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Szerkesztőség
; I-só tized í!2Ű-ilc szám.

„NYILTTÉR" 
minden sor 15 kr.

Előfizetési 
Eresz évre . . . 
lel évre . . . . 
Negyed évre . .

Bélyegdij minden egyes beikta
tásnál jo kr.

Bérmentetlen levelet nem foga
dunk el. — Kéziratok nem adat

nak vissza.

Hirdetési Urak
3 hasábos petitsorért egysz 
hirdetésnél .... 20 k
kétszerinél .... 15 k
háromszorinál . . . 10 k

szám itt atilt.
Minden a lap szellemi részére 
vonatkozó közlemény, továbbá 
előfizetések, hirdetések, felszó

lamlások ide intézendők.

A mi ifjúságunk.
Nem tudjuk, vájjon regényben vagy érteke

zésben, de valahol olvastuk ezt a nevezetes nyi
latkozatot: „Többre becsülöm az ifjú erejű öre
get, mint az elöregedett, ifjút.“

Volt egy nevezetes paedagogus, ki azon kér
désre, mi lehet valamely ifjúból, azt szokta volt 
mondani: lehet igen becsületes ember, de lehet 
belőle roszember is.

íme, két velős nyilatkozattal vezetjük be 
sorainkat, melyeket ez alkalommal a nagyremé
nyű fiatalságnak szentelünk.

Bármily örömest teljesiti e lap szerkesztője 
e téren való munkálkodását, mégis be kell valla
nia, hogy első s fb'feladatának tekinti hivatalát, 
az itjnság nevelését és oktatását. Hogy utóbbi 
téren mily sikerrel teljesíti feladatát, avagy mi
képen iparkodik érvényesíteni szellemi erejét a 
kitűzött cél elérésére, áriról szólni nem érezheti 
magát sem hivatottnak, sem feljogosit.ott.nak, de 
annyit tiszta lélekkel mondhat, hogy szereti az 
ifjúságot, de csak akkor, ha az hivatá 
s á 11 a k megfelelően 111 u 11 k á I k 0 d i k.

Akárhogy szeretnék az ifjúságnak kedvez
ni, nem tudom elválasztani a szerkesztőt a tanár
tól. 11a egyedül szerkesztő volnék, azt tanácsol
hatnám talán Horatius római költővel az ifjúság
nak, hogy föl kell használni az ifjúságot! Egy
szer él az ember, tehát mulasson és legyen vig, 
s ne törődjék következő nappal, ne halmozza ra
kásul a kincseket, hanem sziircsölje a. kitűnő 
plialernumi bort — úgy is rövid az élet, s hogy 
az ember a túlvilágra vándorolhasson, elég ahhoz 
egy obulus is. De mint tanár ugyanazon Hora- 
tiuslioz folyamodom s az arany középszert aján
lom, mely e néhány szóval fejezhető ki: est 1110- 
dus in rcluis, vagyis okkal móddal kell élni a 
világot.

Sok embernek furcsa fogalma van az ifjú
ság rendeltetéséről s azért, egyik túlzásból a má
sikba esik. Az egyik azt mondja, hogy fiatalság 
bolondság, más szóv; I: a fiatalságtól nem kell 
semmi komoly dolgot sem várni sem kívánni. A 
másik azt. kívánja, hogy a fiatalság gondolkodá
sa, beszedje és tette mindig komoly, megfontolt 
s kifogástalan legyen. Szerintünk mindkét elv 
túlzásba megy át. Az itjnság a pillanatnyi be
nyomások kora s boldog az az ifjú, akinek jövő 
erkölcsi irányára ezen pillanatnyi benyomások jó
tékonyan hatnak. Csakhogy a tapasztalás más té
nyeket. constatál. Vannak fiatalok, a kik a vilá
got. csakis rózsaszínben látják s azt hiszik, hogy 
az ciubei csak élvezetre van teremtve. Ezek te
hát a fentnevezett római költő azon nézetét vall
ják és gyakorolják, hogy élvezni kell a világot, 
belemerülnek az élvezetek tömkelegébe s kike
rülnek onnan mint megöregedett ifjak, 
vagyis mielőtt rendeltetésük szerint, éltek s mun
kálkodtak volna, megunták a világot s ha — a 
mi ritkaság- — megöregednek, embergyiilőlőkké 
válnak s igen ritkán kerülnek ki ezen osztály
ból olyanok, a kik a társadalom hasznos tagjai 
volnának.

Míg az élvezetet hajhászó ifjak száma igen 
nagy, addig feltűnően csekély azok száma, kik 
idejük egy részét a komoly munkának szentelnék.

De őszintén megvallva, e lap szerkesztője 
sem tartozik azok közé, a ki az ifjúságot foly
tonosan komoly munkára szorítani akarna. Est 
nmdus in rebus — más szóval: nem kell tul- 
ságba vinni a dolgot, az a mi elvünk es jelsza
vunk az ifjúsággal szemben. 1 izenhet ev alatt 
sok fin fordult, meg e sorok irojanak keze alatt. 
Némely tanítványai nemcsak jo, hanem, mondhat
ni baráti viszonyban állanak vele s komoly dol
gozataikkal nem egy Ízben keresik föl volt taná
rukat. mint szerkesztőt.

Örömmel látjuk, hogy a képzett fiatal em
berek száma évről-évre szaporodik, de, masiész
ről nem hallgatjuk el azon meggyőződésünket, 
mely szerint a mi fiatalságunknak — egészben 
véve nincsen határozott iránya társadalmunkban

— táncmulatságoknál jobban szeret asztalnál ül
ni, szóval — nincsen v e z é r e, ez pedig nagy 
baj. Ebből azután érthető', hogy a mi fiatalsá
gunk nagy része csakis pillanatnyi élvezeteknek 
hódol s a mellett hivatásáról, a komoly munkál
kodásról megfeledkezik, s igen csekély az a. rész, 
mely vezér hiányában is igazán hivatásának él.

Igazán mondhatjuk, hogy önkéntelenül s fáj 
dalmasan kell mosolyognunk, midőn valaki szen
tesi fiatalságról szól. Ezzel korántsem ta
gadjuk annak létezését, de határozottan tudjuk, 
hogy a szentesi fiatalság nincs consolidálva, ki 
erre, ki arra húzódik —■ nincs határozottan ki
tűzött célja s nem is lehet, mert nincs ve z e- 
tííje

Nem akarjuk e themát fejtegetni, csakis saj
nálattal konstatáljuk, hogy a mi intelligens fiatal
ságunknak ilyen a helyzete. Megtörténik ugyan, 
hogy a helybeli illetőségit egyetemi polgárok — 
mint legutóbb történt — felolvasó estélyt rendez
nek vagy másként adnak élctjelt magukról, de 
ezek a szentesi fiatalságnak csak egy részét ké
pezik, melyről az egész fiatalságra következtetést 
vonni nem lehet. Hogy a fiatalság számot tegyen 
a. társadalomban, szükséges, hogy consolidálva 
legyen, hogy bizonyos munkaköre s iránya s a 
mi fő, hogy minden fellépésében v 0 n z er őj e le
gyen, mert csakis akkor remélhető, hogy a szen
tesi intelligens fiatalság fontos tényezőként fog
szerepelni a helybeli társadalomban, s hogy ez 
mielőbb bekövetkezzék, őszintén kívánjuk.

ZElnölri jelentés
a szentesi ev. ref. egyház 1887 ik évi működéséről.

(Vége.)

III. Az egyház kormányzatát és közigazgatását illetőleg.
Az 1883. évben törvényesen megválasztott s az 

1885-ik év utolsó napjaiban kisorsolás és uj vála-ztás 
utján kiegészített, presbyterium intézkedései alapján az 
egyház, ügyei a mull évben a közigazgatási tisztviselők 
által fennakadás nélkül rendesen és pontosan vezettet
tek és vitettek.

A közigazgatás és közigazgatást kezelő személyzet 
s az állandósított belliival.alnokok fizetésére és egyéb 
igyliázi szükségletek fedezésére szolgáló egyházi adók 
1.agyobli részben befizettettük; bár nem mellőzendő an- 
1 ak felemlitése, hogy 1100 egyháztag zálogoltalolt meg, 
s 0 záfogolás fólytán ez ideig 534 egyháztag eleget, tett, 
fizetési kötelezettségének; 5G6 tag azonban hátralékban 
van, 12G egyházlagnál pedig hiány jkönyv vétetett, fel; 
a zálogolás 1887 évi november hó 21-én kezdetett, meg.

IV Anyagi és gazgasági állapotot illetőleg.
Az 1887-ik évi január hó 1-ső napjától december 

hó 31 ig befolyt az egyház pénztárába:
1. Pénztári maradvány 188G lói 875 frt 62 kr.
2. Segély egy leli 6900 forint, osz

talékból a takarékpénztárba helye
zett 4800 frt időközi kamataival . . 4,824 frt 50 kr.

3. Egyházi adóból................... 22,590 frt 16 kr.
4. Egyházi adó után szedett ka

matból ............................................... 731 frt 07 kr.
5 Végrehajtási költségekből . 220 frt. 66 kr.
6. Földek haszonbéréből . . . 2,803 frt 52 kr.
7. Épületek haszonbéréből . ■ 846 frt 33 kr.
8. Debreceni iskolára tett alapít

vány kamataiból................................. 2 frt 52 kr.
9. Perse'yekből.......................  26 frt 61 kr.
10. Harang és gyászkocsi jöve

delméből ........................................... 1,024 frt 95 kr.
11. Temetőbeli füvek és herének

árából...............................................  451 frt 59 kr.
12. Tőkei tanyaföld terményei

nek árából........................................... 538 frt 89 kr.
13. Sírbolt és sírhelyek árából. 290 frt — kr.
14. Lelkészlak és bérház építke

zési alapjából az egyház pénztárába
visszafizetett előlegek ...... 2,531 frt 55 kr.

15. Elegyesekből................... 575 frt. 04 kr.
Bevételi összeg 38,333 frt 21 kr. 

Kiadás.
1. Urasztalához szükségesekre 93 frt 62 kr.
2. Alapítványok kamataira és

iskolák segélyezésére........................ 272 frt 16 kr.
3. Egyesek által tett alapítvá

nyok kamataira.................................. 139 frt 51 kr.
4. Közadók és más járulékokra 2,304 frt 20 kr.
5. Hivatalnokok és szegődöttek

fizetésére.................................................19,130 frt 17 kr.
6. Kölcsöntőkék viszzafizetésére 9,059 frt 18 kr.
7. Kölcsön tőkék után kamatokra 801 frt 40 kr.

8. Épületek javítására . . .
9 Fuvarozásokra...................
10. Taneszközök, nyomtatvá

nyok, írószerek és tankönyvekre
11. Napidijak és napszámo

soknak  
12. Fülő anyagokra . . . .
13. Egyházi, iskolai és más

lapokra................................................
14. Szereld ház és más alapít

ványokra ............................................
15. Bolti cikkekre . . . .
16. Vegyes kiadások . . . .
17. Előre nem látott szükség

letekre  

1,509 frt 93 kr.
262 fit 82 kr.

331 frt 08 kr.

412 frt 16 kr.
137 írt. 34 kr.

38 Irt, 80 kr.

326 frt 26 kr.
44 frt 03 kr.

702 frt 58 kr.

257 frt. 47 kr.
Összesen 35,824 frt 69 kr.

Az összes bevételből azaz . . 38,333 frt.21 krból 
levonva az összest kiadás .... 35,824 frt 69 krt
mutatkozik pénztári maradvány . . 2,508 frt 52 kr.

E tételnél nem hagyhatjuk említés nőikül, misze
rint a számadó gondnok javára az általa lezárt főnapló 
szerint 23 frt. 77 kr. külömbözet mutatkozik, a mennyi
ben a főnapló a pénztári maradványt 2532 frt 29 krban 
tünteti föl, a számvevő által lezárt ellenőrzési könyv 
pedig 2508 frt 52 krt mutat. E külömbség felderítése 
az évi számadást vizsgáló bizottság feladata leend.

A fentebb előadottak szerint egyházunk bevétele 
volt az 1887 ik évben 38.333 frt 21 kr., kiadása 35 824 
fi t 69 kr. Megjegyeztél vén, hogy a bevételi összegbe 
beleszániitfatott az 1886 ik évben feninaradt s takarék
pénztárba helyeze t és időközi kamataival 4824 fit 50 
krra felszaporodott, segélyegyleti osztalék, — továbbá 
2531 frt 55 kr., mint a bérház és papiak építésére olő..ő 
wekben építési anyagokra kiadott előleg, mely két 
összeg ha leüttetik a feltüntetett bevételből, kitűnik, 
hogy az egyház valódi bevétele 30.977 frt 18 kr., — 
kiadása pedig 35 824 frt 69 kr. vo't.

A magyar országos reform, közalap 1887 ik évi 
609 frt 40 kr. kirovásokból be.olyt a mull, évben 371 
fit, há ralékban van 238 frt 40 kr. A befizetett összeg a 
nt.. esperes úrhoz beküldetett.
Az egyház adósságainak és az általa kezeit alap’tvá- 

nyoknak kimutatása.
1. Templomahipba tőketartozás 8,608 frt 80 kr.
2. 1000 fi tos földliileliutézeti a-

dősságból feunvait................ 500 frt. 76 kr.
3. Szalui Pálné alapítványa. . 486 frt 20 kr.
4. Csoó István alapítványa . . 21 frt — kr.
5. Saas Károly 1000 fitos ala

pítványa tőkésített kamatokkal . . 1,720 frt — kr.
6. Farkas Gedeon alapítványa 

kamatokkal (eredeti alapítvány 23 frt
63 kr)................................................ 68 frt, 67 kr.

7. Rác Ferenc alapítványa . . 52 frt. 20 kr.
8. Vecseri Zsigmond alapítványa 500 frt. — kr.
9. Haris Tódor alapítványa . . 400 frt — kr.
10. Szeder Ferenc alapítványa . 200 írt, — kr.
11. Szűcs Jánosáé alapítványa 500 írt —kr.

Összes alapítványi adósság 13,057 frt 63 kr. 
Összehasonlítva a fent, kimutatott, adósságot az 

1886. év végén feltüntetett 22,149 frt 26 kr. adósság
gal, kitűnik, hogy az elmúlt 1887. év folyama alatt fo ■ 
gyott az egyház adóssága 9091 frt 61 krral.

Az uj templomalap kimutatása.
Takarékpénztári betétben . .
Az egyháznál levő kölcsön .
4 drb szentes-vidéki takarék
részvény értéke...................

1.
2.
3. 

pénztári

5100
8608

200

frt. 
frt

frt

24 kr.
80 kr.

- kr.
Összesen 13,909 frt 04 kr. 

Összehasonlítva a műit, évben kimutatott 13,227 
21 kr, összeggel, gyarapodott az uj templomalap 681 
83 krral.

Takarékpénztárban kezelt alapítványok.
1. Frigyei- Jozefa alapítványa .
2. Lakos Pál alapítványa . .
3. Tusnádi János alapítványa .
4 Szentesi ifjak alapítványa .
5. Mécs Balogh Ferenc alapít

ványa ................................................
6. Kórházi szegények alapja
7 Jován Demeter alapítványa .
8. Vecseri Zsuzsáuna alapítványa
9 Árva és szeretetház alap

tőkéje ................... ............................

frt. 
frt.

frt

50 frt — kr.
300 frt — kr.
514 frt — kr.

8 frt — kr.

98 frt 25 kr.
172 frt 62 kr.

50 frt — kr.
38101 kr.

1109 Irt 55 kr
2403 Irt 80 kr.Összesen

Ezen alapítványokból a szegény gyermekek leli 
ruha szükségletének beszerzésére tett alapítványok ősz- 
szege 1010 fit 25 krt tesz, mely összegnek múlt évi 
kamatja volt 46 frt 83 kr; uny azonban, hogy két. ala
pítvány kamatja még most is a tőkéhez csatoltatik, mi
után az egyháztanács az ideig, inig a százalékba kifi
zetett, összeget ki nem növik, kamataikat e tőkéhez csa
tolni határozta.

Az egyház által tett adakozások.
1. debreceni főiskolára tett 1050 forint

alapit.yánynak 6°/o...........................• . . . 63 frt.
2. A debreceni főiskola szolgagyermekek

tápintézetére lett 200 frt alapítvány 5“/o . . 10 frt.



3. Bmlapesi lóiskolára tett 1000 fitos ala
pítvány (>"/•....................‘...........................

4. Tiszántúli ev. ref. tanáregyesület ré
szére leli 50 fit alapítvány 6% . . • ■ •

5. Unt iskola supplikánsának 5 fiijával 
fi. Enléiji közművelődési egyesületnek

felajánlott 300 fiiból a 3 ik rész ... .
7. Salgótarjáni lelkészlak építésére . .

Összesen

GO fii

3 frt
30 fit.

50 frt
10 fi t.

226 frt
1887. évben eladott 4 sírhely, és pedig három 25 

fiijával, egy 30 Írtért; továbbá egy sirlwlthelv 105 és 
egv másik 80 fiiért; e elmen liefelyt összesen 290 forint.

Az egyház ingatlan birlokában a múlt év folya
mán változás nem történt.

Van-e a seprűnek befolyása a borra?
E dologra nézve a borászok közéit, oly nagy né

zeteltérés vau, begy e fölött a külömböző kísérletek 
egész láncolatát. végrehajtva, Nessler híres borvegyész 
egész tanulmányt állított össze.

Tudjuk, hogy vannak borvidékek, hol bevett szo
kás a fóerjedéseu átment bort a l-ehiggadás után a sep- 
i ilról azonnal leluizni. Más vidéken megvárják, míg a 
l>or nemcsak lehigadt, de teljesen kiderül, és csak azu 
ián hiizzá-k le. Majd ismét la Iá lünk olyan szokástjiogy 
az uj bor t közvei lenül a tavaszi vagy utóerjedés előtt 
húzzák le. Végre vaunak olyan helyek is, hol a bor 
egész esztendőn át. a seprűjén áll.

Általánosságban tudjuk azt, hogy minél könnyebb 
a bn,- _ péld. asztali bor — unnál hamarább kell a 
seprűről lehúzni. Ellenben minél erősebb, szeszdusabb a 
bor, annál tovább maradhat sepiüjen. De hogy mikor áll 
már most l>e szüksége a seprűről való múlhatatlan le 
húzásnak, arra bizony igen kevés figyelem fordittatott.

Mielőtt Nessler e kérdésre határozott feleletet 
adott volna, megfigyelte a könnyebb és nehezebb borok
nak különösen uj korában mutatkozó bajait. Ezek — 
mint tudjuk — a nyálkásság, a virágosodás, zavaros 
vagy homályos szili, megtörés és idegen iz.

Mindezen újkoroknál előforduló bajokat Nessler a 
seprű befolyásának tulajdonította Ilogy erről meggyő
ződést szerezzen, unindenekelőt-t a borseprü befolyását 
tette tanulmánya tárgyává rzesztai talmu folyadékokra. 
Úgy találta, hogy két egyforma edénybe fél-tél liternyi 
olyan vizet, öntött, melybe G tér-százalék alkoholt ke
vert; az egyiket ez állapotban hagyta, a másikba egy 
kevés bwseprül kevert és január elején egy szobába 
helyezte mind a kellőt. Május elején, lehat 4 hóuap 
múlva, megvizsgálta. Az egyik teljesen változatlan volt, 
a másik savanyu, nyálkás, zavaros, sötétszinü. Leszűrés 
után 24 óra múlva a zavaros folyadékot borvirágszeiű 
penészréleg leple el. A zavarosságot vizahólyag nem volt 
képes megderiieni, a nyálkát fö'ös meimyiséglten bele- 
mi’.ölt. szesz nem ejtette ki. Tehát a bort helyettesítő 
szeszes folyadék nem -volt gyógyilhaió. Megvizsgálva a 
szürkén maradt, seprűt górcső alatt, azt tapasztalta, hogy 
az egészen föl volt, bomolva, bár egészen friss volt, mi 
dőli a folyadékba keverte és egész sejtekből állolt.

Ezután azt. kereste, vájjon mikor kezd a seprű 
szélbomlaui. Több rendbeli erjedésben lévő és erjedés 
végéhez közeledő, továbbá erjedését, épen bevégzett. és 
már egészen megderült borok sepiüjet vette vizsgálat 
alá. Mely vizsgálatok azt mutalták, hogy mig a zajos 
erjedés teljesen meg nem szűnik, addig a seprű folyvást 
szaporodik, de teljesen bomlatlan marad. Azaz a seprű
sejtek egészek maradnak, nem esnek szét. De amint az 
erjedés megszűnt, a seprüsejtek csakhamar szétesnek. 
Mintán a harmadik csoport kísérletnél arra is rájött, 
miszerint, a seprő, amíg ép, a bornak vagy más szeszes 
folyadéknak semmi ártalmára nincsen; mihelyt azonban 
szétesik a borban, épugy, mint a rák az állati testben, 
azonnal megkezdi romboló munkáját, s a fiatal borok 
bán a föntemlitolt bajokat idézi elő.

Ezek folytán bátran állíthatjuk, hogy annál tar- 
tósabb borokra számíthatunk, minél gyorsabban sikerül 
az erjedés befejezte után ujbinunhat a seprűről lehúz
ni. Könnyebb asztali boroknál a fófeladal. tehát, eltalál-

lényeges hozzá javulást a helyzet feszültségének 
enyhítéséhez. Habár állhatatosan tagadják, hogy 
diplomáciai eszmecsere volna folyamatban Oroszor- 
ország és a többi kabinetek között, úgy látszik, 
mégis kellett történni valaminek, a mi a diplomá
ciai helyzetet tetemesen megjavította. Az orosz la
pok újabb keletű nyilatkozatai is arra mutatnak, 
hogy Oroszország, ha a kabinetek részéről némi 
engedékenységre számíthat, nem fog vonakodni, hogy 
Bulgáriára vonatkozólag tárgyalásokba bocsátkozzék, 
sőt azokat talán meg is indítsa.

Sophiában tudni akarják, hogy a nagyhatal
mak kabinetjei közt körülbelül két hét óta szigo
rúan bizalmas természetű tárgyalások folynak Bul
gáriára vonatkozólag, sőt azt is, hogy e tárgyalá
soknak már eredményük is lett Oroszország állító
lag elismerte, hogy- a bolgár kérdés rendezése csak 
az érdekelt hatalmak egyetértő, közös eljárása ut
ján oldható meg; a nyugati hatalmak viszont hozzá
járultak Oroszország ama javaslatához, hogy adja
nak Törökországnak mondátumot arra, hogy a bér- 
lini szerződés szellemében és betűje szel int állítsa 
helyre Bulgáriában a rendet.

A Mililar-Zeitung cimü osztrák hivatalos ka
tonai lap, melyről azt állítják, hogy sugalmazva 
van, egy „A katonai helyzethez” cimü cikkben 
a következőleg nyilatkozik a jelenlegi helyzetről: 

„Közel egy hónapja annak, hogy az orosz had
sereg hivatalos lapja, az „Invalide* azt az emléke
zetes cikket közzétette, mely minden kétségen- 
kívül helyezte Oroszországnak azt a szándékát, hogy 
fegyverkezéseit folytassa. Ez a cikk az összes 
európai sajtóban rohamos és igen különböző vissz
hangot keltett, de az első sorban figyelmet érdem
lő hármas szövetség szférájában uralkodó maradt a 
kétséges és védekező hangulat. Mi is ebben az 
irányban nyilatkoztunk a dologról és törekedtünk 
kimutatni azt, hogy az Oroszország nyugati kerü
leteiben folyó csapatösszpontositások épen annyira 
érdekében vannak Oroszország hadikészültségének, 
mint a hogy csorbítják a nyugoti szomszéd államok 
érdekeit, különösen a mozgósításban való előny ál
tal, s hogy ezek szerint a cár békés szándékaiban 
mindaddig kételkednünk kell, a. mig azok a csapat 
mozgósítások véget, nem érnek, még pedig a meg
engedett liadikészülődesek határain belől. Hogy meny
nyire jogos volt a mi álláspontunk, az annál in
kább világosabbá lesz, minél inkább előtérbe nyo
mul az a tény, hogy nemcsak az Orosz-Lengyelor- 
szágban állomásozó csapatok, hanem azok is, melyek 
rendes körülmények közt az ország belsejében és 
délkeleti részében vannak, határozottan nyugat fe
lé nyomulnak előre Hogy ennek a nyűgöt felé 
vonulásnak mi a legvégső konzekvenciája, azt. sok
kal könnyebb belátni, mint nyilvánosan szellőztetni. 
Arról minden esetre meg vagyunk győződve, és ve
lünk együtt, azt hisszük, az egész monarchia köz
véleménye is, hogy királyunk békés lelkületű a mo
narchia politikáját meg fogja tartani azon határok 
közt, melyeken a háború kívül esik. Az már aztán 
más kérdés, hogy az a hatalmas kényszer, melyet 
Oroszország folytonos hadikészülődései a szomszéd
államok politikájára gyakorolnak, elvégre nem fog
ják-e még a legbékésebb szándékot is meghiúsítani. 

...,6 .....v.m, . ........... .. JV.. Katonai szempontból, melyet egyedül képviselünk,
gyanánt ne fogadnák s úgy ne tekintenék, mint' mindenesetre kívánnunk kell, hogy a béke feiitiir-

| ni azt az időt, mikor a bor erjedése megszűnt. 1 e y 
■azonban éppen nem oly könnyű dolog, mint az em
I ugv első pillanatra hinné. Mert, az erjedés, mint mj >> 
oly csendesen halad vége felé, hogy a megszűnés h c 
jót vagy épen pillanatát meghatározni teljes lehe e e. 
ség. A mustból fejlődött szénsav ugyanis nem mim >u 
Imréből el, hanem egy jó nagy rész az uj borban e 
nyelve marad, melytől láncos izét is nyeri. Az így 
nyelve maradt szénsav már gyenge érintésre is vagy 
egy kis fölmelegedésnél gyöngyözni kezd, mely gion 
gyözést. a legtapasztaltabb ember is könnyen összeza 
varja az erjedéssel. A borunk higgadása pedig mái m< g 

; kezdődik, mihelyt az erjedés Csendesedésnek liidll • ' g
1 jegyzendő még az is. hogy az idő elölt lehúzott, bot au 
nz erjedés a megbolygatás folytán folytatódni lóg s lgj 

még uj seprű fog képződni, mely bomlásnak indu v.i 
éppen annyi bajt, okoz a bornak, mintha az egész sep 
rü benne maradt, volna.

Hogy magunknak biztos meggyőződést szerezzünk 
arra nézve, vájjon borunk erjedése megszűnt e mái . 
amint a higgadás beáll, egy palackkal kiveszünk bo
runkból és felvissztlk (illőit. rzobába. Néhány napi csen
des állás után megvizsgáljuk. Ha a fölsziner. derülés 
kezdetét vesszük eszre, úgy borunk lehúzandó; ha pe 
dig zavaros marad és szaga még erjedést, árul el, úgy 
hagyjuk tovább erjedni; csak pár imp múlva vigyünk 
föl belőle ismét, egy palackkal vizsgiilás végett mind 
addig, mig a várva várt derülés beáll.

Nehezebb, szeszdus boroknál szintén tanácsos eh
hez hasonló módon járni el ; ha azonban ezt nem tesz 
szűk is, a nagyobb szesztartalom inkább megóvja bo
runkat a seprű káros befolyásától.

„Borász Naptár."

Világfolyása.
Ámbár a képviselőház ez időszerinti tanács

kozásának főtárgyát az ez évi költségvetés képezi, 
mégis a dolog sürgős volta miatt e héten közbe- 
vetőleg a közös hadsereg tartalékosainak és a sza
badságolt állományú honvédeknek az uj lőfegyver
rel való begyakorlása céljából 7 napra való behí
vásáról szóló törvényjavaslatot tárgyalta. A törvény

javaslatot az 
I mindkét ellenzék a 
■tétből elfogadta, sőt 
Isitásokat.

A költségvetés 
viselőház a belügyi 
fának legérdekesebb 
Ugrón Gábornak a ministeri eskümintára vonatko 
zó felszólalása, ki ezen eskümintának nyilvános 
ságra hozatalát követelte, mire Tisza ministerel- 
nök kitéi őleg válaszolt. Irányi Dániel a minister 
elnök tiszti pótlékának leszállítását, Madarász Jó 
zsef az absolut kormány hivatalnoki nyugdijainak 
s a delegációk költségeinek, Orbán Balázs a közös 
ügyi kiadásoknak, majd ismét Madarász a boszniai 
kiadásoknak törlését indítványozták, de a többség 
az ellenzéki szónokok által ellenzett összes téte
leket megszavazta.

A politikai helyzet megnyugtatóbb voltára, 
vagy legalább arra, hogy a monarchia vezérlő kö
reiben annak tekintik-, látszik utalni az a nem 
csekély fontoságu körülmény, hogy a delegációk kö
zelebbi ülésszaka elé terjesztendő közös hadügyi 
költségvetésbe a fegyverkezési hitel 21 2—3’/2 mil
lióval kevesebbre fog felvétetni, még pedig a rend
kívüli kiadásokban, semmint eredetileg megállapit- 
tatott. Alig hihető, hogy ezt mindenütt kedvező jel

ellene fe.hozo t kifogások 
külügyi helyzetre való 
a részleteknél sem tett

részletes tárgyalásában a kép 
tárcáig haladt. A részletes vi- 
s legfontosabb mozzanata volt.

„SZEHTES ss VIDÉKE” TÁRCÁJA.
AZ ÖRÖKÖS.

Elbeszélés.

IRTA : CSUPPAY FERENCI

(Foly tatás.)

— Lexi figyelj szavamra 1 Valamit fogok mondani. 
Sokáig beszélt Gyergyai. A beszéd alatt Lexinek 

nagyon lievült az arca, csak úgy sugárzott az örömtől.
— Derék ember vagy Béla, mondá a beszéd vé

gével Lexi, így ismertelek, igazán derék ember vagy! 
Egész jövőmet neked köszönhetem.

— Most, ne hálálkodjál! Hanem ügyesen járj el; 
valami baklövést el ne köve-s!

— Nem; vigyázni fogok Megnyerem az első pö- 
römet, s kivel szemben! De te Béla elveszted a pört. Ez 
szégyen lesz rád nézve.

— Szégyen ide, szégyen oda! Más is elvesztette 
volna ily hatalmas argumentummal szemben. Ennek igy 
kellett, lenni!

Még egypár útba igazítást adott Gyergyai Dobos
nak, azután elment.

Lexi pedig majd kibújt a bőréből, úgy örült. Va
lami iratot vett elő, százszor is megnézte, elolvasta, 
hogy csakugyan az vau e ott, amit először olvasott.

— Mégis c»ak derék ember ez a Béla! mondta 
magában legalább ötvei szer.

A Ilávai pöroen a döntő Ítélet napját elhalasztot
ták. Dobos Elek. Ilon védője, oly bizonyítékot adott, a 
bíróság kezébe, mely az ügy ujabbi átvizsgálását lette 
szükségessé.

Gyergyai e körülményt tudatta Rávaiuéval.

— Mi lehet az?
— Nem tudhatom, felelt Gyergyai, miféle bizo

nyítékot talált, volna Dobos Elek; nem hihetem, hogy 
olyat, mely a harmad bíróságot más Ítélet kimondására 
vezetné.

— Én sem, én sem.
— A pört bizonyosan megnyerjük. Sőt nagyon is 

kedvezően fog e'dölni; úgy hiszem, még kedvezőbben, 
mint az első bíróságnál — volt. Gyergyai biztató szava.

Rávainé erre megnyugodott..
Pedig az az okirat, mit Gyergyai szolgáltatott. Do

bos Elek kezébe, érvényben hagyta a végrendeletet úgy, 
amint, azt Kávai megírta.

Gyergyai csakugyan jól értelmezte Rávai célját a 
végrendelettel. A Máté által talált irat mindenről bi
zonyságot tett..

Révai, midőn első nejét, elvette, oly szerződésre 
lépett, annak atyjával s később nejével is, hogy a va
gyon, mit. Máté Margit kap, — igy hívták Révai első 
nejét, — ha gyermekei lesznek, azokra, ha pedig nem, 
a rokonokra száll vissza. Ha Kávai e'ső nejét, túléli s 
újra nősül, akkor ez uj házasságból származható gyer
mekekre Révai neje hozományából mit sem hagyhat, mi
re magát szerződésileg is kötelezi.

Az ezt tartalmazó okmány egész hiteles volt, an
nak valódisága felől kétség nem támadhatott..

S hogy Révai ez okmány létezését meg sem em
lítő végrendeletében, s hogy ez által pörre engedte 
menni a dolgot, annak okát könnyen megfejthetjük.

Révai második nejét, igazán szerette. Leányát, 
Ilont, valamint fiát, Gusztávot is, atyai szerelőiének 
minden jelével elhalinozá S második nejével egy ideig 
boldog is volt. Később búskomorságba esett, s e búsko
morságának okát az említett okirat, okozá. Tehát fiát 
minden vagyonától megfossza s második nejét is, kit 
igazán szeretett? Az okiratot megsemmisítette volna, 
mert a Máté családból már senki sem élt., egyedül az 
öreg Gáspár; ez tudott ugyan valamit róla, de tartal

mát nem ismerte. Révai tehát minden lelki furdalás 
nélkül megsemmisítette volna ezt. az okiratot, de ezt 
nem engedte szilárd becsületessége. Nagy harcot vívott 
ki önmagával, de jelleme legyőzte az embert. S midőn 
végrendelete alkotásakor azt, nz okiratot, meg nem em
lítette, annak oka atyai szeretőiében keresendő, mert 
úgy gondolkozott, hogy ha nem említi meg azt. a szei- 
ződést. s leányát nevezi örökösének — a szerződés ér 
tőimében jár el; de Gusztáv anyja úgy is meg fmiin 
azt semmisittetni, mert fia érdekeit megcsonkítani néni 
engedheti, s igy Ilon és Gusztáv egyenlően örökölnek. 
Ha pedig peire kerülvén a dolog megtalálják az emlí
tett okiratot, történjék minden úgy, ahogy az rendeli.

■S ez utóbbi eset történt.
Midőn a harmad bírósági itéletetet Gyergyai meg

kapta, sietett Rávainéhoz.
— Nagvsádla pört elveszítettük.
Lehetet len!
Nem volt lehetetlen. Dobos Elek ügyvéd ur olyan 

okiratot, fedezett fel, mely a végrendelet, érvényessége 
mellett szól, s azt. megdönteni már nem lehet. Eu min
dent elkövettem pörünk megnyerésére, de ily hatalmas 
bizonyítékkal szemben már mit sem lehetett csinálni. S 
a mel’ett, mint, természetes is, elmarasztaltak.

Gyergyai egészen nyugodtan adta elő a döntő Íté
letet. Hanem Rávainé nem tudta, mit cselekedjék. Egy 
részt, a szégyen, a harag, boszu érzete, másrészt pedig 
önmagának okolása, hogy miért, nem hallgatott, leányá
ra, s miért Keréndyre — most, már a megígértél is el
vesztette! Mindazáltal mérsékelte magát, s nyugodtságot 
színlelve szólt, Gyertyáihoz

— Ügyvéd ur, köszönöm fáradozását.. Amit tehe
tett., tudom, megtelte. Dö azért nem hitte,), hogy a do
log igy fog kiütni . . . Fáradozása meg lesz fizetve.

Gyergyai távozott. Neki még más helyre is kell 
mennie, |a hol örömben részesül: az öreg Mátéhoz.

Dobos Lexit már ott találta, ki ép akkor olvasta 
fel a nagyszerű végzést

(Vége köv.)



tásiíni irányzott törekvés soha se lépje át azokat 
•I határoka , meljel-.en túl a hadi szerencse esélyei 
csökkenőben vannak. Hogy az az idő, mely közvet
lenül e hálái elé állít minket, mikor fog bekövet
kezni, azt itt nem akarjuk tárgyalni. I)e hogy minden 
l,él;ebizt.ositások dacára is mennyire közeledünk eliez 
az. idő ponthoz, az kitűnik abból a támadásokkal 
ellátott tudósításból, melyet, a német hadsereg hi
vatalos lapja csak rövid idővel ezelőtt a német 
orosz határ katonai viszonyairól közzétett.“

HÍREK.
— Fényes esküvé volt, e hó 24-én vagyis kedden 

délután tel öt érakor H, .M .Vásárhelyen a ref. ó temp 
loinbtin, midőn is Csonka Pál derék polgártársunk, 
társulati nyilvántartó mérnök vezette oltárhoz Borot
vás Ilka kisasszonyt. Zavartalan boldogságét kívá
nunk az uj párnak.

-- Esküvő. Borbély Lajos ipartestületi alelnök 
kedves leányának Mariskának Vajda Lajossal való 
egybekelése február 1 én fog végbemenői a helybeli 
ref. templomban. Egy csinos, derék leánynya! keves- 
liedik ugyan városunk, de ha boldogság jut osztály
részül, csak örülni kell de meg is érdemli.

— Február Íjén újból megnyúlik a szentesi jó 
tékony nöegylet által fentart.ott óvoda az apró cse
meték számára, mintán a féli kél. I avi szünidő e hó 
végén lejár. Az apróság bizonyosan örülni fog a vi
szontlátásnak.

-- A dal- és zeneegylet álarcos bálja várakozáson 
felül jól sikerült. Tiz óra tájban már szokatlanul szép 
közönség hullámzott a nagy vendéglő kávéházi termé
ben, Imi a fesztelen jó kedvet több érdekes maszk 
igyekezett, fokozni. A tánc hajnalig tartott, az első 
négyesben 50 pár vett, részt. Jelen voltak: Bleier Jan 
ka, ICdor Lilin, Bugyi Gizii, Égető Erzsiké, rluszka 
nővérek, Komáromy nővérek, Koszfka Irén, Kovács 
Róza, Mezei Rózsa, Nagy Vilma, Neumann Hermin, 
Piti Mari, Rózsa Emma, Sarkady JLinmii, Síéter Ber
ta, Sz.ai.ó Terka, Szafhmáry Mac a, Szeder Etel, Széli 
Ilka, Széli Minit. Szöllősy Joliin-^ Sz.rer.kányi Emma, 
Sz.iics Erzsiké, Végit nővérek, Wiminer nővérek stb. 
kisasszonyok ; Alnifly Ferencné, Balassa Lajosné, Dósa 
Elekué, Giitzl Iguácné, Grabarics Ivóimé, Hónig Be 
nőné, duó Károlyné, Kiss Zsigmondiig, özv. Komáromy 
Ihínielné, Kovács Lajosné, Mátéffy Ferencné, Mezei 
Mónié, Molnár Mihályné, Nagy Ferencné, Németh 
Elekué, Rózsa Ferencné, Sarkady Ferencné, Schlesin- 
ger Ferencné, Schleier Istvánná, Soós I’álné, Stammer 
Sándorné, Szathmáry Edéné, Szeder Ferencné, Széli 
Iinréné, Sz.iics Jancsiié, Tóth Gyuláné, Tóth Kálmán- 
né. Vitáig Ellené stb. url ölgyek. — Föl kell jegyez
nünk végül, hogy az anyagi siker fokozásához (körül 
belül 15(1 frt tiszta jövedelem maradt, a hangverseny
zongora beszerzési alapja javára) hozzá járult két sze
retetreméltó maszk is, a kik az egyesület, javára sze
szes italokat árusítottak el, úgy szintén számos szép 
leány is, a kik tombolajegyek eladásával fokozták a 
jövedelmet. Egyáfalán az egyesület a szellemi és anya
gi sikernek egyaránt örülhet, a mit. meg is érdemel, 
mert mig társas életünk élénkítésében jelentékeny 
részt vesz, addig bármily jótékony cél előmozdítására 
is készségesen közreműködik.

— Közgyűlést tartott a helybeli ref. egyház f. hó 
26 áu, melynek tárgyát az ez évre elkészített költség
vetés képezte. A költségvetés minden egyes tétele in
dokolva lévén Krisló N. István fogomliiok annak el
fogadását. ajánlotta. Sima Ferenc egyházfiig erős tá 
inadást intézettt. nem annyira a költségvetés ellen, 
mint inkább a jelenlegi egyházi igazgatás ellen, azt 
hozván fel, hogy az egyház adóssága folytonosan na 
gyobbodik, az egzházi adó is magas s még sem lehet 
haladást, tapasztalni, továbbá a templom és temető el 
van hanyagolva, végre a bérház és papiak- építése te
temes adósságba keverte az egyházat. Ö tehát, ily 
gazdálkodás és igazgatás mellett, nem helyeselheti az 
egyháztaiiács eljárását s nem fogadja el a költségve
tést. Udvardi a párbér leszállítása s az adókulcs fel
emelése mellett emelt szót. Mindét felszólalásra a fö- 
gondnok ügyesen replikázott, de a komoly gondol
kozásnak annál öröinestebb vették tudomásul Dósa 
Elek gymnásiumi tanár felszólalását, ki főkép azt 
hangsúlyozta, hogy más egyházak, mint. pl. a b.-m. 
vásárhelyi, sokkal nagyobb egyházi adót ró a hívekre 
s egy fögymnásiumot fart fenn, más szegényebb sorsú 
egyházak az adón kívül még személyi szolgálatokat 
is teljesítenek, a szülők gyermekeik után fandijt fizet
nek, hz iskolát, tíizrevalóval látják el s mind ezt a 
szentesi egyház hívei nem teljesitik. Szentesen Ildiit 
a ref. hívek nem szólhatnak fullerheltetésröl. Ezek 
után a közgyűlés 35 szavazattal 32 ellenében a költ
ségvetést elfogadta.

— Gyászhir. A következő gyászjelentést kaptuk: 
Sarkadi Naqy Ferenc és gyermekei, névszerink ; János 
nejével Sarkadi Aayi/ Máriával s gyermekeivel, Lídia 
férjével Csúcs Antallal s gyermekeivel, szomorodott 
szívvel jelentik a hű nő és jó édes anyának Kónya 
Sárának élete f>5-ik, boldog házasságának 49 ik évé
ben folyó hó 20 án délután 5 órakor, 7 heti súlyos 
betegség után történt elhunytét. ■— A boldgult. hiilt 
tetemei az ev. ref. egyház szertartása szerint f. ho 
22 én délután ’/,3 órakor a gyászoló család, rokonok 
és jó ismerősök részvéte mellett nyugalomra tétettek. 
Léke lengjen porai feleit!

— Álarcos-jelmez bálát rendez jövő hó 9-én a le.- 
sz-t. mártoni csolnakázó és korcsolyázó egylet Válás- 
fyán testvérek nagy termében. A bál tombolával van 
összekötve s a tiszta jövedelem egy része az odavaló 
sz-egényinfézet. alapja javára forditt.atik. A vasúti ösz- 
sz.eköttetés lehetővé teszi, hogy városunkból is a mn 
látni szerető fiatalság részt vehessen e bálban, irie- 

a jótékonycélra való tekintetből is melegen 
ajánlunk az érdeklődőknek.

— A szegedi törvényszék sajtópöre. Abbuu a saj-

t.ópörben, a mit a szegedi kir. törvényszék nevében 
eayes Imáinak becstolenitő gyanúsítása miatt a. kir. 
közvádló indítóit. Sz. Kovács I’ál, n „Csongrádmegye" 
.szerkesztője ellen, végre ki van tűzve a végl.árgyalás a 
budapesti sajtóbiróság előtt a jövő felír, hó 11-ére.

— Megnyugtatásul értesítjük úgy helybeli mint 
vidéki t. uj előfizetőinket, hogy a „Csilhigkama- 
ra“ című regénymelléidéinek ez évi január l-éig meg
jelent. részét a jövő héten juttatjuk kezeikhez. Az, új
évkor rendesen felhalmozódó teendők miatt, nem állott, 
módunkban Ígéretünket beváltani, miért is szives etilé 
zést kérünk.

— Kaszinói egyesületünknek nemsokára újból lesz, 
közgyűlése a. választmány kiegészítése végett, iimeny- 
nyiben két vál. tag lemondása folytán behívott póttá 
gok sem fogadták el a vál. tagságot.

— Ginder Károly, a helyb. kir. telekkönyvi hi
vatal derék és előretörekvő igfató- és kiadóbivafal- 
noka, a telekkönyvi vizsgát u f. hóban Budapesten 
szép sikerrel tette le.

— Rendes közgyűlése volt a helybeli iparos ifjak 
képző és segélyzö egyletének f. hó 22 én, amennyiben 

I — mi egyleteinknél ritkaság - az. egyleti tagok kellő 
; számban megjelenvén a közgyűlés határozatképes volt. 
Elnök Balázsovits Norbert élő szóval telt, jelentést, a 
múlt- évről, azon három szomorú tényt constu'álván, 
hogy a városunkban alkalmazásban lévő több mint 20(1 
segéil közül mintegy 45 en tartoznak csak az egylet 
kebelébe, a többiek az összes iparos ifjak ügyeit fel
ölelő egyletről mit sem akarnak tudni s ezt semmivel 
sem támogatják. A másik szomorú tény abban áll, 
hogy az önálló iparos osztály nem támogatja kellő
képen ez ifjll egyesületet, mert, a 600 at meghaladó 
helybeli önálló iparos közül mintegy csak 40 en segí
tik elő mint, pártoló tagok, holott ez egyesület az ide 
vándorló segédeket lakással és ágybelivel látja el, mig 
valami munkát l apnak vagy tovább utaznak, holott 
ez az önálló iparosok kötelessége volna. A harmadik 
szomorú lény abban áll, hogy sok egyleti tag nem 
liz.eti pontosan a tagsági dijat, minek következtében 
az egyesii et anyagi tekintetben sokszor fel vau akad
va. Ezen szomorú tények dacára elnök jobb reményt, 
lát. a jövőre nézve, ezt a reményt pedig azon kél. 
tényből meiiti, hogy a múlt évi bevétel az 1886 il< 
évihez képest, mintegy 120 frt. emelkedést mutat, fel, 
mi minden esetre javulás, más részről az. egyesület 
évi 100 fi téri oly kényelmes és olcsó helyiséggel bir 
az ipartestületnél, ii milyennel eddig sohasem birt. 
Végül elnök arra szólította lel az ifjakat, hogy ez 
évben iparkodjék mindenik tag egy egy uj tagot meg
nyerni az egylet részére s megkétszereződvén a szám 
az egylet, ügyei uj Imidiiletet. nyernek. — Az 1886. 
évi számadások helyeseknek találtattak s az 1887 ik évi 
számadások megvizsgálására Kölber Mihály pártoló 
tag elnöklete alatt bizottság választatott. Az 1888 ik 
évi költségvetés elfogadtatott. Indítványok tárgyalá
sára kerülvén a sor, miután a tagok közöl nem tété
telt, indítvány, maga az elnök két rendbeli imlitvány- 
nyal lépett föl. Az egyik indítvány abban áll, hogy 
szól i itassanak fel városunkban a segéddel dolgozó 
önálló iparosok, miszerint segédjeiket ez egyesület
be való belépésre serkentsék; a második indítvány 
szerint felkérendő az ipartestület, hogy amennyiben az 
utasfogadé szoba berendezését, és fentartását tulajdon
képen az önnálló iparosok érdeke követeli s régenten 
is úgy a céhek mint későbben az ipariársulátok tar 
főtték fenn az u. n. lierberget, - - a segéddel dolgozó 
minden egyes iparos e célra évenkint 10 krajcárral 
járuljon, mi egy részről igen csekély költség az ipa
rosok részéről, másrészt, az ifjúsági egyletnek nagy 
scgifség. Mindkét indítvány egyhangúlag elfogadta
tott. Végül következett a tisztujjitás. Egyhangúlag 
közfelkiáltással megválasztalak: elnöknek Balázso- 
vits Norbert, alelnöknek Kölber Mihály, jegyzőnek — 
mivel Kumisz N. Antal volt jegvző nem vállalta ez 
évre a jegyzőségef. — Konc Antal, pénztárnoknak 
Berceli Dániel, könyvtárnoknak Farkas Antal. Vá
lasztmányi tagokul szavazattöbbséggel Bene István, 
Szalui István, Kárász N. Antal, Kotvics Lajos, Rác 
Zsigmond, Bnjcer Lajos, Csillag Ármin, Kádár József 
és Vass Imre; póttagokul Berényi Sándor, Tarnóci 
Mihály, Kádár Imre és Máhr Kázmér. Rendezők : Pe
tő László, Déló N. Kálmán, Szathmári Pál, K. Hor
váth F. Borsos Antal és Fekete János. Ezzel a köz
gyűlés véget, ért,

—- Nagy vadászat volt múlt héten a Károlyi-gró
fok mágocsi uradalmában, melyen városunkból és a vi
dékről is számosán vettek részt. A vadásztársaság mint
egy negyven főből állott. Részt, vettek a vadászaton: 
Bujanovics jószágigazgató, Beöthy Algernon orsz. képvi
selő; Szegedről: Kállai Albert főispán, Pálfy Ferenc pol
gármester, Rózsa Ferenc apátblébános, Micsky őrnagy; 
Szentesről: Stammer S. alispán, Tóth János főjegyző Soós 
Pál megyei főügyész, Fekete Márton társ, igazgató, Sar
kadi Nagy Mihály polgármester; H.-M. Vásárhelyről: Do- 
bosy Lajos s n környékből még többen. Csak nyulra 
vadászlak. Az első nap 500 darab nyúl esett. A vadít 
szók azt állítják, hogy sohase lőttek olyan sok sovány 
nyulat egy csomóban, mint ezúttal. A nagy hóban úgy 
lefogytak a. nyíllak, hogy egyik-másik alig nyomott más
fél kilót. A második napon 400 nyulat lőttek.

— Koszorús bálát rendez ma este a helybeli ko
vács és kerékgyártó ifjúság a csizmadia ipartársulat 
nagytermében. Amennyiben a bor ingyen szolgál
ta tik ki, előrelátható a kedvező siker.

— Részvényesek figyelmébe. A „Csongrádinegyei 
Hitelszövetkezet" nem egészei, egy évi fennállása után 
— mint hírlik, mert, a zái mérleget nem kaptuk meg — 
a befizetett alaptőke után 3°/o tiszta jövedelmet, tüntet 
fel. Ez intézet ez évi beszámoló közgyűlését e hó 31-én 
fogja megtartani hivatalos helyiségében.

— Téli országos vásárunk ma veszi kezdetét, s 
előre tudható, hogy sok eladni valót hoznak, csak vevő 
legyen. Épen az a baj, hogy most minden egyes, még 
a legkisebb községnek is van vásárjoga, s igy a vidék
ről csuk az eladók tódulnak a vásárim, minik folytán 
nagyobb lévéunz eladók mint a vevők száma, a vásárok 
ueiu lehetnek kedvezők az eladókra nézve.

— Hullnak a fák a csőrfészek alatt a fejsze irgal
matlan csapásai alatt, mert a régi s az uj kurciihid 
közti tér főiddel lesz behordva, hogy udvart keríthes
senek a hivatalos helyiségül szolgáhi magi árépületnek. 
Csütörtökön a kubikusok nagy csoportja már is szem
lét tartott, s nemsokára munkába veszik a tőilést.

— Az „Iparosok és Gazdák ált. hitelszövetkezete" 
helybeli íióltlelepének kezelő bizottsága e hó 31-cn t.-irt- 
ja ülését, melynek fő'argyát. a működés megkezdése 
fogja képezni. A részletes értesítést legközelebb kö
zöljük.

— H .M .Vásárhely város ez évi költségvetése 
szerint 233,212 Irt. bevétellel szemben 407,668 frt 
kiadás van előirányozva s igy pótadóval -fedezendő 
174,456 frt. hiány' mutatkozik. É súlyos pénzügyi hely
zetbe a kisliszai zsilipszakadás sodorta a várost s a 
költségvetést jóváhagyó miniszter a legszigorub taka
rékosságot. s uj jövedelmi források nyitását, ajánlja a 
városnak.

— Szentesi csárda Párishan. Tudvalevőleg a jövő 
évben Fhuicüiország fővárosa. Pária világkiállítást ren
dez. Adamuó asszony — ki a párisi mivel!, társadalom
ban sokat, számit. —visszaemlékezvén azon szívélyes fo
gadtatásra, melyben Szentesen részesült, Tors Kálmán 
tiszteit orrz.kepviselőnkhez oly tartalmú levelet inté
zett, hogy az esel ben, ha Szentesről vállalkozó akad, lielv 
fog adatni egy szentesi, csárda felállítására. Kétségét, 
sem szenved, hogy e csárda látogatott lenne, .....
Ádámné asszonynak gondja lenne rá, csak legyen vál
lalkozó.

75 krajcárért
e?y egész hónapig bárki egy jól szerkesztett népies irányit ellen
zéki képes politikai napilapot járathat: a

KIS UJSAG-ot,
mely Budapesten Wodianer F. és Fiai bpesti könyvnyomdász, 
könyv- és hirlap-kiadóhivatalában jelenik meg.

A „KIS ÚJSÁG" nemzeties ellenzéki politikát követ, szívós 
kitartással, lankadatlan erélylyel küzd a haza boldogságáéit s 
a honfenntartó magyar faj uralmáért

A „KIS UJöÁG“ nagy gondot fordít, hogy olvasóinak igé
nyeit minden tekintetben teljesen kielégítse. Úgy a főváros, mint 
az ország és a külföld minden hírét naponként híven és gyorsan 
közli. A nevezetesebb napi eseményeket szép kivitelű képekkel 
Illusztrálja. Ezenkívül rendkívül énlek feszitő, többnyire a fővá
rosi életből merített, - regényeket közöl, a melyek bárki által 
könnyen élvezhető népies nyelven vannak megírva.

Előfizetési ára félévre 4'50 ; egy negyed évre 2-.5 és ha- 
voakint 75 krajcár.

Mutatvány-számok bárkinek ingyen küldetnek, ha egy leve
lező lapot intéz a „Kis Újság" kiadóhivatalához: Budapest, IV., 
sarkanlyus-u. 3.

A budapesti értéktőzsdéről.
(A „Magyar Morcur“ heti tudósítása.)

Ha a tőzsde helyzetét a jeltyi pillanatban helyesen akar
juk megítélni, akkor külömbséget kel: tennünk a tőzsde szilárd
sága és az üzérkedés bizalma közt, mert mig az irány a rend
kívül olcsó pénz és a contreninie nagy terjedőimj következtében 
határozottan szilárd, addig nem lehet eltagadni azt, hogy az üzér
kedés még nem szabadult meg minden politikai gond ól. Mint
hogy azonban az utóbbi tekiMtetb.n a lefolyt héten semmi komo
lyabb változás nem történt, az üzlet nyugodt és tartózkodó. A 
tőzsde figyelmét most ama tárgyalások kötik le, melyek a Roth- 
scliild-csoport és a magyar kormány között folynak utóbbi hitel
szükségletének kielégítése végeit. Azon kérdés, vájjon arany- vagy 
papirjáradék kibocsátása várható-e, - háttérbe szorítja a poli
tikai kérdéseket. A megoldás már csak rövid idő kérdése, m rt 
a kormány aligha várhat sokáig. Vájjon ez az uj kibocsátás meg
hozza-e a tőzsdének a várva-várt óléikséget, erre a kérdésre 
nem lehet határozott igennel felelni; de reméljük, hogy igen.

A mi az e heti üzlet részleteit illeti, nem igen lehet arra 
bővebben kiterjeszkedni, mert az üzérkedés várakozó magatartása 
következtében az üzlet pangott. A járadék és befektetési értékek 
piacán a nagy pénzbőség következtében igen szilárd volt az irány, 
de ez nem nyilvánulhatott eléggé az árfolyamokban, inért a for
galom élénksége hiányzott ehhez. Bankrészvények alig változtak 
valamit, de inkább jobban állnak. Közlekedési vállalatok részvé
nyei lanyhák voltak, mert az árvízveszély az utóbbi napok eny
he időjárása következtében növekedett. Iparvállalati értékek meg
lehetősen el vannak hanyagolva. Sorsjegyekben elég jó az üzlet, 
különösen a kis sorsjegyeknek van folytonosan vevőjük és e pa
pírok árfolyamai emelkedtek is kissé, A valuták és ércváltók 
egyelőre gyengék.

* * *
Felvilágosításokkal készségg 4 szolgál a „Magyar Mercur" 

kiadóhivatala Hatvani utca 16. sz a. Budapest.

Szerkesztői üzenetek.
Ij. I. urnák D o r o s m á n. Becses soraira két nap mul- 

va válazzolunk.
Sz. 15. urnák H.-S z o b o sz 1 ón. Néhány nap múlva 

választ kapsz.

R V 1 L T T É R.

! Weisse Seidensloffe von 65 kr. púr MeteVfcl0 

liíO Qual.) versendet roben- und stückweise zollfrei das Fabrik- 
Depot G. Henneberg. (k. k. Iloflieferant), Zürich. Muster uin- 
gehend. Briefe 10 kr. Porto.

ZSZiad-ó liáz.
Borza KarolinAmik IV-ilt tized 285-ik szrttnu luízti, 

mely All 2 szobáitól, konyhából, éléskamarából, tüzro- 
valósból és szép kertből, f.é. Szt. György naptól kezdve 
kedvező feltételek mellett ecty vagy több évre kiadó. 
Értekezhetni a tulajdonosnővel az óvodánál.

Föld eladás.
Ifjú Sarkadi Nagy Mihály 

287 hold (1200 négyszögöles) földje 
előnyös föltételek mellett 

szabad kézből eladó.
Értekezhetni

Borsos Antal féle házban 111. t. 237. sz. a. 
n , it
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A szentesi Casúiöuál üresedésbe jött, évi 500 fal

lal javadalmazott s <‘« év apiil 24-én tényleg belülien 
dó casíuós Állásra pályázat nyiifaiik. — Az ezen állási 
elnyerni óliajtólc, 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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PSERHOFER J.
5f.T y ’^xerUÍTa

Becs, Singerstnasse ?5. sz. „Az arany bírod, almához".

Vértísztiló killlliirsok, melyek előbb uilí- 
versalis piruláknak Neveztettek, ezen utóbbi 
nevet teljes .joggal megérdemlik, mert való
ban aJig van betegség, melyben ezer meg 
ezer esetnél csmláhitiül méltó hutásunknak ne 
bizonyultak volna. A legmakacsabb esetekben, 
melyeklKU minden egyébb gyógyszerek hasz
talanul alkalmaztattak, ezen labdacsok által 
számtalanszor s rövid aló alatt tökéletes meg
gyógyulás következett, be. I skatulya 15 pí 
rulával 21 kr., egy tekercs 6 skatulyával 1 fi t 
5 kr, liémeutetlcn utánvétellel 1 frt 10 kr.

A pénz előleges beküldésével Wsrmentve 1 tekercs pi
rula 1 üt 5 kr., 2 tekercs 2 fit 3u krn 3 tekercs 3 frt 
35 k<r., 4 iteker.es 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 írt 20 kr., 10 
tekercs *9 20 kr. (Egy tekercsnél kevesebb nem küldetik.)

■Számtalan Jíöszőuő irat tekinthető be, melyekben ezen 
pirulák fogyasztói -visszanyert egészségűket a legkülönbö
zőbb és saiy-o; betegségek átáll köszönhetik. Mindaz, ki 
egyszer kísérletei tett vele, tovább ajánlja ezen szert.

A sok köszönő irat közül néhányat itt közlünk:
Leó gang, 1883. május 15.

Igen tisztelturam 1 Önnek pirulái valóban csodálatra 
tuéknan működnek, nem olyanok ezek, mint egyéb dicsőí
tett szerek, hane<u segélyt íiyajtanak majdnem mindenben. 

A liwsvétkwir küldött pirulák legtöbbjét ismerőseim és 
háráljaini közt osztottam ki s mindnyáján segítettek, még 
magas kom rgjének áx. Jut nem is teljes jó egészéget, de 
tetemes jamlást tapasztaltak, s folyvást használni aka - 
iják. -Kérem ennélfogva, szíveskedjék ismét » tekercset kül
di‘ni. Uriletu és mindazoktól, kiknek szerencséjük volt az 
ön piirlái által egészségüket visszanyerni, fogadja benső 
.köszöu-etiinket.

Doutinger Márton.
Béga-Szt,-György, I 382. febr. 6.

Tisztelt uram! Néni fejezhetem ki eléggé benső köszö- 
mütemet. az ön piruláiért, mert Isten segítsége mellett nőm, 
ki évek óta twtisererében szenvedett, egészségét ön vérti<z- 
titó piruláinak köszönheti, s habár még most is kell azo
kat néha bevennie, egészsége helyreáilott már 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, főkertósz.

Tekintetes ur! Előrebocsátva, hogy önnek minden gyógy
szere egyformán jó, mint kitűnő fagybalzsama, mely az én 
családomban több idült fagydaganatot gyorsan megszünte
tett, dacára az úgynevezett nniversalis gyógyszerek elleni 
bizalmatlanságomnak elhatároztam, önnek vórtisztitó piru
láit iiasználiú s ezen apró golyócskák segélyével hosszú 
évi aranyér bajomat ostromolni. Nem vonakodom önnek 
megvallani, hogy régi bajom négy heti használat után egé
szen megszűnt s ismerőseim körében c pirulákat a legszor- 
galinasabban ajánlom. Az ellen sincs kifogásom, ha ezen 
sorokat — névaláírásom nélkül — nyilvánosságra hozza. 

Tisztelettel C- v. T.
Becs, 1881. február 20.

Fagy-balzsam Pserhofer J.-től, sok év óta ismert leg
biztosabb szer mindenféle fagyások ellen valamint idillt 
sebekre stb. Egy dobozzal 40 kr., kármentes küldéssel 
65 kr.

Golyva-balzsam, megbízható szer a golyva nyak el- f 
len. Egy palack 40 kr., bérmentes küldéssel <55 kr. I

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

Ökörltirkvirágncdy, általánosan ismert kitűnő házi
szer katarhiis, rekedtség, görcsös köhögés stb. ellen. 1 
palack 50 kr., 2 ]>alack bérmentes küldéssel 1 frtSOkr.

Amerikai kösz.v^iiy-kenöcs, legjobb szer minden 
köszvény és reumatikus baj, tagliasigatás, Iscbias, fűlfá- 
jás ellen stb 1 frt 20 kr.

Alpesi növény nedv W. D. Bérlikaidtól. 1 palack 2 
frt 60 kr., fél üveg 1 frt 40 kr.

Szeni-cHsencia Romershausentól. 1 palack 2 frt 50 
kr., fél palack 1 frt 50 kr.

I.iibizzadáH elleni por 1 skatulya 50 kr., bérmeu- 
tes küldéssel 75 kr.

laiinoehinin-pomfidé Pserhofer J.-töl, számos év 
óla legjobb minden hajnövesztő szer közt, melyet orvo
sok elismernek. Egy elegánsan kiállított nagy adag 2 frt.

Állalüiios tapasz. Standéi tanártól, vágott és soirt. se- 
Imkre, roszimlulatit daganatok, még idült és gyakran fel- 
iijulii labsebekre is. köriimféregre, sebekre s gyitladt 
mellre és egyéb hasontó bajoknál ajánlható. 1 doboz 50 
kr., bérmentes küldéssel 75 kr.

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

Fereiic-iMÍlinka 1 palack 60 kr.

Az itt megnevezett kószitményeken kívül minden az 
osztrák lapokban liir.letett bel- és külföldi pharmateuti- 
kus különlegességek készletben vannak s minden & 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.

*[=-»—1B1==^F

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888,

érc'

tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség tudomására,
Ví ezelőtt 10 évvel alapított

TEMETKEZÉSI INTÉZETET
továbbra is fenntartani fogom — és igyekezetemet minden erőmből oda irányitandom, hogy 
a nagyérdemű közönség szíves pártolását továbbra is kiéidemeljem.

Raktáram el van mindenkor dúsan látva úgy nagy választékú sírkövekkel, 
és fa koporsók kai, mint minden más teinotkezési szerelvényekkel.

Legfőbb törekvés.... mindenkor oda lesz irányítva, hogy lehető olcsó árak mel
lett ízléses kiállítással a nagyérdemű közönség igényeinek eleget tehessek.

Tisztelettel

özv. Krausz Márkné

2032 dk. 887. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A csongrádi kir. járárbiróság, mint telekkönyvi 
halóság közhírré teszi, hogy Magyar István végrehajtat- 
tónak Mencser Balázs csongrádi lakos végrehajtást szén 
védő elleni 30 frt t.ökekövelelés és költségek iránti vég
rehajtási ügyében a csongrádi kir. járásbíróság terüle
tén levő, Csongrád város határálian fekvő, a csongrádi 
199 szljkbeii foglalt Mencser Balázs nevén lévő (342 
—343) rszámu ház utáni és 105 fiira becsült osztatlan 
legelő és réti illetékre 10461 rsxáinn 406 nszgöl térti 
31 írtra becsült, menteti rétre, — 8640 rszámn 1200 
mzgöl férd 320 fiira becsült szőlőre, — és (342/b 343) 
iszáinu 194 fiira bee ült. házra, és beltelekre az árve
rést. a fent ezennel megállapított kikiáltási árban eben 
delt.e, és hogy a fennehb megjelölt ingatlanok az 1888. 
évi március hó 23 il< napján délelőtt 9 órakor a cson-
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grádi kir. jbiróságnál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingái lanok becs 
árának lO'A-át. vagyis 10 frt 50 kr., 3 frt 10 kr , 32 Irt, 
19
42. 
évi 
téri 
bán 
t. c.

fi t 40 ki t készpénzben, vagy az 1881: LX. 1. c. 
g-ábaii jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt, ignzságllgyminis- 
rendelet 8. §-ában kijelölt, óvadékképes érlékpapir- 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. 
170. §-a értelmében a bdnalpénznek a bíróságnál 

előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
á. tszolgáltatni.

Kelt Csongnídon, 1888. évi január hó 16-ik napján.
A csongrádi kir. járásbíróság mint, telekkönyvi ha-
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évi 4-ik számához.
— Kétszáz ember megfagyott. Amerika észnknyu- 

löszeiben óriási hó zivatarok voltak. A mennyire 
eddig nieg.ill.ipifani lehetett, kétszáz ember fagyott meg 
a iiagv hidegben Számos gyermek is fagyott, meg az 
iskolából h.iz.uiimiöbeii.

— Belényes környékén s különösen Nyiger-falváti 
iwlluvíll elszaporodtak a farkasok, ügy begy már ve 
vadéin:.•••■.<» vált a közlekedés. Többször megtörtént. az 
utóbbi időben, hogy a farkasok egész csordája üvöltve 
tilt végig az országúton, sót a közeli falukba is be 
mennek.

— A szeszadóra nézve a magyar és osztrák kor- 
niitiivok közt létrejött az egyezség. A törvényjavaslat, 
szerint, mely mint, törvény szept. 1 én lépne életbe, Mtl- 
Hynrorsziignak az eddigi 12 millió helyett 25 millió frt. 
bevétele lenne a szeszadóból.

— A nihilisták A rendőrség elfogta azt a vasúti 
hivatalnokot, ki :i cár utazásának tervét a nihilistákkal 
közölte. Itajta kívül még több polgári személy s nehány 
fisz.' került fogságba. Ez alkalommal nyomára jöttek, 
hogy a nihilisták újabb merényletté készültek a cár 
ellen, mely újév napján lett volna végrehajtandó, mi
kul- a cár I’érevárra fog jönni. A rendőrség a legszéle
sebb kőid övintézkedéseket léptette életbe.

— Orsóvá környékén meg vannak szorulva a far
kasai,-. [■emennek éjjelenként a város utcáira s ott keres
nek élelmei, sőt eg.v ordas nappal is mutatkozott a 
város alatt, de bőrével adózott, mert lelőtték.

— A végeladók ellen Töld> fővárosi és vidéki ipar 
egyesület mozgalmat, indított meg az úgynevezett, vég- 
ehuliísi üzletek ellen, a mely igen sok visszaélésre ad 
okot, a menyiben e cim alatt rendesen silány külföldi 
árulóit bocsátanak forgalmúba s ez által a szolid keres 
kellőknek érzékeny károkat okoznak. Legutóbb a. buda
pesti gombkötő , kárpitos és paszományon ipartestíllet tar
tott közg-, illést. ez ügyben s elhatározta, hogy a jogosulat
lan és löbbnviro álvégelailásokal rendező egyének ellen 
minden egvos esetben a legerélyesebben fog eljárni, 
Ilii.1.v az. elterjedt, tisztességtelen versenyt megszűntesse.

Előle Ixelyizete..
Mivelödéstörténeti kép.

(Felolvasta Balázsovifs Norbert gymn. tanár a f. évi. jan. 14-én 
rendezett kaszinói estélyen.)

(Folytatás.)

Hagyjuk cl a keleti tartományokat forró napsuga
raikkal s erkölcsi hanyatlásukkal s lépjünk a szelidebb 
éghajlatú földre, Görög- és Olaszországba, az emberi mi- 
Velődés első igazi hazájába. A görög történet első kor
szakában a női nemet, kevésbbé kedvező helyzetben ta

láljuk mint a lórii nemid. A nő csak a családi eleire 
szerit kozott, általában csekély tiszteletbeli részesült, és 
csakis alakja, szépsége es ügyessége által volt képes 
magának elismerést szerezni. Mindazáltal akkor sem hi
ányzottak a legnemesebb nőiesség és az igazi' házassá
gi viszonynak kiváló példái. Mennyire magaszlaltat.iiak 
és dicsőit let uek, mindenesetre költői lelkesültség hang
ján a görög nők! A görögöknél legelői)!) találjuk a ren
dezett. nevelés nyomait. A leányok nevelését, az anya 
vezette, kit ebben a rabszolganők- segítettek. A fiatal 
leányokat a szükséges házi foglalkozásra, u. ni. főzésre, 
fonásra és szövésre oktatták. Férjhez menetelükig, a mi 
nagyon korán történt, gyakran már a 14-ik életkorban, 
a görög lmjadonok a házi teendők teljesítésére voltak 
utalva. Megkérdeztetésök nélkül adattak férjhez és olyan
kor kiháznsitást és menyasszonvi ajándékot, kaplak-. A 
nőknek nem volt szabad gyámjuk nélkül semmiféle tör
vényszéki tárgyalásban részt, venni és e tekintetben meg
voltuk fosztva, minden polgári és politikai jogtól. A nők 
viszonya legelőbb is Athénben szaliályoztatot.t, Solon tör
vény hozása által, Ezen lörv''ny!ioz;ls'meghatározza a nők 
nyilvános megjelenését, megszabja a ruhaneműnk meny- 
nvisegét, az ételek és italok élvezését stb. Éjjel az a.sz- 
szonyokiiak csak kocsin és fáklyák mellett volt szabad 
megjelenniük. Ezui és hasonló törvények voltak hivat
va az erkölcsiségot. előmozdítani és a. fényűzést, korlá 
tozni. Az ezen célra, külön rendéit női bírák a. nők- ma
gaviseletére ügyeltek fel. Minél magasabb rangú <‘s er
kölcsösebb volt valamely nő, annál jobban tartózkodott, 
minden nyilvános mulatságtól. A szerény nők nem láto
gatták a. színházat és még saját, házukban sem voltak 
láthatók az idegen vendégek részéről.

A reggeli időt a nők rendesen öltözködéssel, für
déssel és testük festésével töltötték. Nagyon sokra be
csülték a test, tisztaságát és sok időt fordítottak lmjuk 
díszítésére. A hajat, nem ritkán festették, illatos olajok
kal kenték és tüzes vassal bodoritot.ták. A ruhakelme 
az éghajlathoz volt alkalmazva, tehát könnyű és oly 
ritka volt, hogy a lest, alakja majdnem átlátszott rajta. 
Az ifjik más alkalom hiányában úgy tudatták szerel
müket, hogy a kiszemelt leány nevét saját lakásukra vagy 
nyilvános sétatereken a. fák kérgére Írták fel, a meg
szeretett leány házának kapuját pedig virágokkal és 
koszorúkkal díszítenek fel. Egybekeléskor állatokat, ál
doztak az Isteneknek. Az egybekelést előtti napon ko
csin vonult be n fiatal pár a vőlegény házába: előre 
haladlak a szolgák fáklyákkal, láncosok és énekesek 
kíséretében Mihelyt a menyasszony a kocsiból kiszál
lott, elégették a kocsi tengelyét anmil: jeléül, hogy a 
menyasszonynak szülői házába való visszatérése el van 
vágva. Erre lakoma, következett és az ünnepély az is
tenek áldásának kikérése mellett zenével és tánccal vég
ződött.

Hogy a görög nők a miveltség mily magaslatán 
állottak, azt. az ókori írók örök becsű müveiből lehet

i

i helyzete Spárlában a

megtudni; Siipphó és Aspasia nevű görög költőnők ne
vei soha sem fognak feledésbe menni.

Egy másik görög államban, Spartában, a nőkre 
vonatkozó törvények elég szigorúak voltak. Itt a lei- 
mészetet és szerelmet, szóval mindent kellett áldozatul 
hozni a törvénynek. A felserdült hajadonok nem voltak 
ugyan a társaságtól elzárva, sőt részt, vehettek a nyil
vános életben is; de kis koruktól fogva, hogy erőteljes 
és egészséges anyákká váljanak, épp úgy tartoztak a 
t.eslgyakorlalokbaii részt venni mint az ifjak. A nők 

a szigorító törvények dacára szaba
dabb volt, mint a többi görög államokban; azért tekiu 
lélyök is nagyobb volt úgy, hogy a nőktől származott 
dicséret vagy megrovás nem maradt befolyás nélkül a 
férfiakra. A spártai nők kivált magasztos honszeretetök 
áltál tűntek ki, melynek- a legszentebb érzelmeiket is 
képesek voltak feláldozni. A spártai állam első korsza
kában minden fiatal ember azt a leáuyt., kit. meuyasz- 
szonyául óhajtott, elrabolni tartozott; későbbi időkben 
a tényleges elrablás megszűnt.

A római állam isteneit, mivelfségőt, és szokásait 
fővonásokban Görögországtól vette át; azért a későbbi 
állami és társadalmi viszonyok is kisebb nagyobb mér
tékben a görög viszonyokhoz hasonlítottak. Ugyanez 
szól a nők állapotáról, mely csekély eltéréssel épp olyan 
volt mint n görög nőké. Róma első korszakában a nők 
nz atyák, fitestvérek vagy gyámok uralma alatt éllek; 
nemsokára azonban a. nők .jogai törvény által szabályoz- 
tattnk. Későbben minél nagyobb lett az ersölcsi rom
lottság és fényűzés, annál jobban hanyatlott a férfiak 
hatalma, de anmil mélyebben sűlyedt. a nők erkölcse is. 
A római nők nem voltak úgy a ház külön lakosztályai
ra utalva mint a görög nők; szabad volt, nekik kijár
ni és kikocsikázni, a mikor és a hova akartuk; mindig 
férjeikkel étkezlek és lakmározásaikban részt vettek. 
Ezen és egvébb megengedett szabadság mellett is a nők 
a. római állam boldogabb korszakában nagyon visszavo
nulva éltek. A női nem neveltetése az első korszakban 
nagyon egyszerű volt s a házkörüli teendők megtanulá
sára u. in. főzésre, fonásra, szövésre és varrásra szorít
kozott. Midőn későt,beit tudomány és művészet nagyobb 
fejlődésnek indult, az oktatás egyébb dolgokra is kiter- 
jedtsezeu ismereteket, nyilvános tanintézetek nyújtották.

Az elpuhuits.-ig kmában a. római nők első reggeli 
foglalkozását a fürdés képezte. Fürdés után az előkelőbb 
nőket, saját szobaleányaik, illetve rabszolganőik öltöz
tették, a mihez nem kevés idő kivántatol.t. Miiidonik 
rabszolganőnek más más teendője akadt az öltöztetés
nél; egyik a lmját. tartozott rendbe hozni, másik az il
latszerekről gondoskodott, egy harmadik felrakta az ék
szereket stb. Világos, szőke lmja legszebbnek tartatott; 
azért, a lmjai, gyakran szőkére festették, szagos olajok 
segélyével illatossá lelték és aranyporral hintették be. 
A ruliiikelme eleinte gyapjúból volt, későbben tanulták 
ismerni a vásznat, még későbben a selymet. A rendes



szili fehér volt; illővel ózonban m.'s színű riiluít is vi
seltek. Az erkölcsi sülyeilés koníban a római nők is 
iiihbre becsülték a külföldi, mint, a hazai készítményt, 
lilvatba jött főkép az előkelő hölgyeknél a római vagy 
l.itin anyanyelv helyett a nőrög nyelvet használni, sőt 
nem is taitottiík igazán műveltnek azt. a nőt, a ki anya
nyelvén kívül nem beszélt görögül. Az erkölcsök stilye- 
dósével, főkép a császárság korában, vagyis Krisztus 
szü'elése után az első századokban a fényűzés és kicsa
pongás Ixnv.aszló mmlon fokozódott. A nők hatalma és 
lek;<• fensége a legmagasabb fokra hágott. Az erkölcsi 
i óm kitt.ság a házasság életében is mindinkább növeke
dett. A nők nemcsak Jegiúlabli vétkekkel szennyezték 
!«■ magukat, hanem a legiszonyalosabb összeesküvések
ben és politikai gyilkosságokban in részt vettek.

<Vége köv.j

-Apróság’.
A templom ozás veszélye. Egy falusi vén 

kisasszony, a ki élemeilett kora dacára nagyon szeretett 
• iírálkodni, éppen akkor lépett, a templomba, mikor a 
;pap-e szavakat, mondó :

— Íme, a világ csudája’
Azóta a 'kisasszony otthon imádkozik.

* **
A hit el gyümölcse. — Kérem, nagyságos 

uram, fizesse ki a kontóját.
— Micsoda, hát azt. hiszi, hogy én Rothschild va

gyok, a ki mindig tud fizetni ?
— Kérem tehát megmondani, mikor jutok pén

zemhez ?
— Micsoda? Hát maga azt íiissi. hogy én próféta 

vagyok, a ki előre tudja, inikor lesz pénzé
— Tidiát. néni tud rajtam seg ileui nagyságod?
— Takarodjék már ! Ííisz nem vagyok éu se bába, 

se orvos, hogy magán segítsek"!
* **

Tromf. Incselkedett a tisztelendő ur egy meleg 
nyári riápon a testi erejére sokat, tartó jegyzővel, ki 
egyre pimaszkodott, hogy testéről csak ugy csurog az 
izzadtság.

— No domine, vigasztalódjék, — mond a pap, — 
csak ottan izzad az ember, a hol gyönge.

Akkor csöppet sem csodálkozom, — vágott vissza 
a büszkeségében megsértett jegyző, — hogy a tiszte
lendő ur fejéről ugy csurog a viz.

.* **
Ellenkező hatás A kis Kari ostromolja ap

ját, hogy vegyen neki egv dobot.
— Hogy az egész nap zúgjon a fejem a te dobo

lásodtól ? — lélel az atya.
— Nem, papa, csak akkor fogok dobolni, ha te 

— alszol.

I

Júllelös szerkesztő ős laphilajilonos: ItnhízHorits Norbert.
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Alulírott tisztelettel tudatom a nagyérdemű kö 
zönséggel, hogy újból

pékúzletet nyitottam
mindig egészen friss sütemény nyel szolgálhatok. 

Elvállalok hazaktól kenyér sütést, reggeli 
órakor, más süt,nivalót reggeli 8 órától

S

8 
délutáni 3 óráig.

Az u. n. graliain kenyér és kétszersült 
(zwibak) szintén nálam készül.

Tekintve azon sok évi pártolásra, melyben üz
letem a t. közönség részéről a Fóliák Emánuel örö
kösök házában részesülni szerencsés volt, ezutáiira 
is bátorkodom e pártolást kérni, melynek pontos ki
szolgálás által vaJ,ó. kiérdemlése főtörekvésem leend

Egy jó házból való fin tauoncul azonnal fel
vétetik. Tisztelettel

TLaJsos CS-áiToor,
sütő mester.

t'•.♦•ti
VV.,
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Nyilvános gőzmalom és in
gatlanok árverése.

A bánfa.Jvai közhír iokosság tu
lajdonát képező, egyr 2 lóerejű loko- 
mobillel hajtott, 2 kőre járó, jó üzemben 
levő malma cséplővel, szerszámokkal s az 
összes kellékekkel.

Továbbá egy 2 emeletes magtár cse
répfödéllel, egy kukorica góré, egy nagy 
üres telek, végűi. 2 jó karban levő ház a 
gépész és molnár számára eladók lesz
nek. Az árverés a községházánál febru
ár hó 2-án d. e. órakor nyilvá
nos árverésen fog megtartatni. A ven
ni szándékozók kéretnek a kikiáltási árnak 
10"/o-át <iz árveréskor készpénzben letenni.

Bővebb tudósítással szolgál az alulírott. 
Bánfáivá, 1888. jan. 16.

Görtics János
községi bíró és közbirtokossági elnök.

1
.'i

c

K r i e n s b e n, Lueern mellett (Svájcban) az 
odavaló iparcsarnokban a következő szabadalma

zott érdekes újdonságok szerezhetők meg, minden- 
hová p o r t o m e n t e s e n (vám nélkül) ingye

nes csomagolással az ár előleges beküldése (levélbélyeg is elfő- 
gadtatik) vagy u t á n v é t m e 1 1 « t t. a magasabb szállítási dij 
hozzácsatolása inellett. Az összes cikkek mindenütt k-lendők és 
i s m é t e 1 a d ó k jövedelmező üzletre számíthatnak. 1. Egyene
sen az aranyjubileumra készült: XIII. Leó pápa legszebb és jól 
talált arcképe kitűnő színezéssel keretben 2 márka (1 márka G3 

j kr.) Elárusítók kerestetnek. 2. Ugyanazon arckép fehér atlaszon 
kidolgozva, igazi remek in ú, mely túltesz minden olajfest- 

I ményen, pompás szalonkép, 5 márka. 3. Pyrorevolver mellény- 
| zsebbe való, dohányzók számára, mely légnyomás által azonnal 
1 gyújt, 4 márka — 1. Tentafolttisztitó. E folyadék eltüntet régi 
és uj tentafoltokat s a folt helyén azonnal lehet Írni; ennek egy 
irodában sem volna szabad hiányozni. Egy üvegcse 2 márka. - 
•>. Uj tolltartó, melylyel könnyen és gyorsan lehet Írni s bármely 
ujjal tartható, legbiztosabb szer az írási görcs ellen; felnőttek
nek 2 márka, gyermekekn*k 1 márka 50 pfenning. — 
temes nagyító 1000 szeres nagyítással, a uj ’ * 
hozzávalóval 5 márka. Elárusítók kerestetne!.
ház családi körben, három feltűnést keltő készülék, melyekkel bár
ki könnyen mulattathat egy társaságot; utasítással 5 márka. 8. 
A bűvös fényképész. A kívánt képek azonnal készen tűnnek fel 
üveg s keret alatr.; utasítással 3 márka. ■ ÜD. Teljes, li .om, uj 
ezüstből (tartós és a valódi ezüsttől alig különböző) pompás asztali 
készlet, összesen 45 drb. elegáns tokban, 20 márka. - l<>. Na
gyon elegáns óraláncok, melyek mindig a legpompásabb tropikus 
illatot, — mely éghajlatunk legfinomabb virágillatát is fölülmúlja 
— terjesztenek s előkelő körökben nagyon divatosak, hölgyek szá
mára 5 márka, urak számára 4 márka. ál. Nagyon célszerű 
és minden vadász uskához szükséges célzó, melylvel a gyorsan re
pülő vadat biztosan találhatni, 3 márka. Uj pompás ame
rikai ébresztő faii óra, 4-szeres beosztással, igazi szalondarab 
kitűnő járással; az egész műnek 3 kér ke van csak és sohasem 

szorul javításra, 10 márka.

Egye-'
egjobb nagyitó eszköz, 
nek. - 7. Bűvös szín

ki könnyen mulattathat egy társas ige
A bűvös fényképész. A kívánt képek 
üveg s keret alatr.; utasítással 3 márka. ...................... “
ezüstből (tartós és a valódi ezüsttől alig különböző) pompás 
készlet, összesen 45 drb. elegáns tokban, 20 márka. E

4185./tk. 87.

Póthirdetmény.
A szentesi kir. jbirósóg mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, miszerint a Szentes város, — továbbá 
Síéin & Comp végrehajtatóknak Balogh Feroncuő szen- 
lesi lakos végrehnjlást szenvedett elleni végrehajtási 
ügyében 37»3- 3r“'-/r.k. 87. sz. a. kibocsátott árverési hir
detményben a szentesi 4844. sz. tljkvbei. 2GOO hisz. ti. 
ingatlan V. od részére 1600 Irt. kikiállási árban 1888. 
évi február hó 9 ik napjának délelőtti 9 órájára kiiú- 
zött árverés az 1881: LX. t.-c 1G7. §a alapján Rózsa 
Ferenc végrehajtató érdekében is 35 frt tőke követelé
se s járulékai kielégítése végett megtartatni fog.

Kelt Szentesen, 1887. évi november hó 2G-k napján.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság.

kir. aljbiró.


