
Kilencedik évfolyam.

Előfizetési ar

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

i 1

Hirdetési Arak:
3 hasábos petitsorért egyszeri 

j hirdetésnél .... 20 kr.,
kétszerinél .... IJ kr., 
háromszorinál . . . 10 kr.

számittatik.

i

Minden .1 hp szellemi részére ' 
vonatkozó közlemény, továbbá

TÁRSADALMI. KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR és GAZDÁSZATI HETILAP.
hullások ide iutézendók.

SzerkCHz.töwég

J-ső tized 226-ik szám

<1__ . .
: előfizetések, hirdetések, felszó- >j

I

„NYILTTÉR“ 
minden sor 15 kr.

Bélyegdij minden egyes beikta
tásnál 30 kr.

Bérmentetlen levelet nem foga
dunk el. — Kéziratok nem adat

nak vissza.

Elnöki jelentés*
a szentesi ev. ref. egyház 1887-ik évi működéséről.

ÉJLagijtiofct. c» leÁ. ögufiá*laiiáco!

Egyházunk múlt 1887. évi vallás-erkölcsi, 
tanügyi, közigazgatási és gazdászati életéröl hi
vatalos előterjesztésünket a rendelkezésünk alatt 
lévő adatuk nyomán van szerencsénk a követke
zükben előterjeszteni.

Az egyházi életnek részeihez képest
|. Az isteni tisztelet- és lelkészetet illetőleg.
A legközelebb lefolyt évben a nyilvános is

teni tisztelet és lelkészet körében minden hivata
los teendők, melyek törvény és törvényes gya
korlat értelmében érvényben vannak — teljesit- 
lettek. Nevezetesen: a nyilvános isteni tisztelet 
vasárnaponként és hétköznapokon úgy a délelőtti, 
mint a délutáni órákban rendesen megtartatott; 
vasárnaponként a rendszeres egyházi beszédek és 
a heidelbergi káté nyomán hit- és erkölcstanaink 
a szentirás alapján nyilvánosan hirdetleitek, s az 
igehirdetés —• az egyház tagjainak a külső iste
nitisztelet helyén számos megjelenésükből követ
keztetve nem sikertelenül teljesittetett. A hétköz 
napi isteni tisztelet alkalmával könyörgések, az 
egyhazunkban bevett rendtartás szerint pedig a 
teli időszakban advent 1-ső napjától József napig 
teijedő időközben hetenként kétszer, kedden és 
pénteken, reggeli istenitisztelet alkalmával, úgy 
szintén poeniteutiális heteken, pénteki napokon, a 
biblia magyarázatok megtartattak.

Az úrvacsora szent sakramentuma a megha
tározott napokon és időben, sátoros ünnepekben 
mindkét napon, egyébkor az előre meghirdetett, 
napokon kiszolgál láttatott; az úrvacsorát felvették 
3452-en, ezen kívül kivitetett számos, betegség
ben sinlődött hitsorsosainknak is.

A keresztség szent sakramentuma által híve
ink gyülekezőiébe felvétetett 591; — a növen
dék tanulók közül a nagypénteki szentünnep al
kalmával, előleges megvizsgálás után 215 öntu
datos hivő taggal szaporodott egyházunk; a con- 
tiruiatiora az egyházkerületi határozat értelmében 
a növendékek, a tanítók és a lelkészek által ké
szíttettek elő; a gyermekek értelmi felfogásához 
és kedélyéhez mért s alkalmazott oktatások, in
tések és serkentésekben.

Más hitfelekezetekből gyülekezetünkbe áttér
tek 2-en, kitértek 7-en. Egyházunk lélekszámú 
18.399.

Házassági szövetségre törvényesen összeköt
tetett 144 pár, ezek közül 125 esetben mindkét 
tél, 19 esetben pedig csak az egyik fél volt re
formátus. Házassági viszályok, melyek gyiileke 
zetiiuk hívei között a múlt évben felmerültek, 11a- 
gyobbrészint lelkészi békéltetés utján elháritattak 
s kiegyenlítettek; azonban mégis számos eset me
rült fel, melyben a viszálykodó házasfelek össze- 
békéltetése nem sikerülvén, a nekik kiszolgálta
tott bizonyítvány alapján panaszaikat a házassá
gi szövetség végleges felbontása végett a polgá
ri törvényszékhez vitték és terjesztették fel. Há
zassági szövetség a múlt évben törvényszéki Íté
lettel véglegesen felbontatott 7.

Meghaltak gyülekezetünkben: 224 fi, 234 
nő, összesen 45 ■> an; kik közül öngyilkos lett 8 
fi, 3 nő, összes 11 11; szerencsétlen halállal ki-, 
múlt 8 fi, 1 nő., összesen 9; özvegységre jutott 
halálozás által 70 ti, 61 nő, összesen 131; halai 
által felbontatott 131 házassági kötelék. Az el
hunytak vallásos szertartással történt temetkezé
seinél a lelkészek és kántorok hivatali tisztük
ből kifolyólag kötelességüket teljesítették es pe
dig temettetett praedicatióval 20, imával 97; két 
imával 41; ima- és alkahnaztatassal 34; ima, al
kalmaztatás- és sirirnával 52; praedicatióval és 
sirimával 42; két lelkész szolgálatúval 13; s 
énekszóval 159.

E helyen megjegyeztetik, hogy a lefolyt esz- 

* A népességre nézve első helyen álló helybeli ev. ief. egy
házközség múlt évi működéséiül szóló főgondnoki jelentest, hogy 
buzdításul szolgáljon a többi egyházaknak, szívesen közöljük, bzerk.

tömlőben az egyház belhivatalnokai és tisztvise
lői között halálozási eset nem fordult elő, a pres- 
byterium tagjai közül azonban elhunyt néhai Kanti 
Horváth Lajos, kinek elhunyta felett annak ide
jében az egyháztanács jegyzőkönyvileg fejezte ki 
részvétét.

A lelkészi hivatal részéről kiadatott 1357 
db ügyirat.

Egyházunk keresztelési, esketési és halotti 
anyakönyvei pontosan és az egyházi felsőbbség 
utasításainak megfelelőleg vezettettek s csperesi 
aláírással a kánoni vizsgálat alkalmával hitele
síttettek.

II. A tanügyet tekintve.
Az egyház által fentartott elemi iskolákban 

az egyházkerület által elünkbe irt s reánk néz
ve kötelező tanterv szerint a múlt évben VI. 
osztályba sorozva 760 fi, 757 nő, összesen 1517 
gyermek nyert oktatást, 20 állandósított tanító 
vezetése alatt, 20 tanteremben.

A szükséges taneszközök, iskolai bútorok, 
felszerelescK a tanítás céljaira szolgálókig át
adattak s el helyeztettek a tanhelyiségekben. Ezen 
taneszközökről csakis általánosságban emlékezünk 
meg e helyen, megjegyezvén, hogy mind az ol
vasás, mind a számolás, mind az Írás, mind a 
földrajz és természettudományok előadásához 
szükséges eszközökkel ellátva, iskoláinkban a ta
nításnak eszközei nem hiányoznak. Uj taneszkö 
zök beszerzésére fordított az egyház a múlt év
ben 46 frt 90 kit.

A tanórák rendesen megtartattak, a tanfo
lyam rendes folyamában járván.yozók miatt aka
dályozva csak két osztályban és csak rövid ide
ig volt; minek folytán úgy a félévi vizsgák, mint 
az évzáró közvizsgák a rendes . időben tartat
tak meg.

Az iskolába a beiratások szept. hó 1-én kez
dettek meg és szept. hó 3-án fejeztettek be, a 
tanítások pedig 5-én ünnepélyes istenitisztelettel 
vették kezdetüket. A tanítás ellenőrzésére az is
kolai mulasztások hiteles kimutatására szolgáló 
mulasztási naplók s iskolai anyaköny vek, mint az 
előző években, úgy az elmúlt évben is vezettet
tek. Az iskoláztatásnak a törvény érteimébeni ke
resztülvitele az előbbi évekhez képest munkába, 
vétetett, a tanköteles gyermekek szülői és gyámjai 
nyomatott felhívással gyermekeik iskoláztatására 
intettek, serkentettek; mely eljárásnak azon ked
vező eredménye lett, hogy az 1887/8-ik évre 1455 
gyermek iratkozott be, ide nem számítva a ta
nyai iskolába járókat.

Az ecseri, kajáni, királysági, dónáti, derek- 
egyházoldaii, kisfokéi, fábián-sebestyéni és teési 
tanyai iskolába járó ref. gyermekek vallásban va
ló oktatásával az illető tanyai tanítók egyházunk 
részéről az 1887-ik évben is meg voltak bízva, 
s a fentjelzett helyeken működő 8 tanító részére 
az egyháztanács által a vallástan tanításáért, meg
állapított 25—25 frt évi tiszteletdij, együttvéve 
200 írtban részükre az egyház pénztárából kifi
zettetett, ezenkívül a gymnásiummal összekötött 
polgári fiiskola és a polgári leányiskola ref. val
lásit növendékeinek vallástanitásáról is gondoskod
va volt, a mennyiben ezeknek vallásos oktatásá
val tiszt.. Pólya Ferenc tanár és segédlelkész bí
zatott meg 200 frt fizetéssel.

Felállittatott az elmúlt évben két ismétlő is
kola is, egy a fiuk, egy a nők részére s azok
nak vezetésével az egyháztanács Falábú Sándor 
és Papp Lajos tanítókat bízta meg. Az ismétlő 
iskola fiú osztályába beiratkozott 33, a nő osz
tályba 67-en, összesen 100, közvizsgái azonban 
csak 8 fi- és 19 nő, összesen 27 növendék tett.

A szegénysoréit iskolás gyermekek felsegé
lyezésére fordított az egyház 147 drb tankönyvet 
40 frt 65 kr. értékben. A ruhanemííek beszerzé
sére az e célra tett kegyes alapítványok kama
tai használtattak fel 134 frt 39 krban; segély
ben részesittetett 48 gyeimek.

Ezen cél elérése végett a tanügyi bizottság 
8 ülést tartott s üléseiben 36. sz. alatt meglio 
zott határozatait a presbyteriumhoz lett beterjesz 

tés és jóváhagyás után életbe léptette. Megjegy
zendő, hogy az oktatás célszerű keresztülvitele vé
gett egyházunkban alakult, tanítói értekezlet is a 
tanítás egyöntetűsége és sikere végett, több ülést 
tartott s tanácskozásai- és megállapodásaival egy
házunk iskoláiban a tanítás elővitelére dicsérete
sen közrcmunkálni igyekezett. Az évzáró köz
vizsgák június hó 26-tól julius hó 5 ig tartattak 
meg; közvizsgát tett 670 fi, 634 nő, összesen 
1304 növendék; a közvizsgák eredményéről a 
presbyterium annak idején értesittetett. Végre a 
tanulási szünidők a törvény értelmében julius és 
augusztus hónapjaiban megtartattak.

(Vége köv.)

Az országos iparos segély- és nyugdíj-szövetség 
szabályzata.

Megállnpittatott a fővárosi ipartestilletek képviselőiből alakult 
orsz. iparegyesületi szakosztályának 18-G. december hó 13-án tar
tott ülésében és elfogadtatott' az 1«87. március hó 25., 2G, 27. 

napjain tartott orsz. ipartestületi értekezlet által.

1. Az. országos iparegyesület. és a hazai iparteslü- 
letek védnöksége alatt, szervezendő „Országos iparos 
segély- és nyugdíj szövetségihez csatlakoznak: a.) az 
1884. XVII. törvénycikk alapján alakult, iparl.eslületek; 
ó) ott, hol iparlestü elek nem léteznek, az iparlársula- 
t.ok•; c) iparegylelek és körök.

2. A szövetség összes ügykezelését, valamint ösz- 
zes kockázatait, a 4 millió arany forinl (10 millió frank) 

befizetett alaptőkével biró Magyar-francia biztosi tó-tár
saság vállalja el, mely e célból külön ügyosztályt (com- 
mamlil) állít fel és mely az alább meghatározott egy
séges évi tagsági törzsdijakou kívül semmi néven ne
vezendő egyéb dijakat szedni jogosítva nincs.

3. A fenti szakteslület.sk tagjai évi 8 frt dij fizetése 
mellett a következő járandóságokra tarthatnak igényt:

a.) a tagnak bármikor bekövetkező halála esetén 
özvegye vagy kijelölendő más hálramaradottai javára 
minden levonás nélkül utalványozunk:'

I. 25—45. korévig belépő tagok özvegyeinek 200 frt; 
II 46—55. korévig belépő tagok özvegyeinek 150 frt; 
ö.) életben maradása esetén a belépés idejétől szá

mítandó 25 év lejáratával a két korosztály szerint ugyan
azon összegek fizettetnek ki a tagnak magának;

c.) a 35 korévtől fogva belépő tagoknak jogukban 
áll a fenti t.őkejárandőságot nyugdíjjá (életjáradékra) 
átváltoztatni, mely esetben mind az I. korosztályból: 
200 frt, mind a lí. korosztály beii 150 frt. tőke fejében 
a nevezett intézet a szövetségi tag haláláig 24 litnyi 
évi nyugdijt (járadékot) fizet a megállapítandó havi vagy 
évnegyedenként) részletekben;

d) a 8 frt tagsági tör/sdij egyszersmind magában 
foglalja a baleset elleni biztosítást, oly módon, hogy az 
intézet megtéríti az 1. fokú munkaképtelenség esetén 
az a.) alatti egész összeget, a II. fokú munkaképtelen
ség esetén ez összegnek felét, és a 111 fokú munkakép
telenség esetén a baleset súlyosságához képest 10—25*/»  át.

A munkaképtelenség első foka fennforog, ha a bal
eset, a sérültnek egész életére kiterjedő teljes kereset 
képtelenségét vonja maga után; a második fok, ha a 
baleset az eddigi keresetképességet az egész élet tar
tamára legalább felényivel csökkentette; végül a kere
setképtelenség harmadik fokozata fennforog, ha az eltő 
ős második fokozatú testi sérülések egyike sem állott 
ugyan be, azonban a sérült testén valamely jelentékeny 
maradandó sérülés történt, mely keresetképességét állan
dóan csökkenti.

e.) Az itt megállapított baleseti kártérítés mellett 
a tagok igényei az a.), b.) és c.) alatti járandóságokra 
teljes épségükben fennmaradnak.

4. Minden tagnak jogában áll tetszés szerinti 
számú tagsági törzsdij lekötése mellett a szövetségbe 
belépni és ez által az első pont alatt, felsorolt kedvez
ményeket a befizetett, díjrészletek számarányában igénybe 
venni. E szerint, kitesz a kifizetendő tőke bármikor be
következő elhalálozás, vagy őletbeiimáfadás esetén 25 
évi díjfizetés után:
Évi 8 frt vagy negyedévenkénti 2 frt befi

zetése mellett — — —
Évi 24 frt vagy negyedévenkénti G frt befi

zetése mellett — - —
Évi 40 fi t vagy negyedévenkénti 10 frt befi

zetése mellett — — —
Évi 80 frt vagy negyedévenkénti 20 frt befi

zetése mellett — — —
stb. stb.

Ugyanily arányban emelkedik a testi sérülés (bal
eset) esetén, annak fokozatához képest, a fenti tőkejá- 
raiidóságtól függetlenül követelhető kártérítés.

A 25 év lejártával mindkét korosztályra nézve 
egyenlően beálló élethossziglani nyugdíj igény a 8 frt.os 
törzsdij alapján évi 24 írtjával következőleg emelkedik: 

Évi nyugdíj.

I. korosztály.' II. korosztály

200 frt 150 frt.

600 frt 450 frt.

1000 frt 750 frt.

2000 frt 1500 frt.

Évi 20 frt vagy negyedévenkinti 5 frt díjfizetés után 60 frt.
Évi 40 frt n n n 1.0 frt díjfizetés után 120 frt.
Évi 60 frt n n n 1G frt díjfizetés után 180 frt.
Évi 100 frt n n n 25 frt díjfizetés után 300 frt.

szaktesl%25c3%25bclet.sk


5. A tagok legalább 3 évi díjfizetés lilán ennek 
tartamához mérten a befizetett dijak % részétől fokozódó 
hányad erejéig olcsószázalék mellett Kölcsönt nyerhet, 
nek; úgyszintén a díjfizetés beszüntetése esetén igényi 
tarthatnak vagy a halál- és életeselre szóló tagsági já
randóságok arány lagos leszállítására, vagy pedig a min 
deidtort díjtartaléknak megfelelő részbeni dij vissza! é- 
n lésre.

fi A csatlakozott szaft testű let ék netán! adományai
kéi és jótékony célú társas reirdezések jövedelmeiből le- 
betöleg oly tartalékalap létesítéséről gondoskodnak, mely
nek segélyével munkaképtelenné vált, vagy önhibájukon 
kívül elszegényedett szövetségi tagok beszüntetett, dij 
fizetései egészben vagy részben pótolhatók legyenek.

7. Minden 8 frtos tagsági lörzsdij után egyszer s 
mindenkorra 1 frt felvételi dij fizetendő, melyen leiül 
sem orvosi vizsgálat, sem egyéb költségek címén a ta
gokat más járulék nem terhelheti.

8. A bempési nyilatkozatok az 1. pontban kijelölt 
leslilletek elöljáróságai {választmányai) utján és ezeknek 
véleméujes jelentése mellett terjesztetnek fel az inté
zeti .ügyosztályhoz, erkölcsi kezesség vállaltaivá!! arra 
nézve, íiogy notórius egészségtelen állapotban levő egyé
nek ily nyilatkozatai már a testületi vezetőség részéről 
vssziiutasittatiiak. Az intézetnek lenn van tartva a jog, 
az .orvosi vizsgálatot az összes jelentkezőkre, vagy azok
nak egy részére kiterjeszteni. A dijak évnegyedenként 
szedetnek be és számoltatnak el "a szövetséghez csatla
kozott szakteslülelek erre rendelt közegei által. A tes
i liletök szerzési és kezelési jutalék címén a biztosított 
tagsági tőkejárandóság után egyszer s mindenkorra 1 °/«-ot 
húznak, melynek megfelelő hányada a kezeléssel meg
bízott testületi közeget illeti. A pénzkezelésért az év
negyedenként beszedett dijjak után .2% behajtási juta 
lék illeti .meg a testületi pénztárt

19. Amennyiben a szövetséghez csatlakozott ipar
testületek, társulatok és egyletek szövetségi közreműkö
désük kereteben a tagok tűzkár elleni biztosítását, is 
llevonni kívánják, az intézet a bizlositó tagokat 10% 
dij kedvezményben részesíti s ezenkívül az illető szak
testületek pénztára javára 10% jutalékot biztosit.

1-0. A szövetség érdekeinek képviseletére központi 
választmány alakult, mely állt az országos iparegyesület 
igazgatósága és ipartestületi szakosztálya altul kikul 
dendó 2—2 tagból, továbbá a szövetséghez csatlakozott 
szakteslülelek elnökeiből (illetőleg titkáraiból) A választ
mány hatáskörét, a biztosító intézettel egyeléróleg meg
állapítandó ügyrend lógja szabályozni.

Válasz a g-yaniisitásolzra.
A „Csongrádmegye0 f. é. 5-ik számában ,(kap)“ 

.aláírással — ismeretes firma — egy cikk jelent 
•meg, melynek szerzője egyéb cikkanyag hiányában 
ismét belénk köt és különféle vádakat emel la
punk ellen.

Lássuk az első vádat.
Azzal vádolja „(kap)-0 ur lapunkat és szerkesz

tőjét, hogy a „Csongrádmegyei kör" által rendezett 
felolvasó estélyiül semmit sem szólt, talán azért, 
mert ez estély megtartását a „Csongrádmegye0 szer 
kész tője segi tette elő.

Hát tudja meg „(kap)" ur, hogy mi be akartuk 
várni a kaszinó által rendezett első estély lefolyá
sát s összehasonlítva a kettőt igen tanulságos kö
vetkeztetést akartunk vonni mind a rendezés mind 
a közönség érdekében, s ezzel, azt hisszük, több 
hasznot tettünk volna, mint ha egy rövid újdonság
ban az összes szereplőket kivétel nélkül kötelesség- estélyről" 
szerűen magasztaltuk volna. L lap szerkesztője szili- keszlője mint felolvasó ellen, hogy nem fekete ru-

tón volt egykor egyetemi polgár, tehát csakis ío- 
konszenvvel viseltethet azon egyetemi polgárok iránt, 
kik egykor tanítványai is voltak, s vájjon lapun < 
előbb vngy utóbb, így vagy amúgy akar-e falaim 
eseményről szólni, ahoz a „Csougrádmegyé -nek s 
„(kap)" urnák semmi köze.

Lássuk a második vádat.
Azt mondja „(kap)0 ur, hogy midőn lapunk 

legutóbbi számában a tervbe vett szentes.-h.-m.- 
vásárhely-makói vasútvonalról szóltunk', egyúttal azt 
a tanácsot adtuk a polgármesternek, hogy szavaz
tasson meg bizonyos összeget a képvi
selőtestülettel e vasút létesítésére.

Ez állítását a „(kap)0 urnák merő hazugság 
mák nyilvánítjuk, mert abból, amit állít, egy szó sem 
igaz. Mi sem többet, sem kevesebbet nem kíván
tunk, mint a mit a cikk végén mondottunk S teljes 
igazolásunkra s „(kap)" ur ineghazudtolására ide 
igtatjuk az elferdített cikk befejező sorait:

„Mi pedig egyenesen városunk pol
gármesteréhez intéz z ii k v é g s z a v unka t 
arra kérvén őt, hogy ez. ügyet a legkö 
zelebb tartandó közgyűlésre tárgyul 
kitűzni sz i ve s k e d j é k.“

Hol van itt szó valami összeg megszavazásá
ról? Aligha nem a „márvány teremben0 olvasta 
„(kap)" ur cikkünket, mert józan észsze! olyasmit, a 
mit „(kap)" uráliit, cikkünkből kiolvasni teljes lehe
tetlen. Midőn azon meggyőződéseinkhez ragaszko
dunk, hogy a tervezett vasútvonal kiépítése által 
a szentesi vasút csak nyerhet, kötelességünknek is
merjük e cél elérésére az utat egyengetni. Azért, 
midőn H.-M.-Vásárhely város a gróf Bethlen Márk 
első kérvényének elvetésével maga vette kezebe a 
vasutügyet., a „Csoi'grádmegye“ oly gyanúsítások
kal illette H.-M. Vásárhely városát., hogy a „H.-M.- 
Vásárhely0 cimtl tekintélyes lap szükségesnek Lá
tottá „Csongrádmegye" rosszakaratú gyanúsításait, 
visszautasítani, mi ellenben — szintén nem helye
selve a gróf feltételeit — örömmel vettük tudomá 
Mii II • M. Vásárhely város elhatározását, tudva azt, 
hogy ez ügyön nálunk senki sem lendít s ki tud 
ja mikor kerül a képviselőtestület elé. Hogy pedig 
e fontos ügyből legyen valami, az érdekeltek közt, 
egyetértésre van szükség; ezen egyetértést lapunk 

: fentarta-i, a „Csongrádmegye0 pedig otromba tá 
■madásával II M. Vásárhelylyel szemben azt meg
semmisíteni igyekezett. Ki dolgozik tehát Szentes 

! város érdeke ellen, a mi lapunk e vagy a „Csőn 
i grádmegye?“ Éhez nem kell kommentár! Mi ugyan 
tudva azt, hogy II.-M.-Vásárhely város vasutügyi 
bizottsága jövő hó 11-ére egybehívja az érdekeit 
séget, nem sokat törődünk vele, akár tárgyalja kép 
viselőtestületünk a gróf megkeresését akár nem, mert 
H.-M.-Vásárhely kezébe vette már az ügyet s ak- 

! kor Szentes városának még is kell vagy á t vagy 
b-ét mondani ezen ügyben.

Végül még egyet, hogy mindenre megfeleljünk. 
„Csongrádmegye0 szerkesztője megemlékezvén 

a kaszinó által legutóbb rendezett „felolvasó 
azt a kifogást emelte e lap szer*

hában (frak, klak, lakban), hanem „utcai0 szürke 
ruhában merészelt föllépni.

Először is meg kell jegyeznünk, hogy e lap 
szerkesztője különbséget, tesz bál, hang ve rseuy 
és felolvasó esl.ély között. Úgy a bálnál, 
mint a hangversenynél a közönség és a szereplők 
nagyobb gondot tartoznak fordítani az öltözékre, 
ellenben egy egyszerű felolvasó estélynél — a 
milyen a kaszinói est.ely is volt a kaszinó tag
jai egyszerűen összejönnek, hogy egy két órát vi
dáman, fesztelenül töltsenek, egymással csevegjenek 
és szórakozzanak. Nem láttunk mi sem a férfiak
nál, sem a hölgyeknél valami feltűnő toilettet s 
ezért főkép az utóbbiakat csak dicsérnünk keli. De 
midőn a hallgatóság ilyen alkalommal az egyszerű
ségnek hódol, mi jusson követelhető a felolvasóiéi 
frak — klak — lak? E kifogásra — bárki telte azt 
— csak annyit mondunk, hogy igen-igen korlátolt 
észre és gondolkodásra mutat, ha valaki többre be
csüli a fekete posztót, mint az embert. Szerintünk 
nagyobb joga volt a felolvasónak megkövetelni azt, 
hogy a közönség ne zavarja a felolvasót; s midőn 
mégis zavarták némelyek s ez által miveltségöket 
igen furcsa modell mulatták be, azt. mondjuk, hogy 
oly előzmények uliín még szűrne ruhabnn is kár 
föl el vasénak föllépni. Igenis, e lap szerkesztője fel
olvasást tartott iparosok előtt is, de azt meg kell 
vallani, hogy a „Csongrádmegye0 által degradált 
iparos osztály nem zavarta a felolvasót s talán jobban 
érdemelte meg a salonruhát, mint a felolvasást za
varó férfi társaság.

Különben feltéve, hogj e lap szerkesztője at- 
tentatumot követett el tisztességes, habár nem fe
kete öltözékben való megjelenése által, ezennel ki
jelenti e lap szerkesztője, hogy ezentúl a kaszinói 
estélyek rendezésébe sem közvetve, sem közvetle
nül nem fog befolyni. A ki e lap szerkesztőjének 
családi körülményeit ismeri, az tudja csak, hogy 
családjának minden tagját harmadfel hónapon át 
mily súlyos betegség érte; sőt a felolvasás előtti 
héten e lap szerkesztőjenek egyik gyermeke élet 
és halál közt lebegett. A nagy veszély közepette 
hasztalan keresett embert a felolvasásra — nem 
volt /vállalkozó az idő rövidsége miatt, tehát ő mint 
rendező vállalkozott felolvasásra, habár az utolsó 
percig sem tudta, vájjon családi körülményei meg
engedik-e személyes föllépését? A többit tudja a 
t. közönség, valamint azt., hogy a cseiid/.nviirók 
egyike a „Csongrádmegye0 szerkesztője mégis azt 
követelte, hogy a felolvasó talán a csendzavarók 
tiszteletére sálon ruhában lépjen fel.

Ebből az a tanulság, hogy a „Csongrádmegye0 
szerkesztője és a modern gondolkozásunk előtt a 
salonruha az első, a jellem utolsó he
lyen áll; mi azonban és minden józan gondolko- 
zásu ember az ellenkezőt valljuk s az embert a 
ruhánál többre becsüljük.

A kaszinói első felolvasó este.
Ha e lap szerkesztőjének nem volna elve az, hogy 

a kaszinói estéken szereplők működését, lapjában nem 
akarja bírálat alá venni: legelőbb is ő reá rontanék,

Elbeszélés.
IRTA : CSUPPAY FERENCZ,

(Folytatás.)

— Mégis ördögöd volt.. Iliit azután éi:-e, te-e vagy 
Kerémly ¥

— Kerémly, szólt s Fekete Fiiéit ott. hagyta a 
faképiiél, maga sem tudva miért mondta ép Kerémly 
nevét, nem gondolva meg, mit ért Fekete a kérdés 
alatt.

— Megállj te gróf! Majd megjárod még azzal!.. 
Tudom azért., hogy ez a toitélyos Gyergyai sem mon
dóit igazat., s ö a választott.

Amint hogy igaza is volt mert Rávainé Gyergyait. 
szerelte.

Hanem azért Fekete Fiici mégis gróf Keréndyt 
fenyegette.

VI.
Mikor B .... n azon az emlékezetes bálon olyan 

sokat suttogtuk, természetes volt, hogy nagy érdeklő
déssel várták, hova is fog llát. n dolog fejlődni?

Az első, kiről annyit beszéllek, u gróf volt. Akkor 
mindenkinek eszébe jutott, miféle összeköt tetőse volt 
Rávainénnk a gróffal; — a második a pör megindítása, 
amit senki sem várt, már, de most nagyon jó tárgy volt 
róla beszélgetni; — a harmadik pedig, amit eddig mi 
sem tudtunk, az, hogy az öreg Máté Gáspár Ilonkát, 
magához vette, minthogy gyámja volt se jogával öl
hetett; — bár Rávainé ezt a dolgot nagyon ellenezte, 
de a szakadás az öreg határozott kívánságára meg
történt..

Erre senki sem számított. Még Gyergyai sem, pe 
dig őt legkellemetlenebbül érintő a dolog, a mennyiben 
Hont nem láthatta mindig, mert az üreg Máté nem la 
kott a városban.

Később azonban Rávainé tel sem vette a dolgot. 
Igyekezett. Gyergyait. hálójába keríteni, csakhogy ez nem 
sikerült. Pedig olvnn célzásokat lett, melyek hallatára 
Fekete Fiici, ha Gyergyai helyében lett volna, menten 
Rávainé lába elé borul. Csakhogy Gyergyai nagyon ügye
sen ki tudta kerülni ezt, s mindig olyan syllogismusok 
bán felelt, melyekből azut án megért he: te Rávainé, hogy 
neki nagyon meg van erősítve a szive a szép asszonyok 
ellenében — de még az esze is.

A pör már jó darabig húzódott. Dobos Elek, Ilon
nak védője, olyan ügyes érveket, hozott fel a végrende 
let mellett, hogy Gyergyai sem tudta kifoi natni; s min
dig uj meg uj állításaival nagyon India, a. pört halasztani

I.exi kezdett. bites ember lenni. Mindenki mond
ta, akinek esze ágában sem volt, soha pörlekedői, hoey 
lenközelebbi perét reá bízza. Csak úgy hízott ások cli- 
ens-jelölttől.

Pedig nem volt, könnyű a dolog. De mintha min
den tehetsegét összeszedte volna, hogy erre a pön-e for
dítsa: ügyesen védekezett.

Hanem azért két bíróságnál elvesztette a pört. 
Természetes is volt. De azért dicsérték, hogy nem en 
gedte magát könnyen sarokba szorítani.

Gyergyai meg értesítette a pör állásáról, s tudtá
ra adta, hogy n harimulbirósági Ítélet is nem sokára 
meglesz, s vége lesz a sok liuz.a-vonának.

Gyergyai éjjel nappal kutatott. Midőn már közel 
volt a harmadbirósági ítélet napja, Gyergyai elment. Má
té Gáspárhoz.

Ilont, találta, ott. épen.
— Máté urat, keresem — szólt Gyergyai, miután 

köszöntötte Ilont.
— Itthon van; — s Gyergyai be sem várva Ilon 

további szavait, ment be egyenesen Mátéhoz.
— Jó napot, öcsém! köszönt, előbb az öreg. Tu

dom, miért, jön! Én már meg is találtam
— Megtalálta! Mit,?
— Egy szerződést, olvassa csak!
Azzal egy sárgult okiratot adott át az öreg Gyer- 

gyaultik, ki hamarosan átolvasta.
— Megnyertük a pört uiaiiibátyám, azaz hogy én 

e,vesztettem! OJ

— Épen önhöz akartain vinni, hogy maga ellen 
használja.

.... Az öreg és Gyergyai együtt működtek. Má
té folyton kut.aloll a család levéltárában, mely nála 
volt elhelyezve; mert azon véleményben volt, hogy Ré
vai és első neje között valami szerződés jött létre. Hal
lott is ezekről valamit, nrkor testvére nőül ment Ré
vaihoz, de nem látta, mert épen akkor külföldön tartóz
kodott, de hogy mi volt a tartalma annak a szerződés
nek, és hol vau, ő sem tudta. Azonban közölte e vé
leményét Gyergyaival, a ki azután mindenkép azon 
igyekezett, hogy az az okirat meglegyen, mert biztosra 
vette, Imgy az lesz a rejtély megoldója.

8 ez időtől fogva Máié és Gyergyai együtt mű
ködlek. Persze azl senki sem tudta, hogy Gyergyai az 
ellenféllel paktál. Máténak jutott a szerencse, begy a 
titok homályát eloszlató okiratot felfedezze.

— Köszönöm bátyám, köszönöm, mondó Gyergyai 
átvéve nz okiratot.

Gyergyai már csak „bátyám" nak szólító az öreg 
Mátét — mert, felfedezte neki, hogy szereti Ilont. Az 
öreg is nagyon öiüll, hogy olyan derék embert nevez
het, gyámleánja leendő férjének.

Gyergyai búcsút vett. Ilontól is alig köszönt el; 
ment, egyenesen a városba az okirattal.

llajtafótt. Dobos Elek lakására, kit azonban nem 
talált otthon. Megtudta, hogy nemsokára haza jön, vár
ta tehát nagy türelmetlenül.

Egy óra múlva haza jött L'-xi.
— Hát. te én nálam? Mit, akar-z?
— Lexikém, akarsz e híres ember lenni?
— Már le is gunyolódol? Eddig te voltál az egye

düli, ki sohasem bántott.. Te is fiam Brutus!
— Komolyan beszélek.
A hang, melyen Gyergyai e szavakat moudá, fi

gyelmessé tette Luxit.
— Mit akarsz?
— Akaródé pörödet. megnyerni?
— Hisz az lehetetlenség!
— Nem az, ha én mondom !
— De épen te? Magad ellen beszélsz."

(EoJy tatás.)



hogy felolvasásál miért nem tette kellemesebb hangzá
súvá, miért nem élénkilelte egy kissé nőknek vilié ap- 
foságokkill nehogy igaznak tűnjék föl a múltkori fel- 
szóhilás(>m után többek által támasztott azon föltevés, 
mintha éu az igen tisztelt női közönséget száraz tudo
mányossággal óhajtanám untatni.

Majd nem igy lesz az ezután, erre nézve pedig 
elfogadjuk Balázsovils urnák azon mentségét, hogy az 
idő rövidsége miatt nem ért. rá megfűszerezni. Különben 
pedig a figyelmes hallgatókat a különböző népek között 
ügyesen kalnuzolva kellő tárgyismerettel szólott „a nők
nek a kereszténység előtti és utáni helyzetéről.'*

A nem figyelmes hallgatók alkalmasint már ismer
ték, a zajosan hallgatók pedig nem akarták megismerni 
a félő vasás tárgyát.

Amazokról nem szólok, majd csak találnak ők is 
figyelmükre méltó tárgyal ; de emezek már kemény meg
rovást érdemelnek. A kik bor mellett mulatni akarnak, 
azok megtehetik azt máskor is, akár mindjárt a műso
rozat bevégzése után; de a kik felolvasó estéré jönnek, 
azok művelt emberekhez illően szép csendesen hallgas
sák végig az előadottakat.

Az nem e ég, hogy bejöttek meghallgatni a Kris- 
tó Nagy Antal ur által érzéssel előadott népdalokat., 
mint : „Megérem még azt az időt", „Égszinű kék a ne
felejts leveie", „Elmennék én, de nem tudom hová", 
„Biró uram panaszom van", „Kéket virít a nefelejts, 
nem sárgát". — Lehet, hogy majd valamely később elő 
adandó zenei remekmű nem lesz ilyen zajos külső ha
tást ; lehet, hogy tiemely költemény nem talál oly jeles 
előadóra, mint Arany János „Éjfé'i pátbaj“-a Weiner 
Mór urbnn talált; — de azért csak hallgassák végig 
azokat, is figyelemmel. Csak igv érhetik el a felolvasó 
esték kitűzött céljukat, csak igy lehetnek azok jótékony 
hatással.

A dalegyesület, által szép összhanggal énekelt „Szel
lem világ" (Mosonyitól) igen kellemesen lepte meg az 
egész hallgatóságot, valamint a zenekar által nyitányul 
előadott „Rákócy nóta" is tetszéssel fogadtatott.

Végűi legyen szabad a rendezőség figyelmébe aján
lanom, hogy a felolvasó estéknek természetéhez képest 
kívánatos, hogy a műsorozat, egyes tárgyainak cime kel
ló részlet ességgel közzé legyen téve, és hogy az előadás 
tartama alatt a szomszéd terem ajtaja bezárassék

A telolvasó estélyt kedélyes tánc követte, mely 
éjfél utáni egy óráig tartott. &. 1.
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— Kaszinói közgyűlés volt múlt vasárnap d. 
5 órakor. Kiss Zsigmond elnök constatálta, hogy 
ujonun beiratkozott, tagok száma 137 s a kaszinó 
Itd a kaszinói berendezés címén befektetett töke 
•/• ot jövedelmezett s igy a házi kezelés hasznosnak 
bizonyult. Az 1880. évi zárszámadás helyesnek talál
tatott s ugyanazon bizottság bízatott meg az 1887. 
éti számadások megvizsgálásával. A f. évi költségve
tés némi módosítással elfogadtatott.. Kis zajt idézett 
elő ny< c kaszinói tagnak a közgyűléshez intézett s 
ott lelni vásott azon kijelentése, hogy' a választmány
nak Szépe Kálmán és Tóth Árpád kaszinói tagokra 
hozott határozata következtében a kaszinó kebeléből 
kilépnek. A választás eredménye: elnök Kiss Zs., al- 
ehiük Zolnay K., jegyző dr. Mátéffy F., ügyész dr. 
Csató Zs., pénztárnok Garay J., könyvtárunk Szabó 
L., gondnok l’iesznik A., valasztm. tagok: Kristó N. 
István, Tóth János, Nagy Ferenc, Miliálovits János, 
Pólya Ferenc, Petrovits Soma, (ír. Pollák S., Balá- 
zsovits N. és Schlesinger K. — Miliálovits J. és Balá- 
zsovits N. a megválasztatást, nem fogadták el.

— Békessy Gyula debreceni tankerületi kir. főigaz
gató múlt hétfőn és kedden teljesité hivatalos láto
gatását városunk gymnásiuniábau, meghallgatván az 
egyes tanárok tanítását, s tudomást, szerezvén a növen
dékek elől átadásáról. Kedden d. e. 11. órakor elnök
lete alatt tanári értekezlet tartatott, melyen tapasz
talatait előadván megelégedését, fejezte ki s megígér
te, hogy nyáron, midőn H.-M.-Vásárhelyen az érett
ségi vizsga véget ér, ismét fogja intézetünket becses 
látogatásával szerencséltetni. Hétfőn este a tanári kar 
főigazgató tiszteletére a kaszinóban vacsorát rendezett, 
melyre Stammer S. kir. tanácsos alispán, Sarkady N. 
Mihály polgármester és Kiss Zsigmond gymn. biz. el 
nők is hivatalosak voltak. A szokásos felköszöntök 
most sem maradtak el. Ugyanis Slammer S. a fő
igazgatót éltette, ki igazság szeretete, jó indulata s 
munkássága által már is az égész tankerület szeret.e- 
tet es tiszte elét, bírja. Főigazgató annak előrebocsá 
fásával, hogy működésében több szomorúság mint 
erőm éri, valahányszor Szentesre jön, csak örömérzet 
fejti el keblét, ismerve e város közönségének áldozat
készséget, melynek legeklatansabb tanujele a disz.es 
gynmasiumi palota. Ismerve azt, hogy a tanügy terén 
lepusztulható ezen szép haladásban nagy érdeme van 
e város polgármesterének és a gymn. biz. elnöknek, 
e két derék férfi jólétére űrit j poharát. Polgármester 
mintegy tájékoztatni óhajtván főigazgatót. Szentes tmi- 
ngyének múltjáról visszapillantást vetett a malira. 
Az iskolai átalakulásban mindig nagy része volt Zol
nay Károly igazgatónak, ő rá üríti poharát. Kiss Zsig
ulid a tanári kart éltette. Végül Zolnay K. igazgató 
a tanári kar vendégeit éltette, kiknek mindannyiok- 
nak része van a tanügy előmozdításában.

Kinevezés. Komáromy Lajos helybeli oki., mér 
nők, volt, polgári iskolánk egykori széptehetségű fa 
Hitványa Nagy-Küküllő vármegye államépitészeti hi- 
'ataláhozzkir. segédmérnöknek lett kinevezve. Ez u j ál
láshoz s a további elhaladáshoz egykori kedves ta
nítványunknak sok szerencsét kívánunk.

— Bálint János jómódú s rendkívüli szorgalmú 
helybeli gazda ember meghűlés folytán rövid szenve
dés után meghalt és e hó 17 én nagy részvét melleit 
temettetek el Nevezett, polgártársunk nagy érdeme
ket szerzett magának a legutóbbi árvízveszély alkal
mával a kormánybiztosság idejében, mert ö volt az, a 

a kormánybiztosnak önként, kínálkozott a legve- 
®zei|elmesebb helyekre a gátvonalon elmenni s bar- 

a kormánybiztos utasításait továbbítani. Mint hová

gazda arról volt nevezetes, hogy ő volt leghamarabb ] 
készen a gabona olnyomlatúsával s eitiikarilásával, | 
teliét első a munkában, de nem az utolsó a családi 
mulatságokban, hol a romlatlan mulató magyar ember 
típusát képviselte. Ö a mulatságokban is megmutatta, 
hogy prédálás nélkül is lehet mulatni, mert, vagyonát 
nem áldozta fel az élet ölöméinek élvezésére, sőt azt 
családja javára folytonosan gyarapította. E derék- pol 
gár hamvai nyugodjanak békében !

— Farsangi mulatságok. Egészen tíz utolsó farsan 
gig miudeiiik szombatra. e.>ik egy-egy, sót némelyikre kél 
mulatság is. Ugyanis ma lesz megtartva a he ybeli dal 
és zeueegylet által tervezőit, álarcos bál, mely iránt, an
nál nagyobb az érdeklődés, mivel nemcsak táncolni, ha
nem nevelni is lehel, a furcsánál furcsább je.eueleken. 
Február 4 én lesz a nőegyleti bál tombolával összekötve 
— ekkor találkoznak úgy a helybeli mint, vidéki intel 
ligens családok s mulatnak az apró csemeték javára. E 
hó 28 áu lesz a. helybeli kovács ifjúság koszorús bálja 
a csizmadia ipartestület, házában, hol annál több ven 
dégre lehet, számítani, mivel a bor ingyen szolgáltatik 
ki. Február 4 én tartja rendes évi láucmu al.ságat a 
C'izmadia iparársulal, sápit helyiségében. Február II én 
rendez tái cmulatsagot. a. helyhe'i iparos i jusági egylet 
a városi vendéglő nagy termében.Mint halijuk, a fi ital 
szabó iparosok is terveznek mulatságot. Vau tehát bő
ven alkalom táncra és szórakozásra.

— Egyház községi közgyűlés lesz e hó 21-én a 
szentesi ev. ref. egyháznál, melynek tárgyát, az 1888-ik 
évre megállapított költségvetés tervezel es az adókulcs 
megállapítása fogja képezni.

— Félévi vizsgálatok A helybeli ev. ref. egyház 
nál az első félévi zarvizsgák jövó hétfőn veszik kezde
tüket, mire az érdekelt szülők figyelmét újból felhívjuk. 
A vizsgák sorrendjét múlt számunkban közöltük.

— Négy folyamodó jelentkezett a helybeli r. kath. 
egyáznál üresedésben lévő pénztárnoki állásra u. ni. 
Lovossy Imre, Krébec Lajos, Pataki József és Gombos 
György eddigi pénztárunk. Azt hisszük, hogy' a válasz 
lás akkor fog megtartatni, amikor a telebbezési ügy 
megvizsgálására kiküldött bizottság munkálatával ké
szen lesz.

— Felebbezési ügy. A r. kath. egyháztanács meg
választása ellen beadott felebbezés ügyének megvizsgá
lására kiküldött bizottság nyilatkozatra hívta föl a 
választás előkészítésével és vezetésével megbízva volt, 
bizottságot a felebbezésben foglalt, vádakra és kifo 
gásokra vonatkozólag, s a mi....yihen a vizsgáló hízott
síig a maga hatáskörében mindent megtesz a helyzet 
tisztázására, remélhető, hogy’ részrehajlatlan véleményt 
fog beterjeszthetni ez ügyről az egyházi pilácshoz.

— Póttag behívása. Murvai János, a helybeli ev. 
ref. egyháztanács tagjának jelha álozása folytán Dósa 
Elek gymn. tanár mint legközelebbi póttag hivatott be 
az egyháztanácsba.

— Megyénk közig, bizottsága e hét. elején igen 
hamar végezte dolgát, többnyire száraz jelentések ol 
vast.ut.tak fel, melyekre egyéb határozat nem lehetett 
mint, „tudomásul vétetik." Csak egy tárgy lett volna 
érdekes, t. i. a tanfelügyelő kifogást, emelt Eder Já 
nos polg. isk. tanárnak a városi közgyűlés által a 
községi iskolaszékbe történt megválasztatása ellen, mi
vel a községi tanítók számuk arányához képest úgy 
is képviselve vannak az iskolaszékben. Habár a bi
zottsági tagok többsége a tanfelügyelői véleménynyel 
ellentétes állást foglallak el. mégis a tanfelügyelő lá- 
volláte miatt ez ügyet a legközelebbi ülésre halasz 
tették.

— Közgyűlése lesz holnap d. u. 2 órakor a hely 
beli iparos ifjúsági egyletnek mostani helyiségében, 
ha t. i. az összes tagok egy harmada megjeleli.

— Hubay Gusztávnak városunkban működő szintár- 
sulaláról kritika helyett csuk annyit, mondunk, hogy 
csekély pártolásban részesül, pedig figyelembe véve a 
társulat, működését, ez nagyobb pártolásra érdemes. Azért, 
azon óhajtásunknak adunk kifejezést, hogy bárcsak azok, 
kik tehetik, felfognák azt, mennyire hazafias kötelessé
günk egy magyar színtársulatot támogatni, mely főkép 
más

i

nemzetiségű vidéken hazafias missiót teljesít.
— Furcsa állapotban vagyunk a postai forgaiom- 
Nemcsak hogy a Szegedre vagy Vásárhelyre lela- 
levelek harmad- vagy negyednapra érkeznek, ha- 
a közeli csongrádiaknak küldött levél előbb Buda-

mai. 
dott 
nem 
pestre vándorol s onnan t.ovábbittatik Csotigrádra. E te
kintetben az illetékes hatóságok o baj orvoslásáért ke
resték meg a köziek, minisleriumot.

— Bikaborju kiállítás. A képviselőtestület, által 
elrendelt b i k a b o r j u - k i á I 1 i t ás a közelebbi téli 
országos vásárral egyidejűleg, t. i. f. évi január 28-án 
délelőtt, 8 órakor a rég: szénáskert melletti külső vá 
sártéren fog megtartatni, mely alkalomra egy' darab 
20 frankos-, egy darab 10 frankos arany,- és egy darab 
2 forintos tallér jutalom dij tűzetett ki, ugyan akkor 
Szentes város részére 10 darab tenyésztésre alkui 
inasnak ítélt egy éves bikaborju fog vásároltatni.

— nyilvános köszönet. Tekintetes űr. Cukerman 
Soma orvos urnák helyben. Miután tekintetes orvostudor ur 8 
éves Károly fiamat hosszas és életveszélyes betegségéből (mollviz- 
kórból) kiváló szakértelemmel párosult szorgalmas gyógykezelé
se által kigyógyitotta s különösen ügyes operatiója által a már 
már haldokló fiamat az életnek visszaadta: ennélfogva tekinte
tes orvos tudor urnák hálás köszönelemet nyilvánítóin. Szente
sen, 18S8. óv január hó 18. Teljes iszt telette! Csergő Sándor.

Óvás! Amint egy pénzhamisító étléklelon fémmel 
az igazi pénzhez hasonló eulylyitl,.fénynyel, külső alak
kal stb. a közönség szemét megcsalni iparkodik, ép úgy 
járnak el az eszközökben kevesbbó válogató bizonyos 
vállalkozók, kik Brandt Rich. gyógyszerész ur kedvelt 
svájci labdacsainak nagyszerű eredménye miatt nem 
tudunk nyugodni. Óvatos legyen tehát mindenki! A 
Brandt Rich. féle labdacsok vételénél vegye le minden 
ki a doboz körül gummiszalaggal megerősített haszná 
lati utasítást s győződjék meg azonnal, vájjon a kerek 
piros cimiraton megvannak-e fekete betűkkel körben ki 
telt ezen szavak: „Brandt Rich. gyógyszerősz svájci láb 
dácsái." A piros alap közepéi) fehér keresztnek s rajta 
Brandt Rich. névaláírásának keli leuui. Ára 70 kr. a 
gyógyszertárakban.

I. tized 135. sz- (Pál Sámuel féle) FxélZia, és bo
garas! 2'/t Lá-olcL szőlője a raji a 
IfíVÖ épülettel szabad kézből örök áron eladó. 
Értekezhetni a. tulajdonossal IV. tized 112. számit 

(öreg Erdődi-féle) házánál.

4'/a százalék jelzálogra felvenni szándékozók 
értekezhetnek nálam és felvilágosítást nyerhetnek.

Tisztelettel 
TLolxn CH-á/bor.

Hirdetmény.
A Körös Tisza Maros-közti érdekeltség védeke

zési és igazgatási költségei negyedévenként lévén 
esedékesek, felhivatnak mind azok-, kik kirovásaik
kal hátralékban vannak, hogy tartozásaikat. Szentes 
város közpénztáránál f. évi febr. 15 ig Imlizetni annyival 
inkább el ne mulasszák, mert a hátralékok alán emlí
tett naptól megfelelő kamat lesz fizetendő.

Szentesen 1888 jan. 17.
Tóth Kálmán.

aii. tanácsnok.

ZE=a.l;yáz=i/t.
A szentesi Cnsinónál üresedésbe jött, évi 500 írt

tal javadalmazolt s ez év npril 24 éu tényleg belölten- 
dő cusinós állásra pályázat nyiifalik. — Az ezen állást, 
elnyerni óhajtók, kellőleg felszerelt, pályázati kérvé
nyeiket, f. év február 15 ig az elnökségnél adják be, 
hol a szerződési feltételek is megtekinthetők.

Szentes, 1888. január 18
KISS ZSIGMOND, egyl. elnök.
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A bánfaival közbirtokosság tu- J 

lajdtHláí képező, egy 12 lóerejű loko- jí;- 
mobillel hajtott, 2 kőre járó, jó üzemben U 
levő malma cséplővel, szerszámokkal s az 
Összes kellékekkel. , f

Továbbá egy 2 emeleles magtár cse- i:> 
répfödél lel, egy kukorica góró, egy na gy p 
üres telek, végűi 2 jó karban levő ház a V 
gépész és molnár számára eladók lesz- 
nek. Az árverés a községházánál fehj’ll- 
ár Iió 2-án d. e. 9 órakor íiyilvá- it 
nos árverésen fog megtartatni. A ven- 
ni szándékozók kéretnek a líikiáltási ár- 
nak 10°/0 át az árveréskor készpénzben jpr. 
letenni. ■

Bővebb tudósítással szolgál az alul Írott. >: f 
Bálifalva, 1888- jan. 16.

Görbios János |
községi biró és közbirtokossági elnök. cl..

3087/87. Árverési hirdetmény.
A szentesi Ilii, bíróság mini tkvi hatóság közhírré 

teszi, hogy B igi Mihály és Szőke István végrehajtatók ■ 
nak Kölni Mór szentesi lakos végrehajtást, szenvedő el
leni 300 frt és 750 frt tőkekövetelés es járulékai irán
ti végrehajtási ügyében a szegedi kir. törvényszék (a 
szentesi kir. járásbirósúg) területén lévő, Szentes váro
sában és habárában fekvő, a szentesi 494. sz. Ijkben 599 
111', sz. a. udvartérre 1G5I frt, a szentesi 10704. sz. fjkv- 
ben 12011/a. hr. sz. a. 3”22/mo hold mucsihilii földre 411 
fi't, a szentesi 13374. sz. tjkvbe 12007. hr sz. a. 29í7wo 
hold mucsiháti földre 174 frt, a szentesi 8325 sz. tjkv
be 2174. hr. sz. a. házudvarténe 1792 Irt, a szentesi 
13872. sz. ijkben 11133/b. hr. sz a. 2'”‘/im„ hold kis
fokéi földre 47 frt, a szentesi 13373. sz. I.jkvbe 12048/a. 
hí', sz. a 8s“/u«> Imid mucsiháti föld fele részére 390 
frt, ugyanazon tjkvhen 12049. hr. sz. a. 8’!°/io»o hold mu
csiháti főid végrehajtást szenvedettet illető fele részé
re 417 frt, az ugyanazon tjkvhen 12050/a. hr. sz. a. 
1 l2OO/ioi)o hold mucsiháti föld ugyanőt illető fele részére 
534 frt. 50 kr, a szentesi 10G98. sz. fjkvbeii 12048/b. r. 
sz. a. 8M/iw« hold mucsiháti föld ugyanőt. illető fele ré
szére 390 frt, az ugyanazon tjkvhen 12050/b. r. sz a. 
1 ‘““/inra hold mucsiháti föld fele részére 534 frt. 50 ki', 
az ugyanazon Ijkvben 12051/a. hr. sz. a. 5'200/isoo hoki 
mucsiháti föld fele részére 261 frt 50 kr, végül az 
ugyanazon Ijkvben 12052/b. hr. sz. a. 412“%m° hold mu- 
csiíiáli föld fele részére 205 frt 50 krban ezennel meg
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok uz 1888. évi január hó 
2G ik napján délelőtti 9 ómkor a szentesi kir. járásin- 
róság mint tkvi hatóságnál megtartandó nyilvános árve
résen megállapított.kikiáltási áron alól iseludalni fogmik.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs 
árának 10% át vagyis n fenti becsértékek egy-egy tized 
részét, készpénzben, vagy az 1881. évi G0. t.-C. 42. § á- 
ban jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember hó 1 én 3333 sz. a. kelt igazságügymiuisztQri 
rendelet 8. § ában kijelölt ovadékképes érték papír
ban a kiküldött kezéhez lelenni, avagy az 1881 LX. 
t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a biróságuál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgált.atni.

Kelt Szentesen, 1887. évi augusztus hó 23. napján. 
A szentesi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.

disz.es


Kiadó bolt és lakos.
Tdcs Slájer Sándornak e 1 V-ik 
tizullwii (hiscGn-n) lévő háza, mely <“gy bolthelyi 
sérből, két utcai és egy udvari szobából, élés- 
kaíiiiából, pincéből, istállóból, ólból s tiizrevalós- 
ból áll, folyó évi Szent György iwptól fogva ha 
szm.berbc kiáldó. Értekezhetni e Inp szerkesztőjével

Balázsovits Norberttel.

, mely egy bolthelyi

■ PSERHOFER J
^yíi^yszerüíra

Becs, Singerstrasse J5. oz. ^Az arany bírod, almához". 

Vérliszlitó labdacsok, melyek előbb uni- 
versalis piruláknak neveztettek, ezen utóbbi 
nevet teljes joggal megérdemlik, mert való
ban alig vau betegség-, melyben ezer meg 
ezer esetnél esodálatra méltó hatásunknak ne 
bizonyultak volna. A legmakacsabb esetekben, 
melyekben minden cgyébb gyógyszerek hasz
talanul alkalmaztattak, ezen labdacsok áltál 
•számtalanszor s rövid idő alatt tökéletes meg
gyógyulás következett be. I skatulya 15 pt 
rülával 21 kr., egy tekercs 6 skatulyával I frt 
5 kr., bérmentetlen utánvétellel I frt 10 kr.

A pénz elöleges beküldésével bérmentve 1 tekercs pi
rula 1 frt 5 kr., 2 tekercs 2 fit 30 kr., 3 tekercs 3 frt 
35 ki\, 4 tekercs 4 frt 40 krn 5 tekercs 5 frt 20 kr., 10 
tekercs G frt 20 kr. (Egy tekercsnél kevesebb nem küldetik.) 

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

A sok köszönő irat közöl néhányat itt közlünk:
L e o g u n g, 188$. május l'».

igen tisztelt uram] Önnek pirulái valóban Chiidálatra 
méltóan működnek, Jiem olyanok ezek, mint egyéb dicsőí
tett szerek, hanem segélyt nyújtanak majdnem mindenben. 

A hiisvétkor küldött pirulák legtöbbjét ismerőseim és 
4»;'wáljjaim közt osztottam ki s mindnyáján segítettek, még 
mauas korú egyének i>. ha nem is leljes jó egés/.eget, de 
tetemes Ja\«l ást tapasztaltak, s folyvást használni aka
dják. Kérem ennéLfogVíi, szíveskedjék ismét 5 tekercset kül
deni. Tőlem és mindazoktól, kiínek szerencséjük volt az 
ön pirulái által egészségüket visszanyerni, fogadja benső 
Löszönctünket.

Deutinger Márton. 
Béga.-ózt,-György, I S82. febr. 6. 

Tisztelt nraml N»*m fejezhetem ki eléggé benső köszö- 
•nutemet az ön piruláiért, mert Isten segítsége mellett nőm, 
ki évek éta niisei’erében szenvedett, egészségét, ön vérti z- 
titó piruláinak köszönheti, s habár még most is kell azo
kat ne ha hevennie, egészsége helyreállott már annyira, 
hogy ifjai frisseséggel minden dolgát végezheti. Ezen köz
leményemet minden szenvedő javára felhasználhatja s ké
rem egyúttal, szíveskedjék két tekercs pirulát küldeni, va- 
himiwt két darab ckinai szappant is Kivaló tisztelettel 

Novak Alajos, főkertész.

Tekintotes-Kr ? Elérebocsátva, hogy önnek minden gyógy
szere egyformán jó, mint kitűnő fagybalzsama, mely az óm 
családomban több idült, fagydaganaUrt gyorsan megszünte
tett, dacára az úgynevezett, universalis gyógyszerek elleni 
bizalmatlanságomnak elhatároztam, önnek vértisztitó piru
láit 'Használni s ezen apró golyócskák segélyével hosszú 
évi a/ranyér bajomat ostromolni. Nem vonakodom önnek 
megv&llaiH, hogy régi hajó n Kegy boti ha.szn lat 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.

Fali, -balzsam Pserhofer l.-t«l, sok év óta ismert leg
biztosabb szer mindenféle fagyások ellen valamint idült 
sebekre stb. Egy dobozzal db kr., bérmentes küldéssel 
C5 kr.

Golyva-balzsam. megbízható szer a golyva nyak el
len. Egy palack 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr.

IHeí-essencia (prágai cseppek) elrontott gyomor, rósz 
emésztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő házi
szer. Egy palack 2G kr.

OköiTarkvirágnedv. általánosan ismert kitűnő házi
szer katarim*, rekedtség, görcsös köhögés stb. ellen. 1 
Italaik 50 kr., 2 palack bérmentes küldéssel 1 frtöOkr.

Amerikai kösz? ciiy-keuöes. legjobb szer minden 
köszvény és reumatikus baj, tagira igatás, lsehias, fűlfá- 
jás ellen stb 1 irt 20 kr

Alpesi iiövénynedv W. D. Bernha-dtól. 1 palack 2 
frt 60 kr., fél üveg 1 frt 40 kr.

Szcm-csseatcia Romershausenfól. 1 palack 2 frt 50 
kr., fél palack 1 frt 50 kr.

Esik i/.zúdíts elleni por i skatulya 50 kr, bérmen
tes küldéssel 75 kr.

Pserhofer J.-tÖi, számos év 
óta legjobb minden hajnövesztő szer közt, melyet orvo
sok elismernek. Egy elegánsan kiállított nagy adag 2 frt.
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DR. J G POPP
udvari fogorvos

Elismert sz.e. a fogak tisztántartására,

DR J. G. POPP (
( 7(,a togport kedvelők közi a legelterjedtebb és legkedveltebb, melytől a fogak 

hitpoia, „i ragyogó fehér szint nyernek.
Ára: 63 kr. 

I • . .. ./.íi r. fíiii'lion^ei'Yé l->uzer Meggátoija
a foghnst ős

í Ára : a nafly nalagzknak I frt a"kisebbnek I frt, ajegldsebbnek 50 kr.-------

-------- Ti—..... i.xri.iiHztdin. (IvegtőgelyekliBii. Elismert sze 
Anaiiiclin- Pi felfrissitósére és konzerválására.

Ára I frt 22 kr.
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DR. J. G. POPP
udvari fogorvos

DR. J. G. POPP
udvari fogorvosfii DR. J. G. POPP

pJ udvari fogorvosIrl______________2_________
§ DR J G. POPP

udvari fogorvos
Ir>__ __________________
fii DR J G. POPP (
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fii DR J. G. POPP (---------------------- Kl előtt. Kitűnő fogtisztitó szer.
[fi uilviiri fogorvos ( Ára. 35 kr------------------ --------------- --------------------------

| DR. J. G. POPP (
lil udvari fogorvos ( ______________________________ ____. . . .  ----------- ——x——

■7 foetömöie (Plom»>«). me'yl~el o használati utasítás szerint barin önmaga tomoszol- 
( " heti ki odvas fogait.
I Ára : I frt.

T Wöveiivoz.appru.a a legkitttnőbFpipere- és gyógyszappau, mindenféle bőrkiütés és 
( foltok ellen.
/ Ára: 30 kr. _      
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Ili aki ii os lapasz Stendel tanártól, vágott és s mt se
bekre, roszindnlatn daganatok, még idillt és gyakran fel- 
ii.inló liíhsebekre is, körömféregre, sebekre s gxuladt 
mellre és egyéb hasonló bajoknál ajánlható. 1 doboz 50 
kr., bérmentes küldéssel 75 kr.

.iliahiiioM tisztító só Bnlrich A. W. tői, kitűnő házi- 
sz -r a vnsz emésztés következményei, fejfájás, szédülés, 
gyomorgörcs, mellégés, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 cso
mag 1 frt,.

Ferenr-pííHiika 1 palack 60 kr.

]' Az itt ■megnevezett készítményeken kívül minden az
Sl osztrák hpoklw.n hirdetett bel- és külföldi pharmateuti- 
jj kas különlegességek készletben vannak s minden a raktár- 
Íbaii nem lövő cikkekről kívánatra pontosan és olcsón gon

doskodunk.

sre- A postai küldemények gyorsan és pontosan eszkö- 
v sülteinek elő leges péiizbeküldésre vagy utánvéttel.
1 A pénznek elöleges beküldésével (legjobb potautalvány- 
!] nyal) a szállítás sokkal kevesebbe kerül, mint az után- 

| vételnél.
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A lidrom uj optikai készülék
oly hasznos mint mulattató — a maga nemében 
egészen nj és egyedüli, finom rézfoglalatban, el
ső rendű üveggel, miről több száz köszönő és el

ismerő levél érkezett be hozzánk (elegáns csomagolás mellett 
1 ajándékul igen ajánlatos) igen fontos iskolák, természetbará'ok, 
i növény és ásványgyujtők s mind azok számára, kik a szabad 
| szemnek nem látható pár Inyok s általában a természet csodálat- 
I raméltó titkai iránt érdeklődnek. Azonban háztartások számára 
1 az élelmi szerek, italok s mindennemű anyagok mai lábrakapott 
hamisításai mellett az uj phoroskop. insektoskop kiválóan jó na
gyítóval, tiszta képekkel, melyek 10 )0 szeres nagyságot mutatnak, 
e készülékek igazan nélkülözhetetlenek, mert azokkal kivétel 
nélkül minden, folyéko y mint zsíros és tömör tárgyak pontosan 
vizsgálhatók, u. m tej, bor, sör, viz, kávé thea stb. valamint 
mind-n szeszes ital, azután kenyér, liszt, vaj, sajt, mag, gyarmat
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, ho<*y 
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 szintén szolid és 
igen éles zsebnagyító van csatolva kellő utasítással, s mind ez a 
jó csomagolást is beleértve mindenhová bérmentesen csak 5 
írtért a pénz vagy levélbélyeg elöleges beküldése mellett kap
ható. utánvétellel is, de akkor a szállítási magasabb dij a meg
rendelőt terheli. Egyenesen s egyedül kapható az iparcsarnokban 
Kriensben Lucern mellett (övajc.) Levelezés minden nyelven.

•lég y z e t. Igen elegáns, kelendő cikk mindennemű üz
let számára, főkép minden kirakatnak díszéül szolgál. Tömeges 
inegrendelé^knél kedvező feltété ek (Képviselet kerestetik.)

ufN. LEG-TOBB 
cvG^ETTA-PAPiao

A VAT.Óm

LE HOUBLON

íac-similk dk i’rtiqukttk 17, rue Beranger, á PARIS

Francia gyártmány
CAWLEY & HENRY-től, PÁRISBAN.

Ezt a papirost legjobban ajánlják : 
ür. J. J. Pohl, Dr. R. Ludwig, Dr. N. Lippmann 
vegytan tan árok a bécsi egyetemen, még pedig 
kitűnő minősége, kiváló tisztasága miatt és 
mivel az egészségre nézve ártalmas anyago

kat nem tartalmaz.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos; Baiazsüvits Norbert könyvnyomdájában 1888.



Melléklet a „Szentes és Vidéke44 1888. évi 3-ik számához.
— Magyarország földbirtokának tiszta jövedelmét 

156 millió ti Hal mutatja ki az új kataszter. Az osztrák 
földbirtoké 23 millióval kevesebb. Ausztria termő te
rülete kisebb a mienknél, de viszonylagos jövedelme 
irigyebb. Nálunk 1 hold átlagos tiszta jövedelme 3 frt 
75 ki'., Ausztriában 5 írt 95. Nálunk sokkal súlyosabb 
az. adóteher.

— Az orosz hadnrnister felhívást intézett az összes 
tartalékos katona tisztekhez, hogy tartózkodási helyüket 
a legpontosabban azonnal jelentsék hu mindig illetékes 
parancsnokságuknál, hogy minden percben lehessen tud
ni hollétüket.

— Szibériában 110.000 száműzöl! volt a múlt év 
elején, kik közül 20.000 az oiomhányákban dolgozott. 
48(100 nz ev folyamán a hiviilnlos jelenlés szavai szé
riái, eltűnt" azaz ehenlmlt, megfagyott vagy megszökött.

— Széttépett drótostótok, Ujsz.entaiumn a község 
aljában két vándorló drótoslót, holttestét találták meg 
teljesen szétroncsolt állapotban. A szerencsétleneket, far
kasak támadták meg s léplek szét.

CSARNOK
-A. xicűs: Ixel^zete.

Mivclődéstörténeti kép.

(Felolvasta Balázsovits Norbert gyom, tanár a f. évi. jan. 14-én 
rendezett kaszinói estélyen.)

Nem érdektelen olvasni a történet, lapjaiban, mily 
állapéiban voltak a nők a különböző népeknél és a tör
ténél különböző időszakaiban. A nők története egysze- 
rííen a kereszténység előtti és a kereszténység utáni 
időszakra oszlik. Ugyanis azon nagy jótéteményekhez, 
melyeket a kérésziyénség az emberi nemnek nyújtott, 
az is tartozik, hogy a nők az emberi társadalomban őket 
joggal megillető állapotba jtitollak, a legalacsonyabb szol
gaság láncaitól megszabadullak és a szabad emberi iiem 
jogaiba léptek. A keresztyénségnek ezen magasan ki
emelkedő tényét soha, sem lehet eiéggé méltányolni.

Az ókori mik közt négy e.“oporlot lehet megkülön 
bözlelni, u. m. >i keleti, a görög, a római és a germán 
vngv nemet, miket. A magyar nők állapotáról a kérész 
tyei.seg elült azéi I sem szólhatunk, mert arról meghiz- 
lialó történeti adatok nincsenek. A nem keresztyén keleti 
országok minden viszonyaikkal és állapotaikkal annyira 
különböznek a nyugati országoktól mint, a nap az éjtől. 
A keleti nők szellemi és erkö c>i élete az éghajlat be
folyásától, az élelmezéstől, a foglalkozástól és az. állami 
iidezniénvektői függött. Olt Ázsia forró tartományaiban 
az emberi test, lókep a nőke, sokkal előbb éri el ll fej- 
lellseg korát mint, minálunk. A leányok" festi fejlett,sü
nöket nem ritkán már liz éves korukban érik el és ezen 
korban férjhez is mennek. Minthogy pedig a szellemi! 
kikepozietés nem tarthat, egyenlő lépést a lest, 1korai I szokása szerint, a házasságokat. n zsidóknál ritkán a fia-

lejlődésével, nem lehet cső láikozni, ha a keleti nők egész] tatok hajlama, hanem többnyire a szülők megállapodása 
életükben szellemileg gyermekeknek, miveletleneknek | szerint kötötték. Ritkán találjuk a kei nenéközií szív
maradnak. Szépségük elhervad már abban a korban, mi- beli szerelmet, s ettől távol tai tolta őket részint'tői 
kor a nyugati tartományok hajadonai még csak a vi- vényeik erkölcsi komolysága, rö-zint. a nők alárendeli 
rágzás korába lépnek. A keleti népek a nőket épen j ségére nézve uralkodó meggyőződésük. Mindnz,illat igen 
szellemi miveletleiiségök miatt sokkal alacsonyabb álla- gyakran találjuk a házas felek közt s gyermekeik iránto ------ ................. „ .............. - : r> J ' ” • vuuvjuii (k iiu/.iin lü'Blv
potna helyezték a társ a (la lomban mint egyel* népek. Ide' tanúsított szeretet magasztos példáit, 
tariozik a hárembe való bezáratásuk, folytonos őrizte- Vessünk még egy pillantást a 1
résük és oly bánásmód, mely inkább házi állatokra mint, 
emberi lényekre alkalmazandó volna.

A nők állása a zsicZőfoidZ sokkal nemesebb és mél- 
I több volt. mint, a többi ázsiai népeknél. Már az első 
| időkben találjuk a zsidóknál a házi, családi botdogsá 
got, az életnek ezen ritka virágát, ezen legfenségesebb 

| jót. Ámbár a patriarchák és utódaik pásztori életmódúk 
bán egynél több feleséget tartottak sátraikban, még
is csak egyet tartottak igazi s családanyának és a há 1 
znsság eszméje megmaradt teljes erejében és épségében. 
Kérj és nő megosztották egymással a házi teendőket; 
amaz teljesítette a nehezebb, emez a könnyebb munkát, 
u. m. az ételek elkészítését, a gabona őrlését, a nyáj 
körüli teendőket stb. Dal és zene már az első időkben 
tartozott a zsidó nők mulatságához; ehhez járult, későb
ben a tánc is A nők ezen egyszerű vszonya a zsidók
nál már Mózes törvényhozása állal volt, szentesítve és 
változatlanul maradt, a legkésőbbi időkig. Habár némely 
időkben a zsidó nép erkölcsi elfajulása a nőkre is be
folyással volt, még is minden korszakban találjuk a ne
mes nőiesség példáit. A zsidó nép későbbi korszakaiban 
a női ruha keveset, különbözött, a többi keleti nők ru
házatától. A nők egy alsó vászon, gyapjú vagy selyem 
ruhát, viseltek, mely bő ráncokban vette körül a testet. 
E fölött, egy másik fényes bíbor — vagy virágokkal 
ékesített öltöny díszlett. Ez az egész testet a lábujjhe- 
gyig takarta és alul díszes szegélylyel volt ellátva. A 
csípő fölött díszes öv tartotta össze ezen ruhát, az öv 
liez egy bői táska volt kötve, melyben a nők kisebb
szerű kézi tárgyakat hordoztak. Ujjúikon gyüiük voltak 
láthatóit, arcukat, és keblüket fátyol fedte A felső ru
ha nagy kendőhez hasonlított, s vegyes színezetű kel
méből volt, készítve. A magasabb rangú zsidó nőknél 
szokásban volt. a. festés is; szempilláik széle valamint 
a szümő dőltük feketére voltak festve. Fülbevalót, is vi
seltek, karjaikat és nyakukat arai.y- és gyöngyláncok 
ékesítették A lábbeli a legrégibb időben nádból, fakó
regből és egyéb arra alkalmas anyagokból állott, és 
csak később Imiből. A zsidó miknél dívott fényűzésről 
az ó-szövetség lapjai is tanúskodnak. „Ruháid illata 
olyan mint Libanon illata,“ ezt. olvassuk a. menyasszony
ról az énekek énekében, és Salamon király ezt. mondja 
példabeszédeiben: „Drágaságok és illatszerek kincstára 
soha sem hiányzik n bölcs házában.“ A 45-ik zsoltár 
han ezt. olvas.-uk: „A királyi leány pompája nagy, ru 
liáia aranynyal van átszőve." A keleti népek általános

y

.................. -g egy pillantást a nők viszonyaira a 
többi keleti népeknél.

Az egyiptomi nők nem voltak annyira elzárkózva 
mint, egyéb keleti nők. Ezek dolgaikat többnyire luka
saikon kívül végezték, sőt üzleti dolgokkal is foglal
koztak. Az egyiptomiaknál a soknejűség meg volt tilt
va és a hajadonok tiszta erkölcse a legszigorúbb tör
vények állal volt biztosítva. Általában a női nem nag 
tekintélyben állott ugyannyira, hogy a. királyok leá
nyainak meg a tróm'irökösödési jog is biztosítva volt.

Nyomasztó volt a nők helyzete Peruidban, hol a 
fényűzés és kicsapongás a legmagasabb fokot élték el. 
Az udvari hölgyeknek szabad bemenetelük volt a lak- 
má Hízáshoz, természeteseit azért., hogy a meghívottak 
jó kedvét fokozzák.

A kereskedést űző plioenicteknél a nők férjeik üz
leteiben is működtek, ismertek az írást és számolást, mi 
a keleti nőknél a ritkaságok közé tartozott.

Jiubylonban az előkelő nők arany- és ezüsttel át
szőtt., a legdrágább kövekkel díszített és illatot terjesz
tő ruhát, visellek. A médeknel és perzsáknál bizonyos 
tartományok egyes riihadarahokai tartoztak éveirkint, 
előállítani a. királynéknak; az egyik tartomány fátyol 
l’ól, a másik övről, a többiek ismét másról tartoztak 
gondoskodni.

Habár Ázsia nem keresztény népeinél a soknejű- 
ség még jelenleg is dívik, az erkölcs és fegyelem a leg
alsó fokon áll és a nők helyzete fölötte sajnálatra mél
tó: mindazáltal a házasság magasabb eszméje sohasem 
tűnt, el teljesen. A házasságot mint, az állam alaposzlo
pát meghagyták a férfiúnak azon jogával, hogy annyi 
nőt tartson, ahányat akar. Molmmmednek, az izlam vagy 
róla elnevezett mohamedán hit alapítójának sem volt 
sokkal nemesebb nézete a nők állásáról mint kortársai 
mik. O megengedte híveinek, hogy több feleséget tart
hassanak, mindamineilett a iegszigoiul b fegyelmet és 
tiszteletet parancsolta híveinek. A hárem elkülönített, 
részében laknak a. nők mint, valami zárdában; a beme 
netel a házi uren kívül minden féitiumik tilos. A nők
nél csakis rabszolganők tehetnek szolgálatot.. Csáki- a 
kél nagy beirani ünnepen, lakodalomnál és születések 
megünneplésénél bocsáttatnak be a legközelebbi roko
nok, testvérek stb es csakis ezekkel szabad a házi asz- 
szonymtk fáiyolt levéve társalogni. 1 yen és hasonló tör
vények állal majdnem lehetetlenné van téve, hogy a 
nők a tiszta erko.es ellen vétkezzenek. Ibi a nők für
dőbe menni, bevásárlásokat, tenni, rokonaikat látogatni 
akarnak, akkor ezt. más nők társaságában és rabszolga

erko.es


nők kisérefében kell len: iök. Magasabb rangú liidgyi-k 
soha sem jelennek meg nyilvánosan. Azért a varos ut- 
: ifit reiulszevint csak alsóbbrendű lövök nőket, leltet, 
fűlni, kik azonban szintén le vannak fátyolozva és Ha
gyott rilKAu állnak valakivel szóba.

(Fslyt. l«iv.)

4020 |tk. 887. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A szentesi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ha

lóság közhírré teszi, hogy özv. Lénáit Józsetné szentesi 
lakos végrehajt.af.ónak, Kolvics Varga Zsuzsámul szen
tesi lakos végrehajtást szenvedő elleni löt) frt tőkeköve
telés és minden járulékai iránti vimreh.-ijtá.si ügyében 
a. szegedi kir. törvényszék (a. szentesi kir. járásbíróság) 
területén levő, -Szentes városában fekvő, a szentesi 10824. 
szljkben A f 3409/a. 2. a hisz. n. 268 nszgíii lefülel
tél bejegyzett szőlőből és n rnjui levő tanyai épületek
ből, alperes Kolvics Varga Zsuzsa imát megillető fele 
részekre, illőivé tekintettel az 1881 : LX I. c. 156. § ánnk 
c.) pontjára — az egész ingatlanra es tarlozéknira az. 
árverést 4-40 frt krbun ezennel megállapilolt kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a feunebb megjelölt, ingatlan 
az 1888. évi február hó 16 ik napján délelőtt 9 órakor 
■■zen kir. jbiréság tkkvi hatóságának hivatalos helyisé
gében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
Kikiáltási áron alól is eiadalni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak’ iiz ingni hm becs 
árának 10‘A-át vagyis 44 frlot. készpénzben, vagy az 
1881: LX. I. c. 42. § álian p'lzid t. áriul vámmal számitól I 
és az. 1881. évi november hó l-0n 3333.sz.il. keit ignz- 
ságügyniinisleri rendelet 8. §ábnn kijelölt óvndékképes 
értékpapírban a kikü dőlt kezéhez letenni, avagy az 
1881.• LX. t. e. 170. §-.-i él-leimében a bánatpénznek n 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgál lat ni.

Kelt Szentesen 18S7. évi november hó 7-napjáii.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság.

i

.Apróság'.
Melyik kell? — Engem akar e ön elvenni, 

vagy a pénzemet? szólt a kisasszony kérőjéhez.
— Egyiket, se a másik nélkül, drága kisasszony! 

felelt «. nyakig állóságban úszó ficsur.
*

Tévedés. Egy fiatal varrónő este elfelejtette be
zárni szobája ajtaját.. Egyszer csak belép egy ember, 
ne'gragadja a nőt, kilöki az ajlón, maga pedig belelek- ' 
szik az ágyba.

A varrónő rendőrt, Iliv és a férfi — a ki melles
leg mondva kissé -pilyókos — azzal inentegot0dz.il>:

— Eltévesztettem az emeletet; azt hittem, hogy 
a feleségem fekszik az ágyban.

** *
Cigány okoskodás. A gyóntató lelkész által 

In'rdeztetvéu u cigány többi közt: Loptál-e fiam ?“ szólt, 
hozzá.

— Uram, én nem loptam, hanem csak akartam 
lopni és megugraszto-ttak.

- — Lásd fiam, az akarat, magában is annyi mint a 
cselekedet és bűnös.; azért három napi böjttel békülj 
ki az Istennél.

Néhány hét .múlva napszámban lévén a lelkész 
cél a cigány, leült, egy terebélyes fának az árnyába, 
rágyújtott, pipájára és több óráig hevert a nélkül, hogy 
legkevesebbet, is dolgozott, volna. Ezt észrevei te a. lel
kész, elkezdő korholni a morét, kérdvén, hogy miképen 
lophatja hasztalanul a napot, és miért nem dolgozott, ?

— Megköveteli!, tisztelendő uramat, kisen akar
tam dolgozni, mond a cigány.

-- Mi hasznom abból, hogy akartál és nem dől I 
goztál ?

— Tlisen a tistelendé uram maga mondta, hogy 
íz akarat, annyi, mint a cselekedet; hát mírt nem élig-' 

szák meg azszzal is?
No jól van, hát. én is akarom fizetni a napszámo- , 

dat, és e szerint elégedj be azzal és takarodj el innen, ■ 
mondó a lelkész, kikergetve kertjéből a rest cigányt

*•* *
Szórakozott. Tudós; Ah, jó napot asszonyom; 

hogy van kedves férje?
Kisasszony: De, tanár ur, hiszen még hajadon va

gyok.
Tudós.: Úgy? PardonI akkor férje ura is bizonyá

ra még nőtlen!

Kelelős szerkesztő ós laptnlajdonos* 03a hizsoviíN Noi'bejrt. i
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ZBartlia, 
kir. jbiró.
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253F” Mutatvány számokat ingyen és bérmentcsen. "ví® 

Magyarország legolcsóbb és legdíszesebb képes hetilapja a

1888 ik év január hó 1 én
A TIZEDIK ÉVFOLYAMÁN.IK 

második negyedébe lép. A „Képes Családi La
pok" mint társadalmi, szépirodalmi s ismeretter
jesztő hetilap, eddig is megbecsülhetni len szol
gálatokat, tett a magyar nemzeti közművelődés
nek, ma azonban nemcsak kiváló tényezője a ma
gyar irodalomnak, hanem nélkiilözhetlen barát
ja a magyar müveit családoknak. Változatos, 
élénk s a legszigorúbb kritikát is kiálló olvas
mányai a legjelesebb magyar Írók tollából ered
nek, s a külföldi irodalomból csak a szinaranyat 
mutatják be az olvasó közönségnek. — A gon
dos élénk szerkesztés, az Ízléses és diszes kiál
lítás, az eszme és az. érzelem nemesifő tartalom, 
a jó iziés, a l"gjelesebb külföldi lapok- képeivel 
versenyző miivészi kivitelű képek szellemi, kin

csé avatják minden, számát.
A „Képes Családi Lapok" előfizetési ára: Egész évre 6 frt, 

Félévre 3 frt, Negyedévre I frt 50 kr.
— Előfizetéseket elfogad minden hazai könyvkereskedés — 
Alá f atváili/szá utakat lityijén és bérment esen küld a. 
„Képes Családi Lapok* kiadóhivatala líudapes 

fen, I . kér, ‘ia<iy korona utca ÜO sz.
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Föld eladás.
Ifjú Sarkadi Nagy Mihály

287 hold (1200 négyszögöles) földje 
előnyös föltételek mellett 

szabad kézből eladó.
Értekezhetni

Borsos Antal-féle házban ül. t. 237. sz. a.

14,/Ej. 1888.

Hirdetmény.•/
Ertesit.tetik a lakosság, hogy a nmsgu in. kir. 

honvédelmi .. ................... .. múlt, évi november hó
26 áll kelt. 49,458./x. szánni rendeletével a kocsik, 
szekerek es lovak összeírása elrendeltetvén. annak 
foganatosítása Szentes város bel es külterületére 
nezve a folyó 1888. évi január hó 8-ól február 
1-ig terjedő időre tűzetett, ki.

1’elhívom ennélfogva, a lólartó közönséget, hogy 
lovaik és kocsijaik 
alatt Szentes varos 
gyeliáz épületében) 
ellenében törvényes

Szentes, 1888. január 5-én.
Mttgyar József,

__________ tanácsnok, h polgármester.

Összeírás.-;, vegeit a. mondott, idő 
aljegyzői hivatalában la. me- 

,jelentkezzenek, az elmaradók 
szigorral fogok eljárni.

3333.sz.il
inentegot0dz.il

