön-kiilön az ezen 
évben besorozott, gazdálkodó és iparos ifjúság, a gaz
dálkodók e hő 16 án, az iparos ifjak e hó 22-én a 
nagyvendéglő termében. A tiszta jövedelmet a gazdál
kodók szegény sorsú gyermekek felruházására, az 
iparos ifjak a helybeli iparos ifjúsági egylet könyv
tára javára adják. E jótékonycélu mulatságokat me
legen ajánljuk a közönség figyelmébe.

— Katonai lóvásár határidejéül a keresk. m. kir. 
minister Csongrádmegye területén Szentesre október 
hó 4-ik, Hód-Mezö Vásárhelyre október hó 6 ik nap
ját, tűzte ki. A közönség figyelme felhívatik azon kö
rülményre, miszerint a vásárló-bizottság teljes kort 
még el nem ért, de három évet már betöltött kiváló 
minőségű és nemes származású csikókat is fog vásá
rolni, a mint ez a hirdetményben szintén közzé van 
téve. Figyelmeztetik a tenyésztő közönség, hogy mig 
egyfelől teljes kora lovai közül a selejtesebb minősé
gűek elővezetésétől tartózkodjék, addig a csikók kö
zül még a közepes minőségűeket se vezesse a bizott
ság elé, hanem csakis azon kitünőbbeket, melyeknek 
szabályos alkotása mellett nemesebb származása be
bizonyítható; továbbá, hogy jó minőségű lovait, vezesse 
elő, miután minden esetre jobb árakat kapbathatnak 
ezen közvetlen eladás által, mint az esetben, ha lo
vaikat közvetítők utján juttatják a hadsereghez.

— Értesítés. A „Gazdák és iparosok ált,, hitel
szövetkezete" helybeli fióktelepének kezelő bizottsága 
legutóbb tartott ülésében elhatározta, hogy azon szö
vetkezeti tagok, a kik még ez ideig részjegytörleszté
seket nem teljesítettek, azt ez évi sept. lóéig még 
teljesíthetik. A kik még ezen meghosszabbított határ
időre sem teljesítik kötelezettségüket., azok az alapsza
bályok 15. §. értelmében a szövetkezettel szemben min
den jogaikat elvesztik. Ezek tartoznak a betéti köny
vecskén e szándékukat, kijelenteni, s a könyvecskét, akár 
a szolgának átadni, vagy azt a hivatalos helyiségbe be
küldeni. — Kezelő bizottság.

— Értesítés. A helybeli gymnásiumban agyors- 
irástanitás f. hó 12-én, szerdán délután veszi kezdetét. 
A midőn erről az érdekelt szülőket s fiaikat értesít
jük, egyúttal meleg pártolásába ajánljuk a gyorsírás, 
e hasznos tárgy tanulását mindazon szülőknek, kik
nek gymnásiumba járó gyermekeik vannak.

JST y-ilttér.
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

Farbig, schwarz und weiss Seiden-Moirée
_ » l'r ’,is 7-ti0 Per Mu,or (antique und fianeais)

11)11 *'0 KI. vei.sen(|ut roben- und sttlckweise zollfrei das 
Fabrlk-Depot G. Hennoberg (k. k. Hoüieferant), Zürich. Muster 
unigeliend. Briefe 10 kr. l’orto. 8

2437. a. ü. 888.
Hirdetmény.

Az 1888. évi III. oszt, kereseti adókiv. lajstrom, 
tekintettel az általános jövedelmi pótadóra, a Cson
grád vármegyei kir. adófelügyelőség által tett cse
kély mérvű kiigazítás folytán újólag oly felhívás
sal tétetik ki f. hó 9—17-ig terjedő 8 napi köz
szemlére, hogy azt ezen idő alatt az érdekelt felek 
alólirt hivatalban megtekinthetik s netaláni felszó
lamlásaikat a kir. adófelügyelőhöz benyújthatják. 

Városi adóhivatal.
Szentes, 1888. szeptemb. 5.

Tóth Kálmán,
adóügyi tanácsnok.
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FAÜZLET MEGNYITÁS.

Van szerencsém a n. é. közönség
1 becses tudomására hozni, hogy a tek.
1 Jurenák Edéné túl a kurcai földjén

1
PA"Ö"ZI-iETET

nyitottam, hol mindennemű faanyag 
u. m.: fenyöszálak, deszka, léc, épü
letfa, tölgyfa-oszlopok és geren
dák, és a legjobb minőségű z s i n- 
d e 1 y a legjutányosabb áron kap
ható. — Elvállalok egész épületek
hez szükséges faanyagok elkészí
tését.

Különös figyelmébe ajánlom az asz
talos iparos uraknakaraktáromon kész- ; 
letben levő legjobb kincstári száraz 
deszkáimat, fenyő- és bükkfapallóimat.

ÖLFÁT úgy a Tiszaparton, mint üz
lethelyiségemben és házhoz szállítva 
is, eredeti méter élezésben árusí
tok el.

A n. é. közönség becses pártfogá
sát kérve, vagyok tisztelettel

SZABÓ ZSIGMOND.

~ i|
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liláriaozelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

FnlóUnnlliatstlan rtvágyhiJny, ro«
Hlntii R-k-iö'e.' tvlluvódás savanya telbuffenes, koIíku, ípo

nyálkaképzödes, sárgásig, u»'l»> «? . JLomm!
ik. 

mái- és alanyeres báutalmak eseteiben. — Egy iiveg‘-se ai a 
lyJznÁlati utasítással együttdükr., fettog.z Altái 

Központi szétküldés BrAiiy Karoly gyogj szerész áltál 
Kremsierbeu (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban.
> őrá.! A vslórli márlkczvlli gyouioresöppeket sokat 

hamisítják és utánozzák. A vaTő.lisag jeltől iniiui™ 
iivciriifk nlros a fenti védjcgygyel ellátott boiitekbu h< ll 
göngyölve lennie és a iniiiileii üveghez ínellnk.-lt li 
hiti utasításon meg kell jegyezve h uni, ho^y 'i:® Kiuii 
aierbeu Gusek llturlk köuyvuyoinöajában nyomatott

Valódi minőségben kaphatók: Szentesen Podhradszky Feren és 
Várady Lajos gyógy szertárai bán ; Hód Mezó-Vasárltelyen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Báufalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és Bartsc Emil 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And- 

ráson Pollatsck Vilmosnál.

l FÍÍUMi MSTODE ts 
3 GYÁR és IGAZGATÓSÁG :

VI. külső váciul 1G96/S9.

Védjegy. X 
I 
X 
X
X
XXX
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X 
X 
X

Felhívás a hölgyekhez!
Dr. PlausDz. egészségügyi tanácsos urnák sikerült az orvostudomány és veszet segélyével egy 

arcToör-fí-Xiomitó Tzenöcsöt W

feltalálni, melyet

QüIRINI ALAJOS
gyógyszerész ur, hites törvényszéki vegyész a m. eXségeí^éTs fl^arcbőrt “S

donsúga, hogy öregebb hölgyeknél az arcláncok L'si“ rövid idő alatt hatványozza oly módón, hogy ezen tulajdonok 
idéz elő. Ifjabb hölgyek arcbőrének széps g . L-. n bizonyult mindennemű arctoltok, szeplök és
fokozott ménben késő évek g *X1az arcbor finomságát és üdeségót
apró kelések ellen; mely lyányokat rövid.^^“‘“^'^‘““Xstés káros hatásainak és a bőr mindennemű tiszlátlan- 
is helyreállítja. Az arcbőr rég eivesze t ű deségénck, az ara * Ó3 fin01llitás4ra
esge^'^ ebúvolitására egyedül Inztos^liatas^l^bir.^ Jo^szolgiiJatokaA^t Alil|os Hj,2. n.-üsa. 
nézve. I< Átalltál egí. . «• p, -tz fó](! kóz. es arckenőcs 80 kr., fél tégely 50 kr., 1 üveg arcinosóviz 1 Irt,

Arak: 1 nagy tegdy ' ^saszinü 40 kr, fél doboz 60 kr, 1 egész doboz frt 10 kr mind Dr. Plausitz 
egy negyed doboz jár. Figyelmeztetem a t. közönséget, hogy csakis az tekintendő Dr.

“.X-ne^ek^ú^Quiriíi Alajos gyögyezer^z" felirat bevésve van.

u 
VÁROSI IRODA és RAKTÁR: M 

SCHLICK-féle szab. vi. váci körút 57. 
Triumph" és „Haladás" sorvetögépek.g 

Szervavető grépelz.
Schlick-féle szab, két és háromvasú

ekék,
SCHLICKféle szab. Ilayol-ekék,

SCHLICK és VlDATS-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök,
Boronák és rögtörő hengerek,

Szecskavágók, répavágók, répazúzók, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók. 
Gőz- és járgánycséplő készületek, gahonatisztitő rosták, őrlőmalmok stb. 

összes ekék tartalékreszoi készletben tartatnak. — Előnyös fizetési föltételek. Legolcsóbb árak. ] 
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.

W JEGYZET. -W
Van szerencsénk ezennel t. c. íizletbarátaink becses tudomására hozni, hogy noha a VI., váci- 

körtlf 57. sz. a. lévő irodáink legnagyobb részét a külső váci utón lévő gyártelepünkre helyeztük át, 
mindazonáltal az eddigi irodai helyiségünkben t. íizletbarátaink kényelme érdekében egy városi irodát 
tartunk fenn, valamint hogy ugyanott építési cikkeink és gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk. 

Kiváló tisztelettel

n__ n___ j______ f____________

jfN. leg'jo'b’b

CIGaRETTA-PAPIROS
A VALÓDI

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HEWRY-től, PARISBAN.
ÍUiíaazdstóB óvakodjunk I

Ezt a papirost legjobban ajánlják :
Dr. J. j. Polli, Dr. R. Ludwig, Dr. N. Lippmann vegy
tan tan árok a bécsi egyetemen, még pedig kitűnő 
minősége, kiváló tisztasága miatt és mivel az egész
ségre nézve ártalmas anyagokat nem tartalmaz.

CQ
C5 
TE

3
VAC-8BULE ük i.’ETiQUKriK 17, ruo Biranger, á PARIS

1054.
tk.888.sz Árverési hirdetményi kivonat.

A csongrádi kir. jbiroság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy a in. kir. kincstárnak mint végre-

Eladó föld.
T7"sirg'a. ^©xxiárxiiiT. f e r t ő i 26 hold 
földje örök áron eladó vagy elcserélendő, esetleg 
három évre haszonbérbe kiad). Értekezni lehet 

a tulajdonosai I tized 308. számú házánál.

A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár W 
részvénytársaság igazgatósága. ö

hajtaténak Tekulics János csongrádi lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 740 frt 99'/» kr. tőkekövetelés és összes 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csongrádi kir 
járásbíróság területén lévő, Csongrád város határában 
fekvő, a csongrádi 657. sz-tjkvben foglalt 2028. hrszu 
156 ["] öl terű bökényi földből Tekulics Jánost illető 
130 írtra becsűit 7* részre, — 5927. rszániú 1571 
[’] öl (élű öregszőlőből ugyanazt illető 360 írtra bee ült 
7« részre, — 6705. rszániű hold térű öregszőlő
bői ugyanazt, illető 600 írtra becsűit 7* részre, — 6710. 
rszánuí l4,,/uw hold térű öregszőlőből ugyanazt illető 
600 írtra bectűlf. 7. részre, valamint a csongrádi 3071. 
sztjkben foglalt Tekulics János nevén lévő 9703. rszáinu 
4”'/iw> hold térű o. é. 1500 írtra becsűit márnái legelőre 
az árverést, a fent, ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt, ingat.lai ok az 
1888 évi december hó 7 ik napján délelőtti 9 órakor 
a. csongrádi kir. jbiróságmil megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladat 
ni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának ]O7o-át vagyis 10 frt 30 kr., — 36 írt, — 60 
frt, — 60 frt, — és 150 irtot készpénzben, vagy az 1881: 
LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az. 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt ni. kir 
igazságügyminisleri rendelet 8-ik §-ában kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt ál szolgál tat ni.

Kelt Csongrádoii, 1888. évi julius hó 7 ik napján. 
A csongrádi kir. jbiróság mini, telekkönyvi hatóság. 

Szarlsa, kir. jbiró.

ÁL

TICIIO bernátI*
kereskedelmi üzletében

B r Ii n n, Krautmarkt 18. saját házában,
utánvét mellett kapható :

TIT

Hölgykendő pl Egy jute-garnitura
egész gyapjú, minden uj . .. , . a<.ztfllterit6
divat színben, kétszeresen 2 a”J ts 1 asztaltento, 

széles, 10 mét. 8 frt. * rojttal 3 frt 50 kr.
| .1 I, M ..... U. ,,.1 I. — . ■ , .............. .

Niggerloden, X Jute-fiiggöny
a legújabb őszi és téli ru-t t török minta,
báliak, kétszeresen széles, *. .* egy teljes függöny 2 frt 

10 mét. 5 frt 50 kr. 30 kr.

y Egy ripsz-garnitura 
divatkelmc, kétszeresen széles, kos- «* • &]] 2 á^V” ŐS C^V llSZtal- 
ttlmruhának, minden sima sziliben, • • , , „i „valamint csíkos és karrirozott 10 mét. • • teiltübol, Stlj LIDI Ojttlu

9 frt. V 4 frt.

Fekete terno ; (Hollandi futcszőnyeg- 
szász gyártmány, kótsze- maradékok
résén szóles, 10 mét. 4 frt .* 10—12 mét. liosszu. Egy

50 kr. • • maradék 3 frt 60 kr.

ZDreid.ralrt: : húzí vászon
legjobb minőség, 60 ctm 50 kf
szeles, 10 méter 2 forint

80 kr> • • 1 vég HO rof'7* 5 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz V King-szövet,
minden színben, GO ctm. „ 'i iszéles, 10 méter 3 forint*. .*Jobb a vászonnál, 1 vég 

80 kr. X 6/< széles, 30 rőf 6 frt.

Karrirozott és csíkos ; ; .—
hálóruha kelmék X,

60 ctm. széles, legújabb L-1 vé8’0 ü fl * 'ö kr.
dossin 10 mét. 2 frt 50 kr. gtjj legjobb minőség 6 frt 50 kr.

Valeria-flanell X Ozrford 
legújabb minták, GO ctm. • ■ mosó, jó minőség 

széles, 10 mét. 4 frt. i vég 30 ref 4 frt 50 kr,

Ruha-barchet
legdivatosabb dessin 10 

mét. 3 frt.

Halmuk 

legjobb minőség, GO cmt. 
széles, 10 inét. 2 frt 70 kr.

Téli nagy kendő 
tiszta gyapjú, ’/< hossza. 

1 drb 2 frt.

• •

*

I

14 a is is a v ii 8 z
1 vég i'Orőf lila 4 frt 80 kr. Üt 
1 vég 30 r. piros 5 frt 20 kr. J' 

CÉRNA-KANNAVÁSZ
i vég ’o róf lila és piros g frt. J. 

Kígy lítiiiíiijró m’ 
legjobb gyártmány, 190 ctm. hosszú, q] 

130 ctm. széles, 1 frt 50 kr.
Egy bérlíoc’si-íakiiró J
190 etm. hosszú, íjo ctm. széles _j| 

_________ 2 frt so kr. _«|!

Női ingek 
erős vászonból, csipkés 

személyivel 6 drb 3 frt -.'i 
25 kr. y1

Doublo-velourkendó vn; 4n(ro|r 3
tiszta gyapjú,»/. nagyságú, • 1, DlfeVK m

1 drb 3 írt 50 kr. • • chiffonból es vászonból fi- 
F e j r e v a I ó kendöV nőm hímzéssel 3 drb 2 frt R 
7. nagyságú, drbja 80 kr. 50 kr. ’

Hölgy-Jersey derék y Férfi ingek = 
selyemgombbal és véggel, • \ saját készítmény, — fehér » 
minden színben, teljes, • ; vagy színes 1 drb I. minős.

nagy 1 drb I frt 50 kr. V I frt 80, II. m. I frt 20 kr.

Munkás ingek i : Normál ing |
t. ■ „ teljes,nagy 1 drb I f. 50 k. Lrumburgj oxfordból, .-*. J Nor„ia| na(lráfI 5| 

teljes, nagy 3 drb 2 frt. teljes, nagy 1 drb I f. 50 k. ; 
Ewnara:8i<>!UHö>!(inr!mirní)(iii(^i<raTnnr»!<s!^iriíTrirF5m- f

Posztó-áruk gyári raktára.
Brünni posztókelme- kJ Téli kabát kelme

váladékok egy maradék, 210 méter
téli öltözetnek, egy mara- /’• teljes téli kabátnak, feke- 
radek 340 mét. egy teljes • ; te, barna és kék sziliben 

férfi öltözetnek 5 frt. ’.y 5 frt 50 kr.

• • Felső kabátkelmék• •
•% legfinomabb minőség, egy 

? * teljes felsőkabátnak, 
7 frt.

Alkalmi vétel!
Brünni posztómaradékok

3.10 műt. egy teljes férfi 
öltözetnek 3 frt 75 kr.

Szentesen, nyomatott a

!)<•)(<
Minták ingyen és bérmentve. — Meg nem 
felelő áruk fennakadás nélkül visszavétetnek.

>)Tnm-5inTi

kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 36-ik számához
I reime tárgya csak meg is sejthette volna a leányka 
szivében dúló erős szenvedélyt. A halált hívta segélyül 
női szemérme, hogy az elszálló lélek utolsó sóhajával 
elmondhassa azt, a mit élve szive legmélyén kellett. 

z volna rejtegetnie. A leányka fiatal kora dacára szülői- 
uuui > u.mo.. uv uo».v..io. uu/.i lo.iuvl. U0k köze v0'1'- Míg azok az üzletben foglalatoskod-

az'idéi/iwdig'ás'"^^^ Magú\knák''évZ‘nktat 27 millió | az ®Sé8z háztartás terhe leányuk vállaira nehezedett, 
hektoliter búzára van szükségünk és eddig évenkint 13 I SzUlel tővóllétében a fiatal leány'bezárkózott szobájába, 
millió hektolitert, adtunk el a külföldnek, az idén azon-i a 1111 szokatlan dolog lévén, feltűnt a cselt........ ....
kan 21 millió hektolitert adhatunk el, a mi 16 . ..... ó {°vés “y* fájdalmas hörgést hallottak ki

. , -. (ml í> ncflláílűlr niairi-áinn I ira 11fA F A ír nr» <nhU a
mai aian bíuiiiii mi! . . . ' „w ."

világ többi részében valamivel kisasszonyukat szörnyen eltorzu l arccal 
i, mint máskor lenni szokott etrengve találták Pár perc múlva ott voltak a ké sé, 

’ .. .... . llAíiyptr Q'/ii nlr iq IrAF ni’vnoe.tl u Irilr miiidüiil a rnvarfü

Vegyes Ixirelc.
— Az idei termés. A magyarországi aratás búzában 

sokkal jobban ütött ki mint reméllek. A szalmára gyen 
gének mutatkozó élet magban igen szépen fizetett. Az 
utóbbi 5 évben átlag 40 millió hektoliter búza termett, 

méter mázsát, tesz ki, azaz a mai árak szerint 124 mii 
lió forint értéket. — A világ t 
gyengébb volt, az aratás, 
Eszukamerika az idén nem vihet ki többet, mint 36 
millió hektolitert, míg az utóbbi 5 évben egyremásra 
47 milliót, vihetett ki. Oroszországnak valamivel jobb! 
termése volt, mint tavaly, mert az idén 105 millió, ta
valy pedig 95 millió hektoliter termett, s 35 millió hekto
litert vihet, ki. Anglia, Németország, Olaszország, Francia
ország, Belgium, Svájc és Spanyolország mind keveseb
bet termeltek mint amennyire szükségük van. — Az egész 
világ aratását összehasonlítva kiderül, hogy az ilyen 
kevesebbet, termelő államoknak az idén összesen 150 mil
lió hektoliterrel kell pótolni a magok termését., a többet, i . (ll,
termelő államok ellenben csak 130 milliót tudnak fe-; . 1,1. .' 
dezm 20 millió hektóh er tehát fedezetlenül maiad. A £ látszik, már akkor fogott megírásához
20 millió hiány előreláthatólag fel fogja verni a gabona-1 .. . r,J * ........ ö . .
álakat. Nem lehet azonban tudni, hogy a múlt évről j 
mennyi búza van még az egész világon, mert ha azt! 
tudnánk, akkor azt is ki lehetne számítani, hogy az! 
áremelkedés körülbelül mikor éri el a legmagasabb fo
kot. — A többi terményekben nem volt ilyen áldáshozó 
ez az év.

— A sósborszesz hamisítása mind nagyobb mér
veket ölt, úgy, hogy a közönség alig tudja magát óv 
ni a sok utánzattól. Nehogy azok, akik a sósborszeszt, 
e kitűnő háziszert használni akarják, csalódjanak, kö 
telességünknek tartjuk az olvasót B r á z a y Kálmán 
előkelő fővárosi kereskedőnek lapunk mai számában 
foglalt hirdetésére és annak átolvasására figyelmeztetni.

— A szerelem áldozata. Debrecenben, a hol az 
utóbbi időkben egymást érik a feltűnést keltő öngyil
kosságok, véres drámákkal váltakozva, legújabban egy 
viruló, szép fiatal leányka megdöbbentő tragédiája iz
gatta föl a kedélyeket. Kondor Lajos, odavaló jónevü 
kereskedő alig 17 éves Etelka leánya, a város egyik 
elismert szépsége, kedves, szerény, szemle leányka, a ki 
még a múlt évben a ref. leánynevelő intézet jeles nö
vendéke volt, a napokban erőszakosan dobta el magától 
szép jövőt Ígérő fiatal életét. A kedves leánykát sze
rette, bálványozta mindenki, ő azonban csak egyet 
szeretett: egy fiatal, 111-ad éves jogászt, a ki házuknál 
lakott, s ez a szerelem kora sírba döntötte, mielőtt sze-

uek jobb keze volt. Míg azok az üzletben foglalatoskod- 

mi szokatlan dolog lévén, feltűnt a cselédségnek.!
i a szobit-1 

bél a cselédek, megrémül ve feltörték az ajtót, s szeretett ( 
a pamlagon 

*g-| 
beesett szülők is két orvossal, a kik mindent elkövettek,, 
hogy a fiatal életét megmentsék, de ez nem sikerült, a ! 

■ leányka félórai kínos szenvedés után meghalt. Az ártat- 
i lan leány megmérgezte magát. Már emlegette egy barát
nője előtt, hogy megöli magát, s a szerencsétlen vélet
len úgy hozta magával, hogy épen azon a napon hoztak 
haza patkánymérget az üzletből, s a pincében helyezték 
el. Innen kerítette a mérget a boldogtalan kis leány. 
Szobájában két rövidke levelet találtak; az egyik szülei- 

I hez szól, s csak annyit mond: „Kedves szülőim! Meg
írni tani az életemet! A fekete ruhámban temessenek el.

; a másik papirszeletkén — mely szerelnie 
I tárgyának S. B. joghallgatónak szól, — be sincs végezve

mikor bevette a mérget., s a szörnyű fájdalom elejtette 
, .. ...  „Béla! fin szerettem magát Én meghalok!
I Úgy sem lehetek a magáé; ha ráér, tegyen úgy, mint 
a szeposségi leány . . . “ Ez állott a papirszeletkén. A 
megindított vizsgálat alkalmával kitűnt, hogy a Halai 
ember csakugyan nem tudott semmit a boldogtalan 
leányka szerelméről.

— Furcsa házassági szokás Bretagneban az a kü
lönös szokás uralkodik a népnél, hogy az esküvő után, 
mikor a pár lakásába visszatér, az újdonsült férj arcul- 
üti feleségét ily szavak kíséretében : „Látod, igy lesz, ha 
megharagitasz engem", aztán csókot nyom arczára s azt 
mondja: „De igy lesz, ha jól viseled gondomat.". Egy fi
atal párnál a népszokás kissé sajátságos fordulatot vett. 
Egy bertageni legény sváb leányt vett nőül, ki nem volt 
ismerős e szokással. Mikor a legény arezul üté, nem tud 
váll mit jelent ez, a fiatal asszony oly erővel adta vissza 
a kapott pofont, hogy a férj a falhoz táutorodott s az asz- 
szony igy szólt; „Hallod, ilyesmi nem járja az első na
pon? A miből a férj azt a tanulságot vonhatta le, hogy 
majd járja — a többi napon.

— Kegyetlen apa. Hajmeresztő eset történt Óesán, 
Pólyák József ottani napszámos ugyanis meg akarván 
szabadulni nejétől, a kunyhót, melyben laktak, éjjel fel
gyújtotta. A gondviselés azonban nem akarta, hogy a 
szegény nő és két gyermeke áldozatul essenek a minden 
emberi érzésből kivetkezett vadállatnak, hamarosan fel 
ébredt s gyermekeivel menekülni akart az égő házból.

Polyák, aki a közelből leste, mi történik családjával, ut- 
jokat állotta a menekülőknek s az asszonyt, gyermekei
vel az ajtóból visszalökte, ő pedig elmenekült. A sze
rencsétleneket a jajveszéklésre elősietett szomszédoknak 
még idejekorán sikerült az égő házból s biztos tüzhalál- 
ból kimenteni. Polyákot a csendőrség még azon éjjel el
fogta s méltó büntetésének elnyerése végett a bíróság
nak átadta.

— Csodagyermek. Wendisch-Buchholz városkában 
él egy leány, a ki még csak 8 éves ugyan, dó már 156 

i kilogramm súlyú. Magassága 138 centiméter, mellének 
átfogata 105 centiméter. A gyermeknek igen hosszú 
szőke haja van. Szelleme szintén igen kifejlődött.

— Felfüggesztett ipartestület. Makó város tanácsa 
! több rendbeli rendetlenség s a felsőbb meghagyások tel
jesítésének ismételt, megintés után is megtagadása mialt 
az elöljáróságot, állásától elmozdította s működését be 
szüntetle. A makói iparosok tehát, elvesztették önkor
mányzati jogukat s a város egy újabb, az iparosokra 
rovandó uj hivatali állás szervezése mellett, ami. 
terheket, átvéve, a közigazgatási ügyekkel kapcsolatosan 
fog ezen ügyelt fölött bíráskodni.

legna- 
tauul-

vonzó 
Tatai/

Egy tanfóríiu emlékezete.
Néhány év előtt még, annál inkább évtizedek előtt 

a szentesi gyniHásiumot elvégzett, tanuló ifjúság 
gyobb része a szarvasi főgyuinásiumbau folytatta 
Hiányait.

A szarvasi főgymnásium egyik legnagyobb 
ereje ifjúságunkra s a szülőkre tagadhatatlanul 
István, a nagyhírű igazgató volt, a ki alatt a gy-mmí- 
sium népessége 200 ról 500-ra emelkedett.

A kiváló jelességekkel megáldott tanférfiu közel 
harminc éven át teljesített kitűnő szolgálatok után 4 
év előtt lön a hálás patronatus által saját, többször 
megújított kérelmére nyugalomba bocsátva. Megérdemlőit 
nyugalmát néni élvezhető soká. Ez év május havában 
Puszta-Szent-Lőrincen lakó rokonainak látogatására ment, 
távolról sem gondolva, hogy az ő megszokott és meg
kedvelt városába Szarvasra többé vissza nem jön. A kü
lönben is beteg férfiú rohamosan hanyatlott s alig egy 
hónapi távol időzése után 67 éves korában elhunyt.

A főgymnásium ez évi értesítőjében Benkit Gyula 
igazgató font megemlékezésében koszorút a dicsőült, hóm 
lokára. Az imént lefolyt esperességi gyűlésen pedig 
Zsilinszky Mihály esp. felügyelő áldozott meleg szavakkal 
az elhunyt emlékének.

Hadd emlékezzem — úgymond — jelesül arról, a 
ki hivatalba lépése óta egyetlen egy esp. gyűlésünkön 
sem hiányzott, t. i. Tatay Istváu szarvasi főgymu. igaz
gatóról.



Neve egyházmegyénk határain túl is becsült, és 
tisztelt név volt. Oly férfin!. ismertünk benne, a ki ugy 
is mint, lelkes hazafi, ugy is mint hű protestáns tímár 
díszére vált esperességünknek. A nevelői pálya eszményi 
képe annyira megragadta őt, hogy még akkor is híven 
— mondhatni rajongó szeretettel ragaszkodott, hozzá, 
mikor kényelmesebb és magasabb állás lett neki fel- 
iijáulvu. Az 3 848—49-iki események lezajlása után be- 
következett gyásznapok alatt egy ideig itt Aradon tar
tózkodóit, -majd a szarvasi főiskola tauára és igazgatójává 
lón megválasztva. Hogy e .minőségben mit tett, azt, senki 
sem tudja jobban mint ezen esperesség, a melynek gyű
lésein rendesen .megjelent, hogy jelentéseivel lelket öntsön 
azokba, a kik a gondjaira bízott ezen nevezetes kultu
rális miseiét, végző .iskola jövőjében kételkedtek. A Bnch- 
kotszakban elkobzott nyilvánossági jog érdekében foly 
látott harcokban elöljárt; és a piád, egyházak szerve
zését parancsoló császári pátens elleni küzdelemben ép 
ugy, mint az alkotmányosság hajnalán mutatkozó nem
zeti közélet ébresztésében tevékeny részt vett. Lelké
nek melegsége -önként magához vonzotta az ifjúságot és 
szónoklatainak varázsa gyujtólag halott a tömegekre is. 
Ilóla valóban -elmondhatjuk, hogy élete fáklya volt., mely 
önmagát fogyasztván sokaknak világított.

<5 kidőlt sorainkból; de az az egyház és az a haza, 
melynek szolgálatában k-itojl-stt működéséért az elismerés . 
koszorúját, tesszük sírjára, — tőlünk várják az elhuny-, 
iák helyeinek méltó betöltését. A természetőrök tör- , 3^0^ 
vén ve szerint egyesek elitül kutak sorai ükből, de az egy- WSSBfffeÍB

uf^prósá.g’.
Lajoska: Nagyapa, az 

cápának a torka 
juthatott Jónás

Kedélyes me g fej tés. 
van itt n természetrajzomban, hogy a 
aránytalanul szűk, iiát 
a cápa gyomrába?

Nagyapa: Tudod, 
befurakodik.

akkor hogyan

édes fiam, a

*

zsidó mindenüvé 
(Urambátyám.)

*
Ügyvéd: Te Giza, ha te 
lenyúzom a bőrödet.

*
A mai gyermeke k.

velem még egyszer feleselsz,
Giza: Hogy mondhatsz olyat papa, hiszen nem va

gyok én a te kliensed?
* **

— Az iskolából: — Mondj egy összevont 
mondatot.

— A fivér és unokanővér szeretik egymást.
— Micsoda szemtelen erkölcsellenes mondat ez, 

mondasz mindjárt egy másikat.
— A katona és a léghajó nem főzelékek.
— No, ez jól van!

* **
G a z s i é 1 c. Az se rossz ám, a minek élő tanúja vol-

vénye szerint egyesek elitül kutak -sorainkból, de az egy
háznak és hazái.ah é’lniök kell hű fiaiknak önfeláldozó 
szeretőiében és lelkiismeretes munkájában!

Közli: P.

Közgazdaság.
Megjelent a lapunk által előre jelentett, Kovácsy- 

‘donostori „A ló és annak tenyésztése" cimü mű 1 ső 
mutatvány-füzete. (Kocáuyi és Vitéz köny vkeresk. Kassán.)

A mű béltartalmára nézve felemlítjük, hogy már 
az első füzet is kiválóan érdekes, a mennyiben a be
vezetés után a természetrajzi adatokkal, tehát az lófajok
kal foglalkozik, s jól sikerült ábrákkal illusztrálja az 
ide tartozó 1-óféléket. Majd azután áttér a ló eredetére 
es történetére, a nem -szakértőknek is kiválóan érdekes 
és tanulságos olvasmányt nyújtván. Ezeken kívül tár
gyalja a betegBég és egészség jeleit, a ló vérmérsékletét 
és szervezetét etb. A munka csinos kiállítására nagy 
súly lett fektetve s bátran kiállja a versenyt hason 
irányú külföldi müvekkel. A mű 12—14 füzetben lesz 
teljes, s egy-egy füzet ára 50 kr.

A külföldiekhez képest szegényes mezőgazdasági 
szakirodalmunkat csak ugy leszünk képesek a kor szín
vonalára emelni, ha erre egyesült erővel törekszünk, 
legyen szabad azért ezen, a lótartó gazdákra nézve 
fölötte fontos szakművet., mely hivatva van a magyar 
lótenyésztést, előmozdítani és szakszerűen fejleszteni, 
•as illetékes körök becses figyelmébe ajánlani.

tam a napokban! szólt Gazsi bácsi egy fiatal újságíróhoz. 
— Mi volt az, Gazsi bátyám? kérdé a megszólított. 
— Hát a mint a lutrin boltban kabanuszokat vá

logatok öcsém, egyszerre csak a német boltoshoz ret
tenetes triumíussaí beront egy szenvedélyes lutrizó, ma

számait, igy kiált, a megrémültgasra tartva kihúzott 
németre:

■— Fizess uimet!
*

Párbeszéd. —
— Ki?!
— Maga!
— Én!?
— Igen!
— Hát mit akar?!
— Hát nem maga a sarki mészáros ?
— Kicsoda?!
— Maga!
— Én?!
— Igen!
— Nem!

Kódussá tettem a császárodat!
*

♦
Ilé hallja?!

Felelős szerkesztő és laptulajdoiios: Bulliz.soviis Norbert

JZrcLéljynelr legrjololo és leg'tisiztéb’blo ás'vá.xijr-vizie
a hazánkban is mindinkább tért foglaló

l|
w!

i

A hivatalosan megejtett vegyélemzés szerint
a szilárd alkatrészek összege 2‘847, tehát bármely kútviznél is tisztább; 

szénsavat a legnagyobb mennyiségben tartalmaz 
s "borral ■veg'yit've a leg”ö.cLitc>b"b ital.
Magában véve ezen ásványvíz kitűnő eredménynyel használtatik a gyomor- 

és bélcsatorna hurutos bántalmainál, rósz emésztés, gyomorégésnél és étvágyta
lanságnál. Továbbá előmozdítja a vizeletkiválasztást és kitűnő hatást fejt ki a 
vese és a hólyag hurutos bántalmainál. Vas- és mésztartalmánál fogva jó hatása 
van a vérszegénység minden neménél, továbbá az angol és görvélykórnál.

E víz 1/2, 1 és P4 literes üvegekben rendelhető meg (egy ládában 50 
üveg) alulírott

fürdő- és üzletigazgatóságníd
BOKSZÉ KEN. (Erdélyben.)

Ss cií-ABí


