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MEGJELEN MINDEN SZOMBATON

„NYILTTÉR" 
mindon sor 15 kr.

Bélyegdij minden egyes beikta
tásnál 30 kr.

TÁRSADALMI. KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR és GAZDÁSZATI HE nuai

Elöíi/.etéHi

: Egész évre . 
J Fél évre . .
; Negyed évre

Minden a lap szellemi részére 1 
< vonatkozó közlemény, továbbá 1 
; előfizetések, hirdetések, felszó- ;] 
d hullások ide intézettjük. !

Hirdetési arak
3 hasábos petitsorért cgysZ’ 
hirdetésnél .... 20 k
kétszcrinél .... 15 k
háromszorinál . . . 10 k

számittatik.

Szerkesztőség
I-ső tized 226-ik szám.

Bérnientctlcn levelet nem foga
dunk el. — Kéziratok nem adat

nak vissza.
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„SZENTES és VIDÉKEI"
1888. évi IX-ik fo’yamára. „

Lapunk inai számával kilencedik évfolyamába 
lépett annak jeléül, hogy városunk s vidékünk f. közön
sége e lap fennállásának szükségét, belátta « azért 
fennállását becses pártfogásával biztosítani igyekezett.:

Lapunk programja ezentúl sem változik, vagyis 
megyénk és a hozzá tarlozó községek, fökép Szentes 
város elöhaladását minden téren előmozdítani, minden 
becsületes törekvést kellően méltatni s támogatni, el
lenben bármely téren mutatkozó túlkapásokat megfé
kezni minden személyválogatás nélkül, ezentúl is e 
lap egyik fiivezérelve leend. Tudjuk, hogy e vezérelv 
betartása sok kellemetlenséggel jár, mert nem egy
szer - mint a múlt, mutatja — az önérdek ellen kel
jein! föllépnünk, de az ezen elvet helyeslő jó baráta
ink részéről eddig tapasztalt s jövőre is biztosisott. 
erős támogatás arra késztet, hogy az eddigi ösvény
ről lapunk le ne térjen.

Ez. minden tisztességes hirlnp programja s ennek 
hű betartása az illető hiliap büszkeségét képezi.

Ezek előrebocsátása után legyen szabad a t. kö 
zünséget, fökép e lap régi hű pártolóit arra figyel
meztetnünk, hogy mig o lap előfizetési csekély ára 
nem változik, addig tartalmát illetőleg iparkodni fo
gunk a t. közönség igényeinek a legnagyobb mérték
ben megfelelni.

Azon kedvezményt, melyet egy vidéki lap sem 
nyújt olvasóinak, t. i. a külön regény melléklet kiadá 
sát jövőre is nyújtjuk s a most folyamatban lévő

„ Csilla.g'lza.mara,"
cimii világliirü történeti regény kiadásúval bebizonyít
juk, hogy valóban a külföldi irodalom remekművét, 
nyújtják olvasóinknak. Szükségesnek tartjuk megje
gyezni, hogy az uj előfizetők a „Csillaglcamara" című 
regénymelléklet eddig megjelent részét, (200 oldal) 
mely a lap előfizetési árának félévid ér föl, még ez 
alkalommal ingyen fogják megkapni. Ezen retdkivüli 
kedvezményt az uj előfizetők különös figyelmébe 
ajánljuk. A szokott rovatokon kívül kiváló gondot fór 
ditunk a „tárca" és a „csarnok" rovataira. A tárcá-, 
bán legközelebb közölni szándékozunk a nagy tet
szésben részesült „Berta naplója” cimii közlemény 
szerzőjének ügyes tollából kikerült

„A borravaló**
cimü katonai humoreszket, mely uj élvezetet fog nyúj
tani lapunk t. olvasóinak.

Lapunk uj előfizetői az „Örökösnók" és „Egy csepp 
vér“ cimii érdekes regényeket egyenkint 50—50 kron, 
mindkettőt együttesen 80 kr. kedvezményi áron kap 
halják.

Végre felemlítjük, hogy az ármentesitő társnla 
ti, megyei és városé közgyűlésekről gyorsirási jegyze
tek alapján a tárgyak fontossága szerint a 1 e g k i me
ri t ő b l> t ti d ó s i t á s o k u t. közöljük.

A lap előfizetési ára a régi, t. i.
Egy egész évre helyben és vidékre 4 írt.
Egy fél évre „ „ 2 „
Egy negyedévre „ „ 1 „

Szentes, 1887. december 24.
„SZENTES és VIDÉKE”

szerkesztősége és kiadóhivatala.

Újévi kivánataink.
Megértük az ujéivet, elhangzottak a boldog 

lijévi kiváltatok, melyeket a legtöbben szokás
ból vagy pénzért., szintén szokat) csupa Hie
delemből vagy hivatalos udvariasság
ból, de igen kevesen őszinte szívből mon
dottak. Nagyon jól tudhatja mindenki, hogy ki
től milyen jó kívánat eredhetett, mert az egyesek 
közt fenforgó viszony csalhatatlan magyarázatot 
uyujt e tekintetben.

Az őszinte gratulansokhoz számítja magát a 
mi lapunk is, s méltán, mert amit az előtt egy- 
úvvel, szintén újévkor e város és vidéke , lakói
bak kívánt, annak megvalositasaert az egesz le
folyt év alatt küzdött legjobb meggyőződése 
Szerint.

Most ez újév kezdetén újból állunk elő jó 
kisállatokkal.

Az első jó kívánat illeti drága hazánkat, 
melynek láthatárán nehány hét óta sötét felhők 

"tornyosulnak. Ma még biztató szavak hangzanak 
jtand a bécsi, mind a budapesti kormánykörök

de ki tudja, nem jön-e előbb a vész, mielőtt 
'sejtenők? E vészszel szemben hazánk lakóinak 
áldásos békét kivánunk, hogy az országgyűlés 
bölcs munkálkodása mellett e haza boldog lehes
sen s annak minden egyes polgára a boldogulás 
eszközeit magának megszerezhesse.

M-ásodik jó kívánatnak e városnak, Csőn- 
grádmégye székhelyének szól. A folytonos, de fo
kozatos haladás szelleme vezérelje jövőre is e 
város áldozatkész képviselőtestületét, hogy mind 
azt, a mi e várost uagygyá teheti, létesíteni s ez 
által a polgárság javát előmozdítani képes legyen. 
Legyen e városnak kötelességét pontosan telje
sítő tisztviselői kara, melynek minden egyes tag
ja első sorban hivatalának él. Polgármesterünk
nek pedig kívánjuk, hogy a múlt fáradalmainak 
gyümölcsét látva ne csüggedjen, hanem uj erővel 
lásson a jövő alkotásai után.

H a r m a d i k jó kivánatunk szálljon e megye 
tisztviselői karára s az általa igazgatott megyei 
lakosokra A megyei közigazgatás élén a.fő- és 
az alispánban oly férfiakkal bir a megye, kik 
buzgósággal, jóakarattal s kötelesség-érzettel meg
áldva teljes erejükből a megyei lakosság javán 
fáradoznak. Ezekhez csatlakozik a tisztviselői kar 
úgy a központban mint a járásokban, mely ha
sonló buzgóságtól áthatva kifogástalanul végzi 
a rábízott teendőkei, s hogy c teendőket mindenütt 
áldás és siker kisérje, hogy az e megyéhez tar
tozó összes községek a boldoguláshoz szükséges 
eszközök birtokába jussanak, legőszintébb óhaj
tásunk tárgyát- képezi.

Negyedik jó kivánatunk a helybeli egy
ház községekre irányul. A lelki pásztorok mun
kálkodása ne csak híveik lelki üdvösségére, ha
nem a különböző, de egy községet alkotó fele
kezetek közt kívánatos béke fentartására is le
gyen tekintettel, mert akkor teljesítenek csak tö
kéletes, Isten és világ előtt dicséretre méltó 
munkát.

Ötödik jó kívánságunk szól a gazdáknak, 
iparosoknak s egyéb foglalkozása lakosságnak. 
Midőn mindezek fárasztó munkájára, az ég áldá
sát kérjük, nem mulaszthatjuk el különösen ki
emelni a gazdákat és iparosokat, figyelmeztetvén 
őket arra, hogy a haladó kor intő szavát ne 
vessék meg, hanem iparkodjanak a meglévő gaz
dasági és ipari viszonyokkal számot vetni s mun
kálkodásukat foglalkozásuk terén a szerint, be
rendezni. Nem egyszer hangsúlyoztuk a kizáró
lagos magtermelés káros voltát, nem különben 
azt, hogy hiú remény, a gabona árak egykori 
magas voltát óhajtani. A sokkal olcsóbb munka
erővel produkált amerikai s a mindig nagyobb 
verseny nyel fenyegető indiai búza hazánk drága 
munkaerővel produkált termését mindinkább hát
térbe szorítja, külföldi gabonapiaczainak mindig 
kisebb térre szorítkoznak: ebből kifolyólag ész
szerű lehet-e a mostani mezőgazdasági rendszer? 
Hasonló intő szavunk van az iparos osztályhoz. 
A törvény az egyesülés elvére helyezkedve ipar
testületek iétesitését engedélyezte, de — fájda
lom — a legtöbb város iparosai nemcsak hogy 
be nem látják az egyesülésben rejlő erőt, hanem 
az ipartestületet valami kényszerzubbonynak te
kintik, mely egyébre nincs hivatva mint tagsági 
dijak szedésére. Es őszintén kérdjük: tehet-e 
valami fontosabb lépést egy ipartestület pénz nél
kül? Mozoghat-e egy ipartestület, ha iparos tag
jai a nem fizetés elvét követik? Lehet-e azután 
csodálkozni, hogy egy országos iparlap látva az 
iparos osztálynak saját érdekei iránti közönyös
ségét igy kiált föl: „Nincs háládatlanabb munka, 
mint az iparosokért fáradozni ?“ Ezt nem mi 
mondjuk, hanem egy országos lap.

Utolsó jó kivánatunkat a helybeli társas 
egyesületeknek fejezzük ki. Legyen ezen évben 
nagyobb sikere munkálkodásuknak mint a múlt 
évben, és sikerrel hassanak oda, hogy tagjaik az 
egyesület által kitűzött céltól áthatva e cél el
érésén nagyobb buzgalommal munkálkodjanak, 

meit ha az eddigi közönyösség megmarad, akkor 
ez évben is egyik-másik egyesület kénytelen lesz 
örök nyugalomra térni, a honnan nincs többé fel
támadás.

Midőn e jó kivonatainkat előadjuk, egyszer
smind azok beteljesedése céljából szívesen Ígér
jük lapunk köziemiiködését. A ki lapunkat, fő
kép az utóbbi években figyelemmel olvasta, be 
fogja ismerni, hogy nem pletykáknak, nem hír
lapi orvtámadásoknak, hanem komoly munkának 
szenteljük c lap hasábjait Tehát tisztességes 
munkával, tisztességes eszközökkel, tisztességes 
munkatársakkal és tisztességes hanggal akarunk 
a fent elmondott jó kivánataink beteljesedésén 
közreműködni s a kik e szándékunkat helyeslik, 
örömest fogadjuk körünkbe, hogy e tisztességes 
zászló alatt velünk egyetértve e cél elérésén ez 
uj évben munkálkodjanak.

Csongrád városi állapotok.
Elmu t u békét, örömet s szeretetet hirdető ünnep, 

a világ megváltójának születési évfordulója (liléikül, hogy 
valami üdvös nyomot. hagyott volna maga után a békii- 
lékenységet, vagy szeretetet tekintve . . . Farlois szemet 
néznek itt az emberek még mindig egymással szemben, 
mintha c.ak azt látszanának mondani egymásnak: Félre 
az utániból te, izé . . . becsületesebb ember vagyok én, 
mint te, mert te az elnököd vad nézeteinek, le pedig 
intrikus főbb emberednek hódolsz!

Eljött az újév is, midőn e sorok napvilágot látnak, 
de biztosra vehető, hogy uj erényekkel nem fognak 
előállni.

Rolhadtak itt az állapotok a társadalomban is ; ha
sonlítunk a muszkához, hogy ez, midőn a páuszlávok s 
nihilisták miatt bőrében meg nem tér, akkor a szomszéd 
állam határán gyűjti össze hadait ama föltevéssel, hogy 
háborút fog előidézni, hol a babérok teremnek mint a 
nihilistának, úgy a megcsökönösödött pánszlávnak is.

Csongrádon is — midőn n vezetők népszerűsége 
hanyatlóban volt — Csatár keresztény malmot építtetett, 
hogy legyen még, a mivel népszerűségét föntartsa ; bár 
ezzel némi tekintetben ellenségei számát sziiporitolta; 
úgy most Réti Ferenc — midőn a főimen kürtőit, nép
szerűség kezd alább sülyedni — pusztát vásárol, a 
négyezer holdas Bugacot, melyre az aláírások erősen 
folynak és elannyira, hogy már mintegy 170 aláíró van, 
és pedig az alsóbb néposztályból, kiktől, ha olcsón szá
mittatik is a puszta ára, 200,000 friot vesz igénybe!

Lelkűnkből örvendünk s örvendenénk e dolognak, 
ha léte ülhetne e vásárlás! Ne tessék lehat t. olvasó 
valami kicsinylőleg gondolkozni rólunk, midőn csupán 
egy párt, a községipárt tudni illik, képes egy 200,000 
fi tos örököt megvásárolni. A vevők aként okoskodván e 
farkasnyaraló pusztáról, hogy képes ezer darab marhát 
kinynraltatni, tehát. 200 fi t kamatjában egy darab jószág 
nyaralhat, nem gondolván meg, hogy ugyan ot.t. 8—10 
írtért évenkint bár ki is nyaraltathat egy darab jószá
got, tehát akinek nem lesz pénze a vásárlásra, vesz föl 
a takarékpénztárban 9% os pénzt s kifizeti belőle a 
4%-ot jövedelmező pusztai részletet!...........

No de hát jó van ez igy, minthogy Réb Ferenc 
ezen dologban a főmozgató erő, de azt csak nem kíván
hatja senki tőle, hogy — ama elv szerint: „A munkás 
méltó az ő bérére11 valamit fáradságai fejében e vásár
lásnál ne nyerjen, mit csöppet sem irigylünk tőle, ki 
egy küldöttséget menesztett a puszta megszemlélésére, 
melyet a küldöttség az oda vitt, birgehus és pár ukő 
bor elköltése után meg is szemlélt és jónak is talált. 
Fiat piscis !

Azonban aligha mondottam valót, midőn azt állí
tom, hogy a karácson semmit sem hozott nekünk, ámde 
én ezt az Isten békéjére értettem, de anyagilag igen is 
hozott egy részről — mint, látjuk — pusztát, de más 
részről pedig takarék hitelszövetkezetet.

Ugyanis „A gazdák és iparosok általános hitelszö
vetkezetéinek egy ügynöke járt. Csongrádon egy ilyen 
fiók szövetkezet létesítése érdemében, de némelyek az 
alapszabályok 43 ik § a azon rendelkezésében, hogy a 
fiőkegylet minden pénzt 100 írton fölül a főegyletbe 
tartozik beszállítani, honnan csak az igazgatóság belá
tása szerint adatik kölcsön — megbo'ránykoztak, mely
nek eredménye lön, hogy karácson böjtje más napján 
egy szűkebb körű értekezlet hivatott össze egy a sze
gedi takarék hitelszövetkezet mintájára, alakítandó ipar
szövetkezetnek Csongrádon való felállítására, hol is az 
értekezletben Cseinegi Antal főszolgabíró, Szvoboda Fe
renc ügyvéd és Eszes Mátyás kifejtvén az ügyet, me
legen ajánlották a szövetkezet létesítését s igy az esz
me egyhangúlag s melegen karoltatott is föl aképen, 
hogy két év alatt hetenkint 50 kr. befizetéssel egy-egy 
részvény után az ige testté lön nem csak szóval, de ott. 
azonnal mintegy 200 részvény alá is Íratott, sőt e pil
lanatban megközelítőleg 400 an Írták alá a kitett kö
telező részvényaláirási ivet.

Hozott tehát a kis Jézuska miud a két pártuak 



karácsonyi ajándékot egyiknek pusztát, a másiknak hi
telszövetkezetet.; hogy melyik sikerül s melyik lesz ál
dást hozóbb a népre, igen könnyen érthető: minthogy 
az egyik már a lélesülés stádiumán van, míg a másik 
csak pium desiderium, minthogy a vagyonosabb osz
tály visszavonul e vásárlástól, ismervén a pusztát is és 
annak jövedelmezhetőségét.

Hogy az országos hitelszövetkezet fiókjából is mi 
lesz, nem ludliató, minthogy már most ez Ügyet is a 
községi párt vette a kezébe, melynek nz lehet az ered
ménye, hogy akik aláírták is a másik tisztességes név 
leien pártból, az előlegen költségek fedezésére befize
tett összegüket odaveszni engedik

Hanem nagyobb baj az, hogy a béke és szeretet 
ünnepe, a karácson — inint már emlitém is — nem 
hozta meg a szent békét, a táruidalini életben, sőt biz 
ion állítható, hogy az uj év sem hozza meg, minthogy 
igen sokan vannak, kik Réti Ferenc suprematiáját nem 
ismerik el s igy ezekre Réti et eous. amithemát mond. 
Izolálják magukat az emberek egyik pártban úgy mint 
a másikban az ellenvéleményünkkel szemben, minthogy 
Réti nem ismer maga fölött tekintélyt, sőt még inagá 
hoz hasonlót sem, s aki neki ellenmondani merészel, 
azt tűzzel-vassal üldözi! . . Mi csak a szegény városi 
tisztikart sajnáljuk, a mely egy egyén kivételével hű 
séges vazallusa Hetinek, sőt maga a képviselőtestület is 
az ő nótáján táncol, mely okozza azután azt. a sok kel 
lemetlen iölebbozést, minthogy ha a törvényt úgy ér 
tené a vezér, mint a hogy szájnskodni tud, semmi baj 
sem volna, de igy a sic volo sic jubeo alapján biz itt 
sok olyan dolog szentesittelik a városi közgyűlésben, 
mely a törvényes próbát nem állja ki.

A kaszinó haldoklik, minthogy itt is vezérszere
pet visz Réti s ha valaki ellennézetben van az ő szája 
ize ellen, azt brutális nádfmngjával letorkolja, s igy 
senki sem hajlandó vele egy födél alatt társas életei 
élni, kivévén azokat, kik uszályhordozóivá elég gyön 
gék lettek 1 De hisszük, — közel az idő, midőn ezek 
szemei is fölnyilmik — mint már tünedezik is elő ilyen 
nyikatkozat — s ezek is hátat fordítunk a magát min
denhatónak hitt vezérnek.

Az erkölcsök kezdenek lazulni, minthogy hallot
tunk már aként nyilatkozni, hogyha valaki a pártból 
bűnbe esik, ott a hatalmas vezér, majd kimenti az ... 
Nem tudjuk, ha nem igy gondolkozott-e T. K. M. a 
községipárt egyik vezérfértia is, midőn Sz. J.-OHt egy 
mozsárlörö vassal agyonütötte! .... De az orzások is 
kezdenek lábra kapui, melyek eddig itt évek óta isme
retlenek voltuk.

Nem akarjuk ezt a községipárt működésére tolni 
Isten őrizz, minthogy egy erkölcsi testületről ilyesmit 
föltenni nem szabad! Mi csak általánosságban szólunk, 
hogy az erkölcsök lazulnak mostanában Csongrádon, 
mit még Réli Ferenc sem vonhat kétségbe.

Még az egyetlen polgárikor virágzik, minthogy ti 
48-as körnek is nyakát, szegte a községi párti elnök, 
hol előbb befurakodott a 48 as emberek szivébe mim 
48-as elvű, később — mint lát luk — tűzzel vassal s 
még pálinkával is keresztül hajtotta iskolatársa megvá 
lasztatását. Tehát a 48 as népkör is haldoklóban var, 
mig valaki ismét életre nem támasztja, már pedig ezen 
kör a tisztesség ellen soha sem vétett s innen van az, 
hogy még Csatár ellenségei is vissznsóhajtják amaz 
aerát, mely a Csatár dicsőségében virágzott s élte 
tő vala.

Hogy mi lesz mindezeknek vége, szabatosan meg 
nem jósolhatjuk, de hogy történni kell valaminek, nz 
áll, minthogy tíz erkölcsök olyanok kezdenek lenni, mi
lyenek ezelőtt, s most is készek lennének némely em 
berek a főizgató tanácsára nz igazságot, keresztre fe
szíteni, ez bizonyos, de él a gondviselés, mely meg fog
ja alázni — mint már aunyiszor megalázta — a fölfu- 
valkodottságot.

le«’e"! Csongrádi.

Ama fényes és rendkívül ritka egyházi ünnepe y 
ről, XIII. Leó pápa aranymiséjéről — mely jaii. 1 -é 
az örök városban végbement, a M. Állam egy ... 
barátjától, a ki a szent, mise alatt a pápa környezetében 
volt, a következő távirati tudő«itást kapta.

Róma, január 1.
Az örök város alapítása óta nagyon kevésszer volt, 

olyan magasztos jeleneteknek tanúja, mint ma toi.ii - 
élőitől a déli órákig. 150 000 idegennél több tartózko
dik jelenleg Rómában, a kik oda kivétel nélkül az aiany- 
mise végett zarándokoltak.

Szilveszter estéjén az olasz katonaság és rendőr
ség már állást foglalt, a Péter-téren és a bazilika körül. 
A templom főkapuja és előcsarnoka el volt, zárva s be
járás a Vatikán felől nyittatott, a hol a pápai csendőr- 
ség, nemesi gárda és svájci őrség az újév első peicé o 
kezdve teljes számban végzett szolgálatot.

Félnégykor reggel már óriási néptömeg tolongott 
a világ legnagyobb terén, a mely között azonban egy 
meghívott sem volt látható. Hat óra után sürü töme
gekben, a kocsik és imigánfogatok beláthat lan során 
jöttek a meghívottak a Vatikán bronzkapuja elé. A jegy 
előmutatását a Vatikánba való belépésnél in követelték. 
Nyolc óra után az összes meghívónak, szám szerint 
80,000 en már helyet foglaltak a bazilikában.

A szent Péter templom a lehelő legfényesebben 
volt, földiszitve szőnyegek, selyem- és bársonyszövetek
kel, a melyeket arany-boidure szegélyzett. A gyertyák 
ezrei a bazilikának minden részét, bevilágították.

Pontban féltizkor vonult be ő szentsége a hord 
széken a templomba olyan kisérette', a milyen csak a 
iegünnepélyesebb alkalomkor szokott vele lenni s a mi
lyent Rómában nagyon ritkán láthatlak 1870 előtt is. 
Bevonulása leírhatatlan jelenetek között történt meg. A 
világnak csaknem minden nemzete volt képviselve a 
bazilikában.

Az osztatlan ős legmelegebb lelkesedés nem nyil
vánulhatott volna erőteljesebben, mint ez alkalommal. 
A ni a gyáruk t ö in ö r sorokban lelkesülten 
éljeneztek, németek, franciák, angolok, spanyolok, 
lengyelek, csehek, románok, olaszok, portugálok, örmé
nyek, khimiiak, japániak, chaldeusok, négerek, arabok 
stb. stb. nyelvüknek leglolkesüllebb kifejezéseivel éltet 
lék a pápát, és kívánták rá Isten áldását. Kendőlobog- 
tatás, az örömnyilvánilás minden válfaja kimeri! lelett. 
Felejthetetlen és leírhatatlan volt e jelenet és hódolat, 
amilyenben fejedelem még alig részesült. A pápai katona
ság alig tudta a sorfalat fönntartani. És ő szentsége 
könnyekig meghalva, a fölindulástól reszkető kézzel osz
totta az áldást s vonult a lehelő leglassabban.

Az Ecce Sacerdos Magnus dallama és fönséges 
szövege, s a váratlan preciziő, a melylyel ezt a sixiusi 
kápolna énekesei előadták, a legmagasabb lókra emel
ték a meghatottságot.

Mintegy negyvenöt bibornok volt jelen, s a Rómá
ban állandóan tartózkodók közül csuk Pecci József, a 
pápa testvér bátyja hiányzóiI. Háromszáznál több püspök 
pedig a világ minden részéből külön emelvényen fog
lalt állást.

Végre megkezdődhetett a csendes szent, mise, a 
melyet a kereszthajó és a főbejáiat felé fordulva mon 
dott el ő szentsége. A világ legelső énekkara énekelte 
Palestrina, Gounod és más világhírű mesterek müveit. 
Háromszáznál több tagból állott a zenekar, mindé., 
instrumentum képviselve volt, s a bazilika minden részé 
ben magasztos érzelemmé lelkesítette az áhítatot a zene 
és az énnekiséret.

A mise végeztével ő szentsége a Te Deumot. into- 
nálta. Ekkor, valamint, a mise több része alatt az örök 
város összes harangjai zúgtuk. A Te Deumot nyolcvan 
ezer hivő énekelte.

A himnusz befejezése után ő szentsége ismét a 
hordszéken foglalt helyet s néhány pillanatnyi pihenés 

után fölemelkedett. Megtört alakja kiegyenesedett, arca 
átszellemült s ég felé emelt szemekkel, kiterjesztett 
karokkal nz áldás igéit mondotta a me yre az egybe- 
gyű'tek feleltek a responzóriumokkal. Mikor a „Beim- 
dicat vos“ stb szavak hangzottak, kények áradtak a 
szemekből, s a térdeplő gyülekezet zokogott, a megha
tottságtól. A szilárdlelkű aggastyán erőteljes hangja ál- 
hatotta a lelkeket, kényei pedig fokoztak a keresztényi 
me-indulást.. Urbi et orbi szólt a jubileumi áldás.

° Gyönge a szó, gyönge a toll a meghatottság vá
zolására. Aki nem volt, jelen, az el nem tudja képzelni 
a megindulásnak azon tokát, amely e-fogta és magával 
ragadta a zarándokokat. S ez fokozódott még akkor, 
midőn a pápa a Vatikánba visszavonult áldást oszto
gatva. Karjaikat terjesztették a zarándokok a pápa fe
lé, aki e dicsőséget. Istennek tulajdonítja.

Róma városa e napot, méltóan ünnepelte. A szó 
teljes értelmében tömve volt a Péteriéi-, a Vatikán és 
angyalliM környéke. 300,000 embernél több tolongott 
itt. s térdelt le, mikor a pápa a templomban áldást 
adott. A város föl volt, díszítve, az ablakokban szőnye
gek, virágok, a pápa arcképe voltak láthatók. A falak
ra pápai himnuszok voltak ragasztva; a katholikus la
pok diszkiadásban jeeutek meg, s már reggeli 7 órakor 
egyetlen egy példány sem volt, kapható.

Este pedig fényözönben úszott a város. Csak az 
állami épületek tüntettek sötétségükkel. Ebbe burkoló
zott szomorúan a Quírinal is s bámult szótlanul a Va
tikánra, a mely avval szemben dicsőségének fényében 
sugárzóit.

Délután négy óráig tartott, mig a néptömeg el- 
vonult a szent Péter-Iérről; a bazilikából való kivonulás 
épen harinndfél órát vett igénybe.

Világfolyása.
Mig Tisza miniszterelnök és báró Fejérváry 

honvédminister Tarkovics és Weckerle államtitká
rok kíséretében Becsben járt, hol Bylaudt közös 
hadügyi, Kálnoky közös külügyi, Welserslieimb osz
trák honvédministerrel hosszabb tanácskozásuk volt, 
azalatt hazánk fővárosában majdnem minden köz
épületen lengő gyászlobogó báró Se.inyey Pál or
szágbíró s főrendiházi elnök elhunytat hirdette. 
Ámbár e jeles férfiú élete csak hosszú halálküzde
lem után ért véget s a halál bekövetkezése előre 
tudva volt, mégis e gyászhir nagy megdöbbenést s 
őszinte részvétet keltett mindenfelé. Lapunk szűk 
tere nem engedi meg e jeles férfiú életének és mű
ködésének leírását, tehát legalább annyit említünk 
ez alkalommal, hogy ő volt sokáig az u. n. kon
zervatív ellenzék vezére a Tisza Kálmánnak nagy 
ellenlábosa, mig végre egymáshoz annyira közeled
tek, hogy a szerencsétlen véget ért Miijhíth György 
grófnak az országbírói és főrendiházi elnökségi 
méltóságban utódjává szenteltetett ki 1884-ben, 
mely méltóságokat betegségéig viselte.

A külföldi politikai hírek közöl mi lehetne 
érdekesebb tárgy, mint a hetek óta felszínen lé
vő orosz készülődések és ezekkel szemben a dip
lomáciái helyzet? A Krakkóban megjelenő „Czas“ 
cimü közlöny azt a hihetetlennek látszó hirt közli, 
mely szerint a cárnak egy katonai kitűnőség előtt 
tett nyilatkozata alapján soha sem voltak és nin
csenek is háborús szándékai- Ugyan-e lapnak egy 
bécsi távirata azt a hirt is közli, hogy Német
ország és Ausztria-Magy arország megegyeztek abban,

„SZENTES h VIDÉKE” TÁRCÁJA.
A Z ÖRÖKÖS.

Elbeszélés.

IRTA : CSUPPAY FERENCZ,

(Folytatás.)

Mayer Károly e levőire vigasztaló választ irt test
vérének , csak szeresse a bárót, az is szeretni fogja 
megint.

De a Lujza pauaszkodó levelei mindig sűrűbben 
jöttek.

Mikor azután Mayer Károly már megsokalta a dol
got, irt a bárónak, hogy vagy becsülje meg a feleségét, 
vagy haza viszi és elválasztja tőle.

Erre a báró azt felelte: „fessék."
Mayer Károly elment, testvéréért. Azt hitte, most, 

is azt a viruló szépséget fogja találni, nagyon csalat
kozott; alig ismerte meg Lujzát, csak romjait találta 
annak a hajdani szépségének.

Még is igazak voltak tehát azok a levelek!
Mayer haza vitte nővérét.
Liinglieimné végkép meg volt, törve, de még min

dig szeiette tőrjét. Hanem a bárónak az a levele, a 
melyben tudatja Mayer Károlylyal, hogy haza viheti 
testvérét, rendkívül megrendítette.

Ezt nem bírta elviselni.
I’ár hét. volt még hátra életéből: azt testvére há

zánál legalább vigasz között töltötte.
Meghalt.
Ebben az ismeretségben elveszett Mayer Károly- 

mik majdnem minden vagyona, mert Lungheimot, ki 
örökös pénzzavarban volt, segítette is egyideig.

Újra kellett kezdenie.
Szorgalmával azután ismét oda vitte, hogy tisz

tességes életmódot biztosított családjának.
Teréz nevű leánya született, ki már nem abban a 

jólétben növelkedett, melyben az előbbi Mayorek.
A kis Tetéz anyja ábrándos gondolkozás módját 

örökölte, sőt az ábrándos természet nagyobb mértékben 
meg volt benne mint anyjában. Hallott is valamit, a csa
lád előbbi jólétéről selgondolkozott, a fényesebb múltról. 

Ezt. azután a bá’ok csak elősegítették.
Szépsége folytán ő is bírta a fiatalság hodolatát, 

mely körülmény nagyon elkényeztette a fiatal leánykát.
Mikor nagyobb lett, két. komoly udvarlója akadt: 

egyik gróf Kerémly Jenő, másik Révai Tamás.
Teréz szerette KerémlyI. a gróf ügyesen tudott a 

fiatal leánykával bánni, mindenütt kitüntette, mi az élénk 
képzeletű leánynak nagyon hízelgőit.

S Keiéndyt akkor nemes szándék vezette, mert ő 
is szerette Terézt és hogy egyedül szerelemből kérte 
meg kezét, bizonyos, mert Teréz atyjának már akkor 
nem sok vagyona volt.

Keréndy gazdag volt, még akkor.
Jó lecke volt, azonban Mayer Károlyra nézve a 

testvérével történt, eset; minélfogva semmi áron sem 
egyezett bele Tetéznek Keréndyvel leendő házasságába 
és pedig egyedül n rangja iránti ellenszenv folyláu, mert 
Kerémly ellen még akkor semmi kifogást nem lehetett 
támasztani.

Testvérét már feláldozta s félt, hogy leánya is 
úgy fog járni: két áldozatot nem akart.

Ugyanekkor, sőt valamivel előbb Rávni Tamás, 
kinek valami ügye akadt Kassán, mint régi ismerősét. 
Mayer Károlyt meglátogatta.

Harmincnyolc éves volt akkor s özvegy. Kis le
ánykája, kinek anya kellett volna azon, gondolatot érle
lő meg fejében, hogy nőül veszi Terézt.

Rávai első nejével csak pár évig élt, ki előkelő 
családból származott,; sehogysem tudott azonban termé
szetük megegyezni; boldogok nem voltak soha.

A szép Teréz látása szerelmet ébresztett, lelkében, 
komolyan udvarolt hát neki s több ideig Kassán tar 
lózkodott.

Látta, hogy Tévéznék Keréndy is udvarolt, de nem 
mondott le azért, szándékáról Keréndyvel szemben sem.

Megkérte Teréz kezét.
Mayer Károly beleegyezett, miután Keréndynek 

határozottan kijelentette, hogy leányát semmi esetre 
sem adja hozzá nőül Teréz eleinte hallani sem akart 
Révairól s atyjának is kinyilvánította, hogy vagy Ke- 
réiidyhez megy nőül, vagy senkihez.

De midőn Rávaynak igaz szerelméről meggyőző
dött s Keréndy a háztól mindinkább elmaradozott, a 
grófot csakhamar elfeledte. És a mikor megtudta, hogy 
Rávai szintén gazdag, sőt gazdagabb mint Keréndy, 
— nyugodtan egyezett bele, hogy nőül megy Rávayhoz, 
a mi nemsokára meg is történt.

Keréndy ti frigy megkötése után nemsokára kül
földre ment.

Volt elég vagyona, költhetett belőle. S nem is so
kat. törődött, hogy mi fog vele történni, csak élvezetek 
után járt s ilyenkor nem kímélte a pénzt.

Nagyon sok barátja akadt, akik segítettek neki 
vagyona elköltésében, mely pár év aiatt be is követ
kezett.

Nagyon szomorú volt hozzászoknia a nélkülöző 
élethez, mert megmaradtak bár barát.jai s erkölcsileg 
azért el nem sülyedt, de nem költhetett úgy, amint 
akart. Össze kellett magát húznia.

Ekkor egyik barátja Nápolyban fölkereste őt. s 
tudtára adta, hogy egykori imádottja özvegy; férje már 
egy événél több, hogy meghn't.

Ez a hir épen jókor jött Keréndynek. Tudta, hogy 
Ráva.v dúsgazdag volt s bizonyára nem pazarolta el va
gyonát, hanem még i.ikább szaporította.

A mi akkor nem sikerült, miért ne sikerülne most? 
Most már maga ura Rávainé, maga rendelkezik kezé
vel, szivével.

Csakhogy régebbon Keréndyt, a Teréz iránt érzett 
szerelem vezette. Most, már nem az. Túl volt már azon, 
hogy szeressen szivét; a gazdag, hatalmas Keréndy akart 
lenni, mire nagyon alkalmasunk találta azt az eszközt, 
ha Rávainét nőül veszi.

Ily gondolatok közt tért vissza hazájába s ott, mint 
tudjuk, már találkozott is Rávainéval.

A kik azonban régebben egymást szerették, most 
egymás iránt el voltak hidegülve. Keréndy Rávayné ál
tal vagyonhoz akart jutni; Rávayné pedig Keréndy ál
tal akarta azt a vagyont megszerezni.

Teréz jóllehet, oda ígérte kezét Keréndynek, de 
arra nem gondolt, hogy Ígéretét meg is tartsa. Kerén
dyt csak eszköznek tekintette, mert szive Gyergyaihoz 
vonzódott.

(Folyt, köv.) 



miszerint megengedik Bulgária orosz okkupációját, 
csak a többi hatalmakkal egyetértőén. A köz

leményhez minden esetre sok kétség fér.
A „Kreuzzeitung" című német lap Londonból 

anól értesül a helyzetre nézve, hogy Oroszország 
az európai udvaroknál a berlini szerződésről való 
felfogásukat puhatolja, amennyiben ő a szerződést 
inegsérteltnek, revisio alá veendőnek tar ja pedig a 
Koburg herceg trónfoglalása által. A hatalmaknak 
orosz felfogás szerint a herceget lemondásra kel
lett volna szoritaniok s ennek végrehajtásával Orosz
országot megbizniok. Ezt a mulasztást most helyre 
kell ütni és a fejedelem kérdést Bulgária főváro
sában egy Oroszország által küldendő ideiglenes 
helytartó által az orosz fegyverek oltalma alatt 
rendezni. A berlini szerződés revisióját pedig a 
Boszniában és Hercegovinában történt események 
követelik, mert Ausztria-Magyarország ottani kor
mányzása hova tovább a bekeblezés jellegét ölti, 
ami pedig soha sem lehetett Oroszország akarata 
szerint való. A berlini szerződés szerint ezen 
occupátiónak csak ideiglenesnek kellett volna lenni, 
szükséges tehát, hogy ezen occupatio ideje immár 
szorosan megállapittassék, mert e török tartomá
nyok bekebelezésébe Oroszországnak soha sem sza
kad és nem is fog beleegyezni az esetben sem, ha 
e téren ellentétbe helyezné is magát az összes 
szerződéses hatalmakkal. Ennyit mond a helyzet
ről fenti lap.

Szerbiának, mely' a mi monarchiánkkal baráti 
viszonyban áll, uj ministeriuma van, még pedig a 
mérsékelt radikális pártból. E ministerium kineve
zése a szerb király politikájának győzelmét jelenti.

Gruics Száva az uj ministerelnök, az 1876- 
iki háború idején hadügyminister, azelőtt pedig 
szerb követ volt az orosz udvarnál.

Franasszovits ezredes az uj killügymi- 
nister, a király politikájának képviselője. Legutóbb 
a külflgyministeriumban volt alkalmazva, azelőtt 
pedig a király' szárnysegéde volt.

Vuics pénzflgyminister már a Risztics kabi
netben is minister volt, azelőtt pedig a belgrádi 
egyetemen a nemzetgazdaságtan tanára volt. 0 leg
ifjabb tagja a kormánynak, még csak 30 éves.

M i 1 o s z a v 1 y e v 1 c s kereslted. minister Risz
tics alatt is e tárcát viselte; az uj ministerelnök 
sógora.

Ve 1 i rí ino vics köziek, minister hasonló mi
nőségben Risztics alatt is viselt ministeri tárcát.

Gersics igazságügyiniuister a belgrádi egye
temen a római jog és a népjog tanára volt

P o p o v i c s mezőgazd. miniszter Risztics alatt 
a keresk. miuisteriuniban osztályfőnök volt, mint 
politikus semmiféle párthoz nem tartozik.

Midőn a radikális párt küldöttsége köszöne
tét mondott a királynak a párt iránt tanúsított 
bizalomért, a király azon meggyőződését fejezte ki, 
hogy a külügyi politikát nem szlávbarát, hanem 
szerb szellem fogja áthatni.

adZegrlxi-T-ás.
A szentesi iparos ifjak képző és segélyzö egylete 

e hó 22-én azaz vasárnap d. u. 2 órakor saját helyi
ségében (csizmadia ipartársulat házában) rendes évi 
közgyűlést tart, melyre az egyleti tagok ezennel meg
hivatnak.

A közgyűlés tárgyai:
1. ) Elnöki évi jelentés.
2. ) Az 1887. évi számadások megvizsgálásáról 

szóló bizottsági jelentés.
3. ) Az 1888. évi költségvetés.
4. ) Indítványok tárgyalása.
5. ) Tisztviselők, választmányi tagok és rende

zők megválasztása.
Szentes, 1888. jan. 6.

Balázsovits Norbert, 
elnök.

HÍREK.
- ■ Lapunk eddigi t. előfizetőit fölkérjük., hogy a 

lap további előfizetésére nézve ezen első szám vétele után 
lupkihordóinknak szíveskedjenek azonnal nyilatkozni, 
mert a lap többszöri küldésével nem szoktunk senkinél 
alkalmatlankodni. Hasonlokép kérjük föl az előfizetés 
azonnali megújítására vidéki előfizetőinket, hogy a nyo
matandó példányok számára nézve mielőbb tájékozva 
legyünk.

— Köszönetnyilvánítás. A szentesi 48-as népkör t. 
választmánya a szentesi szegénysorsu iskolás gyerme
keknek könyvekkel való ellátása érdekéből rendezett 
táncvigalom tiszta jövedelméből alólirotthoz 10 írt 48 
kit kegyeskedett juttatni. A mikor a nemes célra fel
ajánlott ez összeget ezennel nyugtatom, egyszersmind 
egyházam nevében az adomaryozóknak őszinte köszöne
téinél. nyilvánítom. Szentesen, 1888. jan. 4-én. Petrovícs 
Soma evangélikus lelkész.

— Felolvasó estélyt rendezett tegnap este a ka
szinó termében a „Csongrádinegyei kör" a szentesi 
dalegylet közreműködésével következő müsorozattal: 
1.) Egyetértés, férfikar, énekelte a dalegylet. 2) Fel
olvasás, előadta Károlyi Mór orvostanhallgató. 3.) 
Szavalat, előadta Kristó N. Antal joghallgató. 4.) 
Karikás ur szerelnie, Gálfy Sándor bölcsészethallgato 
elbeszélése, felolvasta Füsti Molnár Sándor joghallga

tó. 5.) Szavalat, előadta Gálfy Sándor bölcsészethall- 
gat.ó. 6.) Férfikar, előadta a dalegylet. Lapunk zár
iákor lévén a felolvasó estély, ennek eredményéről 
nem szólhatunk, de reméllhető s várható, hogy a fia
tal nemzedék kitett magáért s a közönség sem fu
karkodott, tetszésnyilatkozatokban.

— Népesedés a helybeli ref. egyháznál. A múlt 
számunkban közölvén az egyes egyházak kebelében a 
lefolyt 1887 ik évben szülöttek, meghaltak és egybe
keltek számát, most pótlólag a helybeli ev. ref. egy
ház stat. adataival pótoljuk előbbi közleményünket, 
még pedig született 298 fi és 293 nő, összesen 591, 
közülök törvénytelen fi 22, nő 29, összesen 51. Iker
szülési eset volt 4 ízben, egyszer 2 fi, háromszor 1 
fi, 1 nő. Meghalt 458 s igy a szaporulat 133 lélek. 
Házasság köttetett 144 pár között. Törvényszéki íté
lettel felbontatott 7 pár házasság; ezen egyházba át
tért 2 egyén, kitért 7.

— Hogy előfizetőinknek minél több előnyt nyújt
sunk, behoztuk a lapunk múlt számában már igénybe 
vett „ingyenes hirdetések" rovatát, melyek azonban 
csak akkor ingyenesek, ha a hirdető neve és laká
sa nincs kitéve, mert máskülönben bélyegilleték alá es
nek, a rendes hirdetések rovatába tartoznak és a rendes 
ár mellett közöltéinek. — Ingyen-hirdetést közlés végett 
csakis péntek délig fogadhatunk el.

— Szinészet. Hnbay Gusztáv színigazgató társu
lata részint bérletgyüjtés, részint a szinházi díszletek 
készítése miatt csak ma kezdheti meg az előadásokat, 
még pedig a mai darab eime: „Az ártatlanul elitéit 
katona története,“ francia színmű 5 felvonásban. Hol
nap azaz vasárnap színre kerül Szigligeti Edének ré
gi, de mindig hatást keltett „Cigány" című darabja, 
melyben nevezett színigazgató a nemzeti színházban 
mint vendég s főszerep vivő rendkívüli tetszést ara
tott s meghívást is kapott a nemzeti színházhoz, de 
mint akkori aradi színigazgató többre becsülvén fiig 
getlen állását, a meghívást nem fogadta el. E két 
előadás is — azt hisszük — kellően fogja tájékoztat
hatni a közönséget e társulat képességéről, de mi
előtt ezt ismernék, addig is a színészetet mint nem
zeti közmivelödési ügyet melegen ajánljuk pártolásra.

— Meghívás. A szentesi kaszinó egyletnek f. évi 
január 15-én d. u. 5 órakor, saját helyiségében tartan
dó évi rendes közgyűlésére az egyleti tagokat tiszlelet- 
sel meghívja az elnökség.

— Kaszinói tagok figyelmébe. Mind azok a t.. urak, 
kik a helybeli kaszinó egylet, könyvtárából kivitt köny
veket a köyvtárt szabályzat állal meg nem engedett 
időn túl tartják maguknál, kéretnek a könyveknek — 
a könyvtár nyitva tartása idején kedd, csü örlök, szom
bat d. u. 5—0 óra közt — folyó hó 15 ig beküldésére, 
illetőleg behozására.

— Feiebbezés ada'ott be a rom. kath. egyháznál 
megejtett egyháztanács választása ellen. Nem tartjuk 
sem idő — sem célszerűnek akár a felebbezést ismer
tetni, akár véleményt mondani ez ügyre vonatkozólag, 
amennyiben ez ügy kellő eldöntése és elintézése úgy 
sem tartozik a nagy közönség itélőszóke elé, hanem 
csak mint eseményt registráljuk.

— Újév első napján a megyei tisztikar Stammer 
S. kir. tanácsos alispánnál megjelenvén Tóth János 
megyei főjegyző szokott ékesszólásával s őszinteség 
gél tolmácsolta a tiszt: kar jó kivánatait kérve az 
alispánt, hogy eddigi jó indulatát, jövőre is a tiszti
kai' irányában tanúsítani szíveskedjék. Az alispán me
leg szavakkal fejezte ki köszönetét a róla való meg 
emlékezésért azon biztositással, hogy mint tisztvise 
löt és embert egyaránt cselekvésében a jó indulat és 
igazságérzet elvei vezetik.

— Táncvigalmat rendez ma a nagy vendéglőben 
a helybeli asztalos ifjúság, melynek tiszta jövedel
me a helybeli iparos ifjúsági egyletnek van szánva. 
E mulatságot melegen ajánljuk az iparos osztály fi 
gyeimébe.

— A r. kath. egyházközség népesedési adatait — 
mivel azokat pénteken kaptuk s szombaton a lap ki
adása után úgy születés mint halálozás fordult elő — 
oda ke'l igazítanunk, hogy nem 230, hanem 231 nő 
született, tehát a szülöttek száma egy gyei több t. i. 
504, továbbá nem 171, hanem 172 nő halt meg, igy a 
halottak száma szintén egy gyei több t. i. 333.

— Jövő héten tartja első ülését a „gazdák és 
iparosok általános hitelszövetkezete" szentesi fióktele
pének kezelő bizottsága, mely ülésen a működés meg
kezdésére vonatkozó előintézkedések fogják a főtárgyai 
képezni.

— Furcsa rendszerváltoztatás. Mint hírlik, ezen 
túl holmi visszaélések megakadályozása végett a vá
rosi adótisztek munkakörét akkép akarják módosítani, 
hogy ezentúl egy-egy adótisztre nem a számára kije
lölt, tizednek, hanem mind a négy tized adóügyének 
feldolgozása és evidentiában tartása lesz bizva. Sze
rintünk ez először is bonyolódot.tabbá fogja tenni a 
számtiszfek munkáját, másodszor a cél az által éppen 
nem lesz elérve, mert ki visszaélni akar, azontúl is 
meg fogja tenni. Minden visszaélés vagy sikkasztás 
legbiztosabb ellenszere a szigort; ellenőrzés és tisztes 
séges hivatalnokok megválasztása s azok kellő díja
zása, mert 500 írtból lakást bérelni és családját tisz
tességesen eltartani a mai időben teljes lehetetlenség.

— Cselédbál áldozata. Kosa Imre 22 éves cseléd 
f. hó 1 jéu Magyar Mózes házánál bálban mulatott s az 
udvarra ment hűt.ődzni; de a kútba bukott, s Leletült. 
A f. hó 4 én megtalált hulla más nap felboncoltatvrtu 
az orvosi szakvélemény coustatálla, hogy az illetőt viz- 
befuladás alkalmával agy- és tüdőszélhűdés érte.

— Hirtelen halál. Vecseri Jánosné, született Sip- 
rikó Erzsébet, f. hó 4 én ludat vitt le a piacra, s a 
mint ott megállóit, nemsokára összerogyott s meghalt. 
Halálát szivszélhüdés okozta.

— Artézi kutunk vizetőntő ércalakjai vastag jég- 
burkolattal vannak bevonva, de a rézcsövek adják a vizet. 
— Ez két kiséri atyafi közt következő rövid párbeszédre 
adott alkalmat. Á.) Lálja kend, sógor, mindig az a ki
fogása volt az artézi kút vize ellen, hogy' meleg. Mit 
innánk most, ha oly hideg volna ez a viz, mint más 

viz s befagyna? B.) Igaza van, sógor, de nyáron még 
nem gondoltam, hogy fagy is lesz. Most már nincs is 
kifogasom a viz melegsége ellen.

— Andrásai Gyula grófnak a király karácsonyi 
ajándékul saját arcképét küldie meg egy saját.kez.üleg 
Írott levél kíséretében.

— A három uj optikai szerre vonatkozó mai hirdeté
sünkre lapunk t. olvasóit különösen figyelmeztetjük.

— Kinek kell ingyen egy díszes képes naptár? Az 
fizessen elő a 25.000 példányban megjelenő „Buda- 
p e s t“ című képes politikai napilapra lega
lább egy '/» évre. Fennáll 11 év óta környezve a leg
jobb erők által. Előfizetési ára: egész évre 12 frt; 
félévre 6 frt; negyedévre 3 frt.

— 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 Brázay Kálmán 
előkelő fővárosi kereskedőnek lapunk mai számában 
foglalt hirdetésére és annak átolvasására figyelmez
tetni.

Gazdászati és üzleti értesítés
Szentes, 1888. január. G.

A tél egész zordságával lépett fel; uj év első 
és második napján 16—18 tok hideg volt, Reaumur 
szerint, a mely vidékünkön nagy ritkaság. Hála az 
égnek, hogy kissé megenyhült a nagy hideg, mivel 
oly szokatlan idő embert és állatot egyformán elcsi
gázott volna. Vetéseinket térdig álló hó borítja, mely 
felett már is aggódnak gazdáink, hogy a fagymentes 
sáros földből nem pállanak e ki tavaszig vetéseink.

Piacunk most már a jó ut beálltával élénkebb 
behozatalt mutat, különösen tüzelő szalma volt nagy
mennyiségben kiállítva, melyre volt elég vevő.

Gabna piacunkon csakis árpát és kukoricát le
hetett. látni, mely leginkább helyi fogyasztásra véte
tett. Búzát pedig, melyre jő vételkedv volt tapasztal
ható, semmit nem hoznak a piacra.

Az árak következők:
Búza piros 80—81 kilós mm. 6 frt 50 kr., — 6 

frt 60 kr.. 78—79 kilós 6 frt 30 kr., — 6 irt 40 kr.
Árpa (köböllel) 4 frt.
Kukorica (köböllel) 3 frt 60 kr., mm. 4 frt 30 kr. 
Hízott, sertés kilóval élősúlyban 42—43 kr, le

vonva párjánál 45 kilót, és 4°/o tólit.
Szalonna mm. 46—47 frt.

Ingyen-hirdetések.
(E rovat azon t. előfizetőink számára áll rendelkezésre, kik ne
vük és lakhelyük elhallgatásával lapunkban valamit közzététetni 

óhajtanak.)
ITpppqf pf i Íz • Lehetőleg közel a központi piachoz a jövő 
lxvl vö Lv ul rx • Sz.-György naptól kezdve egy iá s z o l> ás 
lakás hozzátartozó mellékhelyiségekkel. Ajánlatok elfogadtat
nak e lap kiadóhivatalánál.
TZ 1 Ki Q 11Q t 1 Íz * Szentesi termésű jó bor akó számra. Bő- 
IxlllCbl LCl Llxk i vebbet a kiadóhivatal. — Egy bolthe- 
I y i s é g a fóti teában és hozzátartozó két szoba, konyha, spajz 
és kamara ez évi Szt.-György naptól kiadó. Bővebbet a kiadó
hivatal.

Szerkesztői üzenetek.
Zs. Ernő urnák helyben. Lapunk homlokzatán olvashatta, 

hogy ismeretlen szerzők küldeményeit nem közölhetjük.
Sz. B. urnák H.-Szoboszlón. Leveledet megkaptam, de mást 

is vártam tőled.

l'elelős szerkesztő és laptulajdonos■ Bahizsovits Noriherí.

Hogyan óvakodjunk a csalástól az ál'alánosan ked
velt Brandt Richard féle svájci labdacsok vételénél? 
Úgy, hogy mindenek előtt a Richard (Rich.) kereszt
névre ügyelünk. Továbbá e labdacsok összes barátjai 
tudják, hogy mindenik boboz használati ulasilásba vau 
csomagolva, melyet egy vékony gunimhzalag tart össze ; 
azért e labdacsok vételénél vegye le a vevő ezen hasz
nálati utasítást 3 megláthatja, hogy a kerek vörös cím
lapon fekete betűkkel, köralakban ezen szavak állanak : 
Brandt Rich. gyógyszerész svájci labdacsai." A vörös 
alap közepén egy fehér keresztnek s rajta Brandt Rich. 
névaláírásának kell lenni. A ki biztosan akar a vé
telnél eljárni, vágja ki e sorokat újságából s a vétel
nél hasonlítsa össze. Ara 70 kr. a gyógyszertárakban.

Hirdetmény.
Értesittetnek mindazon adózók, kiknek ingatla

nát bekebelezett adóság terheli, hogy kamattartozásu
kat f. hó 31-éig Szentes város adóhivatalánál bevall
hatják. Egyben figyelmeztetnek, hogy okmányaikat, — 
bekebelező végzések, takaréktári nyugták, intézeti 
könyvecskéket — magukkal hozzák s bevallásaikat 
ezen idő alatt okvetlenül megtegyék, mert azok, kik 
bevallást adni elmulasztanak, a nmélt. pénzügyminis • 
teiiumnak 1886. évi május hó 3 án kelt s azon évi 
pénzügyi közlöny' 18-ik számában megjelent 81090 sz. 
rendeletében körülírt módon, az elmulasztott határidő 
utólsó napját követő 15 nap alatt a kir. adófelügye
lőnél benyújtott igazolási kérelem alapján tehetik meg 
bevallásaikat.

Városi adóhivatal.
Szentesen, 1888. évi január hó 4-én.

Tóth Kálmán.
aü. tanácsnok

14./Ej.  1888.
Hirdetmény.

Értesittetik a lakosság, hogy a nmsgu m. kir. 
honvédelmi ministeriumnak múlt évi november hó 
26 án kelt 49,458./x. számú rendeletével a kocsik 
szekerek és lovak összeírása elrendeltetvén, annak 
foganatosítása Szentes város bel- és külterületére 



nézve a folyó 1888. évi január Iió 8-ól február
1-ig  terjedő időre tűzetett ki.

Felhívom ennélfogva a lótartó közönséget, hogy 
lovaik és kocsijaik összeírása végett a mondott idő 
alatt Szentes város aljegyzői hivatalában (a me
gyeház épületében) jelentkezzenek, az elmaradók 
elleitélien törvényes szigorral fogok eljárni.

Szentes, 1888. január 5-érn
Magyar József,

tanácsnok, h polgármester.

Figyelmeztetés.
A járdákon a fagyos lw miatt a járás kelés 

ez idő szerint életveszélyes lévén, felliivatuak a 
liáztuíajdonosok, Imgy a 'házaik előtti járdákon a 
csorii'tá fogyott havat haladéktalanul felvágassák, a 
hó és jégtörineiéket oltalmi Itassák, annak utána 
járdáikat íiiunuval, pernyével vagy fürészponal be- 
hintessék. A muladékosok Csongrád vármegye köz
tisztasági szabályrendelete alapján szigorúan fog- 
nalc büntet tetői

Szentes, 1888- január 4.
Rendőrkapitányság.

jy Mutatvány számokat Ingyen és bérmentesen.
pj Magyarország legolcsóbb és legdíszesebb képes hetilapja a 

i Képes Családi Lapok 
S 1888-ik év január hó 1 én

A TIZEBIK ÉVFOLYAMÁNAK
y második negyedébe lép. A „Képes Családi La- 
ü pok" mint ‘tiírsadalmi, szépirodalmi s ismerettel-- 
Q ijesztő hetilap, eddig is megbecsülhetetlen szol- 
S gálátokat, tett, a magyar nemzeti közművelődés- 
Lj nők, nra azonban nemcsak kiváló tényezője a ma- 
A gyár irodalomnak, hanem nélkiilözhetleii barát
ai ja a magyar művelt családoknak. Változatos, 
L élénk s a legszigorúbb kritikát is kiálló olvas- 
R Hiányai a legjelesebb magyar Írók tollából ered 
R írek, s a külföldi irodalomból csak a szinaranyat 
r mutatják be az olvasó közönségnek. — A gon 
P dós élénk szerkesztés, az Ízléses és díszes kiál- 
r-: lifás, az eszme és az érzelem neniesitö tartalom, 
fe a jő ízlés, a legjelesebb külföldi lapok képeivel 
1=: versenyző művészi kivitelű képek szellemi kin- 
c esé avatják minden szárnál.
P A „Képes Családi Lapok" előfizetési úri: Egész évro 6 frt, 
f Félévre 3 frt, Negyedévre I frt 50 kr.
Q — Előfizetéseket elfogad minden hazai könyvkereskedés — 

y Mátalváni/számokat ingyen és bérmentesen küld a 
k „Képes Családi Lapok" kiadóhivatala Budapes 
L ten, V. kér., nagy korona-utca 20 sz.
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Minden palack és ónkupak Brázay Kálmán cégfeliratával van öntve. *^B®

Minden palackon a fenti védjegy látható.

Ü2ESS2
A művelt magyar hölgyközönség számára

ajaínltatili:

I. „Magyar Háziasszony 
háztartási, gazdasági és szépirodalmi hetilap. A magyar 
hölgyek ezen szaklapja nagy elterjedésnek örvend a társa
dalom minden rétegében Képviseli a nők összes érdekeit, 
hasznos tanácsokat ad és kellemes szórakozást nyújt ak
kor, midőn a nő elvégezte házi teendőit, iránya olyan, 
hogy a serdülő leány, a fiatal menyecske, a szerető anya, 
a gondos háziasszony és az öreg anyóka egyará t élvezet
tel olvashatják. A csinos ki llilásu hipnuk előfizetésiára: 
Egész évre 6 frt, féléve 3 frt, negyed* re 1 frt 50 kr.

Előfizetések a „Magyar Háziasszony** kiadóhivatalához 
intézendők és a hó bármely Hajijától elfogadtatnak.

A „Magyar Háziasszony" kiadóhivatala mutat
vány számokat ingyen és bérmentesen küld mindazoknak, 
kik ez iránt hozzá legcélszerűbben levelező lajipal — 
fordulnak. E szaklapnak egy magyar háznál sem szabad
na hiányozni, mivel útmutatása szerint több száz forrintot 
lehet a háztartásban megtakarítani.

A „Ungyar Háziasszony” 
kiadóhivatala Badapesteu, nagy-korona-utcu 20 sz. 

II. A magyar háziasszonyok 
naptára.

168^. évre a legtartalmasabb naptár. Ára füzetben 1 fit, 
diszköté.vlien 2 frt, ajánlott küldéssel .0 krral több. Meg
rendelések hgcélszerülibcn postautalványnyal a „Magyar 
Háziasszony" kiadóhivatalához:

Budapesten, K kér. nagy-korona utca 20 sz.
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Brázay Kálmán 
sósbomesze 

gyors enyhítést eszközöl: 
csuz, szaggatás, fagyás, fog 
és fejfájdalmak, szemgyen 
geség bénulások stb. ellen. 
Fogtisztitó szerül is ajánl
ható, a mennyiben a fogak 
fényét, elősegíti, a foghust 
erösbiti és a száj tiszta, sza- 
gat,lan izt nyer a szesz el
párolgása után, valamint 
ajánlatos e szer fejmosásra 
is, a liajidegek erősítésére 
és kitűnő hatással van a 
kenő gyúró gyógymódnál 

(másságé.) Védjegy 319. és 320. szám.

A Illírem 11,1 optikai készülék — épp 
oly hasznos mint mulattató — a maga nemeken 
egészen uj és egyedüli, finom rézfoglalatban, el
ső rendű üveggel, miről (öhb száz köszönő 

ismerő levél érkezett be hozzánk (elegáns csomagolás mellett 
ajándékul igen ajánlatos) igen fontos iskolák, természetbarátok, 
növény és ásványgyüjt >k s mind azok számára, kik a szabad 
szemnek uem látható parínyoks általában a természet csodálat
raméltó titkai iránt érdeklődnek. Azonban háztartások szamara 
az élelmi szerek, italok s mindennemű anyagok mai lábrakapott 
hamisításai mellett az uj nhloroskop. insektoskop kiválóan jo na
gyítóvá1, tiszta képekkel, melyek 10 0 szeres nagyságot mutatnak, 
e készülékek igazán nélkülözhetetlenek, niert azokkal kivétel 
nélkül minden, folyéko y mint zsíros és tömör tárgyak pontosan 
vizsgálhatók, u. m tej, bor, sör, viz, kávé, thea stb. valamint 
minden szesz 'S ital, azután kenyér, liszt, vaj, sajt, mag, gyainia - 
áruk, fűszerek és festékek, szövetek s mindennemű nyers anya
gok. Ezen egészen uj készülékek az újkor minden vívmányának 
felhasználásával szépen, tartósan s oly olcsón gyártatnak, hogy 
azokat I árkinek módjában áll megvenni. Hogy a titokzatos ter
mészet oktató kutatásához való hajiam már a gyermeki szívben 
ébresztessék föl, a fenti készülékekhez még egv szinten szolid es 
igen éles zsebnagyító van csatolva kellő utasítással, s mind ez a 
jó csomagolást is beleértve mindenhová bérmentesen crjik *> 
írtért a pénz vagy levélbélyeg előleges beküldése mellett kap
ható. utánvétellel is, de akkor a szállítási magasabb díj a meg
rendelőt terheli. Egyenesen s egyedül kapható az iparcsarnokban 
Kriensben Lucern mellett (Svájc.) Levelezés minden nyelven.

Jegyzet. Igen elegáns, kelendő cikk mindennemű üz
let számára, főkép minden kirakatnak díszéül szolgál, lömeges 
megrendeléseknél kedvező feltété.ok (Képviselet kerestetik.)

Árverési hirdetményi kivonat.
A szentesi kir. jbiróság mint telekkönnyvi ha- 

'óság közhírré teszi, hogy Szabó Lajos végrehajtutőnak 
Németh Elek végrehnjlást szenvedők elleni 345 frt 72 
kr. liiíirnlék tőkekövetelés és összes járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a szegedi kir. törvényszék (a szente
si kir. járásbíróság) területén levő, Szentes városában fek
vő, a szentesi 4207 sz. tjkben A + 42. hisz, alatt 314 
nsz. öl udvartérrel bejegyzett házból alperes Németh 
Eleket, illető fele részére és illetve az 1881 : LX. t-c. 
156 §-a alapján az egész ingatlanra az árverést 479 
írtban ezennel megállapított. kikiáltási árlmn elrendelte, 
fs hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1888. évi január 
hó 12 ik napján délelőtti 9 órakor a szentesi kir. járás
bíróság telkvi halóság hivatalos helyiségében megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs
árának 10'7. át vagyis 47 frl 90 kr. készpénzben, vagy az 
1881. LX t.-e. 42 § ábati jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1 én 3333 sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. § ábati kijelölt ova- 
dékképes érték papírban a kiküldött, kezéhez leten
ni, avagy az 1881 LX. t.-c. 170. §-a érleimében a
bánatpénznek a bíróságnál előleges e.helyezéséről ki 
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltalni.

Kelt Szentesen, 1887. szeptember hó 28 ik napján. 
A szentesi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.

ZBartlxa,, 
kir. ajbiró.

I

A VAT.Óm

LE HOUBLO
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-től, PÁRISBAN.
______Hhtuz.rtstól óvakod junk !

Ezt a papirost legjobban ajánlják :
Dr. J. J. Pohl, Dr. R. Ludwig, Dr. N. Lippmann 
rogy tantanárok a bécsi egyetemen, még pedig 
kitűnő Liinösége, kiváló tisztasága miatt és 
mivel az egészségre nézve ártalmas anyago

kat nem tartalmaz.

Mindenki a saját, érdekében 
fog cselekedni, ha az után

zatok ól óvakodik.

Ára egy nagy üveggel 80 kr., 
egy kisebb üveggel 40 kr.

Használati utasítás mellé
keltetik. Kapható : Budapes
ten : Brázay Kálmánnál, 
muzeum-kőrut, saját ház és 
Szentesen : Dobray S., Soós 
Albert, Abaffy L., Szépe, 
Robicsek Gáborné, Szénás 
sy, Podhradszky, Várady, 
Zuckermann, Szabó, Ujvá 
r.y> Pí- Vecsery és Guiist 
Dávid urak kereskedésében.

Kiadó bolt és lakás.
Idős Slájer Sándornak a IV-ír 
tizidben (kisérben) lévő háza, mely egy bőithelyj- 
séqből. két utcai és egy udvari szobából, élés
kamrából, pincéből, istállóból, ó'bol s tüzrevalos- 
ból áll, folyó évi Szeut-György naplói fogva ha- 
szonbérbe kiadó. Értekezhetni e lap szerkesztőjével 

Balázsovits Norberttel.

PSERHOFER J.
gyógy szer fiira

Bécs, Singerstrasse 15. sz. „Az arany bírod, almához".

Vértisztitó labdacsok, melyek előbb Uili- 
versalis piruláknak neveztettek, ezen utóbbi 
nevet teljes joggal megérdemlik, mert való
ban alig van betegség, melyben ezer meg 
ezer esetnél csodálatra méltó hatásuaknak ne 
bizonyultak volna. A legmakacsabb esetekben, 
melyekben minden egyébb gyógyszerek hasz
talanul alkalmaztattak, ezen labdacsok által 
számtalanszor s rövid idő alatt tökéletes meg
gyógyulás következett be. 1 skatulya 15 jji 
rulával 21 kr., egy tekercs 6 skatulyával I frt 
5 kr., bérmentetlen utánvétellel I frt ÍÜ kr.

A pénz eltWeges beküldésével bérinentve 1 tekercs pi
rula 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 fit 30 kr., 3 tekercs 3 fit 
35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frl 20 kr., 10 
tekercs 9 frt 20 kr. (Egy tekercsnél kevesebb nem küldetik.)

Számtalan köszönő irat tekinthető be, melyekben ezen 
pirulák fogyasztói visszanyert egészségüket a legkülönbö
zőbb és súlyos betegségek után köszönhetik. Mindaz, ki 
egyszer kísérletei tett vele, tovább ajánlja ezen szert.

A sek köszönő irat közűi néhányat itt köziünk:
Leó g a n g, 1883. május 15.

Igen tisztelt uram 1 Önnek pirulái valóban csudálatra 
méltóan működnek, nem olyanok ezek, mint egyéb dicsőí
tett szerek, hanem segélyt nyújtanak majdnem mindenben.

A husvétkor küldött pirulák legtöbbjét ismerőseim és 
bárátjaiin közt osztottam ki s mindnyáján segítettek, m g 
magas korú egyének i-», ha nem is teljes jó egészéget, de 
tetemes javulást tapasztaltak, s folyvást használni aka - 
ják. Kérem ennélfogva, szíveskedjék ismét 5 tekercset kül
deni. 'főiem és mindazoktól, kidnek szerencséjük volt az 
ön pirulái által egészségüket visszanyerni, fogadja benső 
köszönetünket.

Deutinger Márton.

Bóga-Szt,-György, 1382. febr. 6.
Tisztelt uram ! Nem fejezhetem ki eléggé benső köszö- 

netemet az ön piruláiért, mert Isten segítsége mellett nőm, 
ki évek óta misererében szenvedett, egészségét ön vérti z- 
titó piruláinak köszönheti, s babár még most is kell azo
kat néha oevennie, egészségé helyreállott mVir annyira, 
hogy ifjúi frisseséggel minden dolgát végezheti. Ezen köz
leményemet minden szenvedő javára felhasználhatja s ké
rem egyúttal, szíveskedjék két tekercs pirulát küldeni, va
lamint két darab chinai szappant is. Kiváló tisztelettel 

Novak Alajos, fő kertész.

Tekintetes ur 1 Elórebocsátva, hogy önnek minden gyógy
szere egyformán jó, mint kitűnő fagybalzsama, mely az én 
családomban több idült fagydaganatot gyorsan megszünte
tett, dacára az úgynevezett universalis gyógyszerek elleni 
bizalmatlanságomnak elhatároztam, önnek vérr.isztitó piru
láit használni s ezen apró golyócskák segélyével hosszú 
évi aranyér bajomat ostromolni. Nem vonakodom önnek 
megvallani, hogy régi bajon négy heti liasznílat után egé
szen megszűnt s ismerőseim körében e pirulákat a legszor
galmasabban ajánlom. Az ellen sincs kifogásom, ha ezen 
sorokat — névaláírásom nélkül — nyilvánosságra hozza.

Tisztelettel C. v. T. 
Bécs, 1881. február 20.

I

Fagy-biilzHiiin Pserhofer J.-tól, sok év óta ismert leg
biztosabb szer mindenféle fagyások ellen valamint, idíilt 
sebekre stb. Egy dobozzal 4Ö kr., bérnientes küldéssel 
G5 kr.

Cxolyva-b<ilzsam. megbízható szer a golyva nyak el
len. Egy palack 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr.

Élet-CRsencia (prágai cseppek) elrontott gyomor, rósz 
emésztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő házi
szer. Egy palack 20 kr.

Ökörí’ark vir:Í£ne<I v, általánosan ismert kitűnő házi
szer katarhus, rekedtség, görcsös köhögés stb. ellen. 1 
palack 50 kr., 2 palack bérmentes küldéssel 1 frtöOkr.

Amerikai köszvéiiy-keiiöcs, legjobb szer minden 
köszvény és reumatikus baj, tnghasigatás, Iscliias, fnlfá- 
jás ellen stb. 1 fit 20 kr.

Alpesi iiövönyiiedv W. D. Bérlikaidtól. 1 palack 2 
frt G0 kr., fél üveg 1 frt 40 kr.

Szom-essencia Romershauseutól. 1 palack 2 frt 50 
kr., fél palack 1 frt 50 kr.

I.iibizziKliis elleni por 1 skatulya 50 ki-., bérmen
tes küldéssel 75 kr.

Taiiiioeliiiiiii*poiiiit<I£ Pserhofer J.-töl, számos év 
óta legjobb minden hajnövesztő szer közt, melyet orvo
sok elismernek. Egy elegánsan kiállított nagy adag 2 írt

ÁIísiIjíiiok tsipsisz Stendfil tanártól, vágott és sziirt se
bekre, roszindulatu daganatok, még idült és gyakran fel- 
ujuló lábsebekre is, körömféregre, sebekre s gyuladt 
mellre és egyéb hasonló bajoknál ajánlható. 1 doboz 50 
kr., bérmentes küldéssel 75 kr.

ÁIííiBsíiioh tfisztitó hó Bulrich A. W. tői, kitűnő házi
szer a rósz emésztés következményei, fejfájás, szédülés, 
gyomorgörcs, mellégés, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 cso
mag 1 frt.

Ferenc-pálinka 1 palack G0 kr.

Az itt megnevezett készítményeken kivill minden az 
osztrák lapokban hirdetett bel- és külföldi pbarmateuti- 
kus különlegességek készletben vannak s minden a raktár
ban nem levő cikkekről kívánatra pontosan és olcsón gon
doskodunk.

A postai küldemények gyorsan és pontosan eszkö
zöltetnek előleges pénzbeküldésre vagy utánvéttel.

A pénznek előleges beküldésével (legjobb potautalvány- 
nyal) a szállítás sokkal kevesebbe kerül, mint az után
vétéinél.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.



i t

-— Tisza kitüntetése. Vilmos nőmet császár Tisza 
minisieielnöknek a vöiös sasremi liagykereszljét adomá
nyozta.

— Lezuhant a toronyból. Öcsödön dec. 28-án dél 
után 1 órakor az egyik harangozó és lorooyőr, Gere 
István, a lorony erkélyéről a kövezetre lezuhant, s a bor
zasztó esés követkéz:ében rögtön meghalt. Egv a Kö- 
rí> ro vízért menő leány éppen abban a pillanatban ért, 
:i lorony alá, annak karján levő vizes edényeit a sze
rencsétlen esésével összelörte s a leányt, is a földre so
dorta, a ki az ijedlségtöl betegen fekszik

— Szerencsétlenség egy temetésnél. Korszika szi 
goién, B.'istia váiosban, dec. 23 án este nagy szerencsét- 
lenség történt egy lenielés alkalmával. Orliana hivatal
nok holttestét akarták örök nyugalomra kísérni egy 
bérházmik a negyedik- emeletén levő lakásáról. Mikora 
hordárok a koporsót, a ravatallal együtt fölemelték s a 
folyosóra vitték, ez leszakadt alattuk s az egész lársa- 
ság, a gyászoló közönség, a halott vivő emberek a ko
porsóval együtt a. második emeletre lezuhantak. A négy 
hordár s egy nyolc éves lányka szörnyet halt., más ki
lenc ember súlyosan megsérült.

— Farkasok garázdálkodása, l’aulis temesmegyei 
község határában a farkasok nagyon elszaporodtak s az 
utolsó hetekben 4—500 juh esili.-i farkasoknak áldozatul.

— Budapest népessége. A múlt évi julius hó l én 
összeírták a főváros lakosságát Körösi József, a statisz
tikai hivatal főnöke mái' ltiaiDa ennek az összeírásnak 
lidainit. E szerint 1886. évi julius elsején összesen: 
411.917 lé!ei» lakott a főváros területén. A lakosság te
hát 18S1 óta 51,366 lélekkel szaporodott.

— A tüdővész gyógyítása. A tüdővészszel, ezzel 
az irtózatos betegséggel szemben orvosaink mindeddig 
úgyszólván egészen tehetetlenül állnak, méltán fog te
hát feltűnést, kelteni Garcsin dr. francia orvosnak az a 
felfedezése, hogy a tüdővészt fluor-köiienysav beléleg
zésével meg lehet gyógyítani, feltéve, hogy a betegség 
még nem öltött nagy' mérveket.. A francia akadémia most 
foglalkozik a jeles orvos nagy fontosságú felfedezésével. 
Garcsin hivatkozik arra, hogy az üveggyárakban a mun
kások Hu -r-küiionygázakka! terhelt, levegőben dolgozva, 
igen jól érzik magukat a gáz belélegzéHénél, és gyakran 
előfordul, hogy az üvegköszörüsök, ha füdővészbe esnek, 
azt kérik, hogy helyezzék át. őket azokba, a műhelyek
be, ahol fiuor-köneiiysavval étetik az üvegei. Tény, hogy 
ez it gáznem nagy ellensége a gömőkórbacillusoknak, és 
kitünően alkalmazható a. difleritisz ellen is. Héráid dr, 
ki elnöke annak a bizottságnak, mely a gyógymód vizs
gálatával foglalkozik, több készülékét, szerkesztett a gáz 
fejlesztésére és vezetésére. A betegek, a kiket ezekkel 
kezeltek, jobb étvágygyal ettek, nem izzadtak annyira, 
lázuk csökkent és testük súlya gyarapodott. A biicillu- 
sek lassanként egészen eltűntek és a betegek utóbb 
teljesen szabiidon ludialí lélegzetű. Száz beteg közül 30 I gyed-vre 1 frt, fél évre 2 frt. Az előfizetők rendkívüli kedvez- 
üleggyógyutt 41 állapota jltvulf, ]4-llél nem használt n ■ menyként minden füzettel egy fél Ívnyi Rtllflii mfly.pt is kapnak,

gyógymód, 10 időközben meghalt. A további kisérlelek 
elé nagy érdeklődéssel nézi ek.

— A pápa a magyar ajándéktárgyakat a boszniai 
és a hercegovinál szegény egyházak közt fogja kiosztani.

— Szabadkán van igazi csendélet. Egy úri ember 
házánál társaság volt egyült s már legjobb hangulatban 
voltak-, midiin á volt, képviselő-jelölt dr. Mukics több 
barátja kíséretében berontott, s általános verekedést 
provokált. — A házi ur kiutasító szavaira eltávoztak 
ugyan, de az ablakokat revolverrel belövöldözték. — 
Talán jó az a szabadkai termés?

Hasznos tudnivaló.
Mit adjunk a sertéseknek télen? A sértések nem
nyáron át szeretik a zöld eledelt, de szívesen 

■zik azt lélen is. Különösen alkalmas télire a bur-

miuiszterium állal heszerzelt hivatalos adatok 
ki van mulatva, hogy liazánHbaii 
zsal, árpával, zabbal és repcével össze 
kát.

csalt 
meges:
gundi vagy más néven tarlórépa, mely tökéletesen megfelel 
a nyári zöldségnek s legjobb, ha nyersen etetjük a ser
téssel. Tegyünk csak próbát. Egy'’'lidiig kukoricánál 
egyebet ne adjunk a sertésnek s azután tegyünk egy 
vályúba kukoricát, egy 'másikba meg répái, valmennyi 
sertés a répás vályúnak esik s csak azután a mikori 
cánalt. — Már pedig a kukoricát. Csák szereti a sertés!

Az idei gabonatermésünk és értéke, a föidmi'velési 
alapján 

az idén búzával, rozs
áén közel 10 millió 
területen termett

q. (métermázsa)
n
w 
q-
M

hidd száutóiöid lett bevetve. E
.búza 41,883 537
rozs 15,580.245
árpa 12,940 400
zab és töuköly 9,870 959 
repce 327 318
vagyis összesen: 88.G02.519 mmázsa, mely meny- 

nyiség átlagos árban megközelíti a 407 millió frt érté
ket. Ez érlék a tavalyi összértékkel 88,002.649 forint 
többletet tüntet föl, dacára annak, hogy az idei árak 
— kivéve a repcéét — átlag kisebbek voltak.

Irodalom.
Dolinay ifjusági vállalatának, a „Hasznos

Slnl«.ltaíó“-nak újévi első számát vettük, mely telve van a 
legérdekesebb ifjúsági olvasmányokkal, s rakva szebbnél szebb 
képekkel. Csupán az első számban n következő ismert nevű Írók
tól találunk d igazatokat: bziklay János, l’alágyi Lajos, Várady 
Antal, Incédy László, Szabóné Nogáll Janka, Ki-stelky Ede, Rúd- 
nyászky Gyula, Szomory Károly. Ezeken kívül még' egy csomó 
jó munka; úgy liogy a füzet gazdagsága, képeinek szépsége és 
sokasága meglepi az olvasót. A „Hasznos Mulattató" jelenleg 
lli-ik évfolyamát futja. Serdülő link s leányok olvashatják, ám
bár Dolinay kizárólag leányok számára is ad ki egy kedves la
pot, a „Lányok Lapját", mely szinte régi lap, 14-ilc évfolyamát 
éli. Úgy ennek, mint a Hasznos Mulattaióna*  előfizetési ára né

melyek év végén önálló kötetbe foglalhatók, továbbá 3 frt GO kr. 
leszállított áron megszerezhetik a „Történelmi arcképcsarnok" 
c. diszmüvet, mely elegáns diszkötésben, 231 arcképet és életraj
zot tartalmaz, melyek egészen az ifjúság igénveihez vannak al
kalmazva. Ajánljuk Dolinay kitűnő ifjusági vállalatait a művelt, 
szülők figyelni-be, ennél olcsóbb és megfelelőbb lapot nem nyújt
hatnak gyermekeiknek. A lap díszes kiállítású, színes boritokba 
van tűzve s 44 oldalra terjedő változatos, mindig vonzó és érdek- 
keltő olvasmányt nyújt Kiadóhivatal: Budapest, Kecskeméti-utca 
13. sz. a hova szerkesztő neve alatt küldendők az előfizetések.

uf^-PTÓság-.
Egyszerű. — Ah, mily pompás madár gyűjte

mény! Honnan szedte ezt a sok kitömött madarat, ta
nár ur?

— Egyszerű módon. Leszedtem őket a feleségem 
meg a leányaim viseltes kalapjairól.

* * *
Magyarázat. Hölgy: Ugye Bárdosul-, lesz 

szives kottáimat forgatni, ha. játszom ?
Ur: Bocsánatot kérek, nem vagyok zenneértíí.
Hölgy: De hiszen láttam, hogy nővérének meg

tette őzt a szivességet.
Ur: Oh, az egészen más! A nővérem, valahány

szor fordítani kellett, a lábamra lépett.
* *

*

szeget szeggel. A pozsonyi pályaház váróter
mében történt. Közvetlen vonatindulás előtt, mikor a 
közönség az ajtó felé tolongott, egy ur megszólít egv 
készülődő utast: szabad kérdeznem, az öné ez a kézi 
láda? — „Az enyim." — „Akkor meg fogja engedni, 
hogy a láda szélét és hosszát egy kicsit megmérjem. 
Vasúti inspektor vagyok. Ug.y rémlik nekem, hogy n 
ládát nem volna, szabad kupéba vinni, mert nagyobb 
a szabályszerűnél. — Azzal centiméter szalagot vont ki 
a zsebéből és megméregette a ládát. „Jó a szemmérté
kem,0 folytatta, „a láda csakugyan tiz centiméterrel 
hosszabb, mint a szabály előírja. Ezt föl kellett vol
na adni. így fizet ön 60 krajcár pénzbírságot. Menjünk 
a hivatalba jegyzőkönyvet fölvenni.0 Az utas szó nélkül 
engedett, a vonat pedig elrobogott. A 60 kr. megfizeté
se után a megbírságolt oda fordult az inspektor úrhoz: 
— „Szabad egy pillanatra azt a centiméter-szalagot 
kérnem, a melylyel ládámat megmérte? - „Méltóztas- 
sék I" — A lekésett utas végig nézegette a szalagot, 
azután zsebre lelte: E centiméterről hiányzik a hitele
sítő bélyeg. Ez jövedéki kihágás, melyért ön ötven fo
rintot fizet. En is inspektor vagyok, csakhogy a mér- 
tékhitolesilésnél. Tessék most velem jönni a hivatalom
ba

ha

fölvenni a jegyzőkönyvet."
* **

A kinek ideje van. „Nos, Ferike, kapsz-e ué- 
verést ?°

„Kapóit bizony, néniké!"
„Kitől? A papától avagy a mamától?0
„Attól, akinek épen idője vau.0
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HIRDET E S E K.
Pályázati hirdetmény.

A szentesi rém. kath. egyháznál folyó évi de
cember hó végével egy pénztárnoki állás 300 frt 
évi fizetéssel és ugyanannyi összeg erejéig nyújtandó 
hivatali óvadék mellett megüresedik és választás 
utján betöltendő lészen.

Azon szentesi róni. kath. egyének, kik az ál
lást elnyerni óhajtják, felhivatnak, miszerint saját
kezűig írt folyamodásukat 1888-ik é i január hó 
15-éig a róni. kath. egyház elnökségnél adják be, 
— később beérkezett kérvények figyelembe vétetni 
nem fognak.

Kelt Szentesen, 1887. december 28.
A szentesi róai. kath. egyháztanács megbízásából:

Boryszlavszky Leó,
egyházi jegyző.

Előfizetési fellxi’vá.s!
A jövő január 1-én uj előfizetést nyitunk a 

MAGYAR MERCUR 
című közlönyre.

A Magyar Mercur tíz éves fennállása és különösen az utób
bi időben példátlanul gyors elterjedése azt bizonyítják, hogy e 
közlöny a magyar olvasó közönség kívánságait és igényeit nem
csak megértette, hanem azokat teljes mértékben kielégíteni is tudja.

A Magyar Mercur jövőre is, mint eddig, a magyar tőke
pénzes közönség független közlönye leend, mely feladatának fog
ja ismerni, tárgyilagos tájékoztatást nyújtani az értékpiac min
den mozzanatáról.

Igyekezni fogunk állandó rovatainkat gyarapítani és a lap 
kiállítása körül is célszerűnek mutatkozó intézkedéseket életbe 
léptetni.

^Sorsolási értesítőnk tartalmasság és pontosságjtokintetében 
mi kívánni valót sem enged és bátran állíthatjuk, hogy már e 
tekintetben is a Magyar Mercur fölöslegessé tesz minden más 
hasonló értesítőt. Minden húzásnál nemcsak a megtartott húzás 
eredményét közöljük, hanem rendesen a hátralékok kimutatását 
is, a mivel jó szolgálatokat vélünk tenni olvasóinknak.

A szerkesztői üzenetek rovatában előfizetőinknek ingyenes 
informátiót adunk minden hozzánk intézett kérdésben ; ugyanitt 
adjuk meg a választ a sorsjegyek húzásainak revíziójára vonat
kozólag.

A biztosítási rovatban feladatunk tisztán a közönség érde
keit megóvni. Ez okból felvilágosító közleményeken kívül kész
séggel adunk magánértesitést is bármely biztosítási kérdésben, 
az üzenetek rovatában pedig konkretebb kérdésekre adunk választ.

Egyéb rovatainkon kívül, a melyekben a pénz- és értékpiac 
Tejdonságait és vasúti ügyeket tárgyalunk, rendesen egy-egy na
gyobb cikket is közlünk. A tőzsdei viszonyokat szintén külön 
cikkben méltatjuk.

Dacára a lap tartalmi gyarapodásának az előfizetési ár ma
rad a régi.

Előfizetési feltételek :
Budapesten házhoz hordva vagy vidékre postán küldve 

Egész évre — — — — — 2 frt.
A Magyar Mercur 

szerkesztősége és kiadóhivatala 
Budapest, Hatvani-utea 15.

Első legrclcsóTob frrró,s!

Feltűnést keltő értesítés
az összes t. lótulajiíonosok részére!
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Ha a ló diigltk,

a gazda pusztul.
Meleg takaró bizto
sítja a ló egészségét .U 

és munkaerejét.
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A Romániával, Oroszországgal és Németországgal folytatott vám- én keresk delmi bábom folytán, mely az iiz- 
l'*ti forgalom teljes beszüntetését és az árukivitel megcsonkítását maga után vonta, valamint a mostani luoeias hely
zet és rósz üzleti viszonyom következtében több száz tucat lótakaró van üzletemben f llialmozva, melyek a fenti 
országok szánéira, készültek, miért is kénytelen vagyok iótakaró-készletcmtii minden áron szaaa'duini

Ezen takarók az első, többször kitüntetett bécsi takarógyárban készült, pompásan kidolgozott, nehéz, sárii 
árucikk, mely a'legelőkelőbb gavallérok, uraságok, gazdaságok, ménesek é? bérkocsi tubajdanosok részére sz illii tutik 
s szépsége, ritka jósága és felülmulhatlan olcsósága által a legmelegebb elismerésre talált, mit a naponkint érkező, 
legkielégitőbb utórcndoíési levelekkel bizonyíthatok.

Az össze# lótulajdonos uraknak egész Ausztria-Magyarországon és Olaszországban utánvéttel vagy az ár elő- 
leges beküldése mellett küldök

elsőrendű lótakarókat
190 cm. hosszukat és 130 cm. széleseket, legjobb, elpusztíthatván minőségben, sötét alappal és élénk csíkokkal, sű
rűket és melegeket, jól kidolgozottakat, darabját

csak ± frt 50 Izron. "W
THvAtílQ Qpfa ín IrArÓlrQ f sötétsárga alappal és hétszeres kék-piros csíkokkal, közülbelül 2 méter 
l/lVOjbUu Oü LCL u CL JA. CL 1 vik CL b hosszukat és l'/2 méter széleseket, kitűnő elsőrendűeket, darabját

csak 2 írtért.
Elegáns kénsárga urasági bérkoositakarót
2 meter hosszút és l'/s méter széleset, fölötte elegáns kiállítással, minden ló igazi dísze, darabját

&T csak 2 frt 50 kron.
ti i Vf9a'v* lovai szántára jó, szén, meleg takarót akar beszerezni, használja fel azonnal ezen kedvező

alkalmat, mely bajosan Ing visszatérni, s rendelio meg azonnal ezen igazán jó takarókat. Tegyen kísér etet bárki s 
nemcsak hogy meg lesz elegedre, hanem ismerőseinek is fogja ajánlani, miért a legnagyobb hálával fogok tartozni. 

lloiKleléHiéj. pontosan kérem a teljes címet: a rendelő nevét, állását, lakhelyét, utolsó postát s az ország no- 
vét, hogy a szétküldésnél levedes ne forduljon elő. J

Tisztelettel

ZELINKA. K. Béos, Máté-utoa 
(MatthuusgasNc) 5. sz.


