
Szentes, 1888. február 4. 5-1K SZÁM, Kilencedik évfolyam.
i

rtr:

i
Előílz-etéRi

Egész évre . . . 
Fél évre . . . . 
Negyed évre . .

lap szellemi részére 
közlemény, továbbá

f Min Jen .1
< vonatkozó 

előfizetések, hirdetések, felszó-
, hmlások ide intézendő!:.

N/.erkesztöwég
J-ső tized 220-ik szám. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR és GAZDÁSZATI HETILAP

Hirdetési lírák: :
3 hasábos petitsorért egyszeri 
hirdetésnél . . . . 20 kr.,
kétszerinél .... 15 kr.,
háromszorinál . . . 10 kr.

számittatik.

„NYILTTÉR" 
minden sor 15 kr.

Bélyegdij minden egyes beikta- , 
tásnál 30 kr.

Bérmentetlen levelet nem foga
dunk el. — Kéziratok nem adat

nak vissza.

4
2

I

I

Néhány szerény észrevétel.
A ki a legutóbb megtartott városi közgyű

lésről szóló közleményünket figyelemmel olvasta, 
abból értesülhetett, hogy az ideiglenes város
házul szolgáló magtárépülethez részint a kurca- 
al.jból, részint a szentháromság és szt. János 
szobra felé terjedő térségből udvart csatolni s azt 
deszkakerítéssel ellátni szándékoznak. Erre két 
oknál fogva van szükség: először, mert az eddi
gi ottani udvartér nagyon csekély s az is a ke- 
ritésfal kidőlése következtében szabadon áll ; má
sodszor, mivel előbb-utóbb, talán nemsokára, az 
uj városház építéséhez fognak s annak udvará
ból a tiizoltószereket s az ott elhelyezett egyéb 
holmit, máshová kell átvinni, arra pedig a hely 
közelségénél fogva, legalkalmasabb a magtárépü
let hát- és oldaltere. Ezen előterjesztés ellen elv
ben nem is tett kifogást a. városi képviselőtestü
let, de Kristó Nagy István felszólalására igen 
helyesen járt el, midőn előbb a bekerítendő tér
re nézve a mérnöki hivatalt terv készítésére s an
nak bemutatására utasította, mert, tudni akarja, 
mely oldal felől s mennyi tért akarnak beke
ríteni.

Minthogy a szentes-vásárhely-makói vasut- 
iigybeti e hó 11-én megtartandó értekezlet után 
részint, ezen tervezett vasút, részint az uj város
ház építése, részint a fentemlitett udvartér ügyé
ben e hóban városi közgyűlés fog tartatni, szük
ségesnek tartjuk e látszólag csekély jelentőségű 
udvartér ügyében a közgyűlést, megelőzőleg né
hány észrevételt tenni s a képviselőtestület figyel
mét egyre-másra felhívni.

Habár még nem láttuk az erre vonatkozó 
mérnöki tervezetet, de annyit tudunk már, hogy 
a készülő terv szerint, a szent János szobra fe
lől a Kurcán át nem régen épített s korláttal 
ellátott gyalog járó beszüntetése s eltávolítása 
terveztetik, mit magunk részéről nem csak sziik 
ség te lennek, hanem károsnak is tartunk.

Először is arra a gyalogúira szükség van s 
lesz ezutánra is. A kurcántuli kert — azt liisz- 
sziik — ezután is kedves szórakozó helyül fog 
szolgláni az egész város közönségének, melynek 
félét a IH-ik és IV-ik tized lakossága képezi s 
mely lakosság éppen ezt a gyalogjárót szokta 
igénybe venni, s igen természetes, hogy ez sok
kal kedvezőbb ‘hatású az egészségre mint a por
lepte kongó ut.

Másodszor, elegendőnek tartjuk, ha a beke
rítendő tér egészen azon gyalogúiig terjed, igy 
megfér egymás mellett az uj udvar és a gyalog
út, igy az alsópárti s kiséri lakosság sem lesz meg
fosztva a kényelmes gyaloguttól.

Hogy mennyire közeledik a tervezett kerí
tés a szentháromság szobráig, azt nem tudjuk, 
tehát e tekintetben nem szólhatunk, sőt föltesz- 
sziik a mérnöki hivatalról s a városi tanácsról, 
lmgy e részben kellő tapintatossággal és óvatos
sággal jár el; de értesülvén a. nevezett gyalogjá
ró beszüntetéséllek szándékáról, annak fentartása 
érdekében szükségesnek tartottuk szót emel
ni s hisszük, hogy nem siker nélkül.

A Ukarmáiiyterinesztés fontossága.
Előre látom, hogyan fogja mondáid sok gazdatár- 

sam, kogy micsoda fölösleges munka erről papolni, hi
szen azt. ma már minden gyerek tudja, hogy bizony a 
•akaiiminy termeszt és fontos dolog.

Nos hát, ha minden gyerek tudja, hogy a takar- 
mánytermesztés fontos, akkor hogyan lehet az, hogy még 
rok olyan gilZ(lu „lóid, a ki keveset törődik azzal, hogy 
heréje vagy lucernája jól munkált és trágyázott földbe 
jusson, hogy egyes helyeken úgy csinálnak tétet, hogy 
a neki való földel, nem munkálják meg, hanem hagy
jak, mig az begyöpösödik, begyomosodik. Trágyázásukról 

sincs, bárcsak a földelne jutna elég. Néhol a kiszá- 
• adt. mocsár feneket is rétnek hívják, másutt meg a szá
raz kóréval fedettet. is. Pedig, ismételjük, a takarmáuy- 
•■wmesz.lés igen fontos dolog.

Ha összehasonlítjuk a mai állapotokat a tíz év 
bitiekkel, látni fogjuk, hogy tiz évvel ezelőtt nálunk 
aránylag sokkal drágább volt a gabona, tuiut a marha

és ennek termékei, a hús, tej, vaj, sajt, stb., mig manap
ság aránylag ha nem is sokkal, de mégis jobban fize
tik nz állati termékeket. A varosok kö. Ilii gazda jó 
áron adhatja el tejét, s ezzel értékesíti takarmányát, és 
jövedelmezővé teszi Állattartását. Természetesen szüksé
ges eliez, hogy a gazda ne tekintse a tejet, olyan mel 
lékes valaminek, a mi az asszonyok dolga, hanem tö
rődjék vele éppen úgy, mint gazdasága más részével, 
akkor azután az állal tenyésztés biztos, és a mi szintén 
fődolog, állandó jövedelmet, fog hozni.

Van azután n dolognak még egy másik oldala is. 
Gyakran volt, s van említve a lapokban ama jó tanács, 
öogy a gabona mai alacsony ára ellenében legjobban 
úgy segifhettl di magunkon, ha arra igyekezünk, hogy 
egy egy hold földön legalább egy harmad vagy negyed 
résszel több gabonát iparkodunk előállítani, mint eddig. 
Csakhogy ehez megint nagyon alaposan kell dolgoznunk 
s trágyáznunk a földet, már pedig az alapos megmun
káláshoz sok munkaerő kell, hogy minden munkát ne 
csak j-d, de u maga idejében is végezhessünk Igen ám, 
de hány olyan vidéke van az országnak, a hol, teszem 
azt aratáskor, nincs hiány a munkás kezekben ? Egy 
részt segíthetünk ugyan magunkon uz által, hogy olyan 
gépeket, és eszközöket használunk, melyekkel a munka 
gyorsabban halad, de másrészt segíteni kell magunkon 
a takarmánytermesztéssel is

Tudjuk, hogy a gabonatermerniesztés sokkal több 
munkaerőt kíván, mint, a takarmánvtermesztés. Hogy 
egyebet ne említsünk, pl. a lucerna G—8, sőt több évig 
is marad ugyanazon földben, anélkül, hogy azt. szántani, 
vetni kelljen.

Azt. sí feledjük, hogy a takarmánytermesztés mel
lett — ezzel állattartás is egybefüggvén — több trá
gyánk lesz; a több trágyával gazdagítva földjeinket 
azok nagyobb és jobb termést olcsóbban fognak adni. 
Egy hold földről, akár öt, akár tiz mázsa búzát aras
sunk, az adó, a szántás vetes, aratás, betakarítás, csép 
lés, nyomtatás stb. költsége egyforma lesz. Hogy számok
ban beszéljünk, tegyük fel, hogy egy hóid buznvetés 
adót, vetőmagot, Bzáutást, vetést, uralást, hordást, csép- 
lést összevéve, belekerül 35 forintba; ha azon csak G 
mázsa búza terem s azt 7 forinttal adtam el, marad a 
szalmán, töveken kívül 7 forint, hasznom, ha ellenben 8 
mázsa búzám terem, mázsáját 7 forinttal eladva lesz a 
haszon 21 frt. vagyis háromszorosa az előbbinek, dacára 
hogy a termés csak 2 mázsával növekedett.

Lesz ugyan olyan gazda, ki azt fogja mondani, 
vagy legalább gondolni, hogy hiszen tart ő is, meg só 
goi a. komája is elég marhát, mégsem tudnak zöld ágra 
vergődni. Szeretném az ilyeneket megkérdezni, hogy váj
jon marhájukat nyáron a sovány, száraz legelőn, télen 
pedig kukoricaszáron és szalmán tart ják e? Mert bizony 
az olyan gazdának, a ki több jószágot tart, mint, a meny
nyit folytonosan, télen-nyáron jól tartani is képes, ma 
napsáig a marha-tartásból nem sok haszna lészeu. A be
vétel nem is csordul, nem is cseppen.

Arra pedig hogy a gazda állatait nz egész éven 
át. jól táplálhassa, jól beosztott takarmáiiytermesztés 
szükséges. A jó gazdának előre kell mindig látnia és 
gondolkoznia. í<i kell számítani azt, hogy meddig tart 
el téli takarmánya még hosszú tél esetén is, mikor hajt
hat. ki legelőre, vagy mikor kezdheti meg a zöld takar- 
inányiiyal való etetést, mi lesz az első zöld takarmány, 
rozs-e vagy borsós bükkönyös rozs, mikor vághatja az 
első keiét vagy lucernát, mikorra szokott, a legelő ki
száradni, úgy hogy csalamádéval kell utánsegiteni, mikor 
kezdheti a réten legeltetni stb. . . .

És e mellett nem szabad rózsás sziliben látni a 
dolgokat, hanem számítani kell a rósz időjárásra, túlsá
gos szárazságra, nedvességre, arra mindig készen kell 
lennie, hogy az. egyik vagy másik nem sikerül a takar 
mányfélék közül. Annak soha sem szabad előfordulni, 
hogy nz állatok huzamosabb időn kérésziül szőkébb ta
karmányra legyenek szorítva, mert ilyenkor a tejelő 
marha nem jől tejel, a borjú vagy tinó nem jo! fejlődik, 
s később, ha még oly bőségesei; kapják is a takarmányt, 
sok fog kelleni, mig helytepőtoljuk azt, a mit a sovány 
időszak alatt veszítettek. Egy mázsa takarmány hiánya 
többet ront, az állaton, mint a mennyit két mázsával 
rajta javítani képesek vagyunk.

Igen jó, ha a gazda ellenőrzi azt, hogy takarmá 
nyát hogyan értékesítéssé. Számítsa ki, hogy mennyi 
takarmányt etetett fel, mennyit növekedtek attól állatai, 
vagy mennyi tejet adtak stb. s igy mennyiért értéke 
sithetle, úgyszólván mennyiért adta el állatainak a la 
kormány egy egy mázsáját. Ha egy mázsa takarmányt 
2—3 forinttáI értékesített és e mellett a trágyát in
gyen kapta, akkor nagyon meg lehet elégedve.

Nem szándékunk most részletesebben szólam a ta- 
karmánytermesztésról, csakis anyagot akartunk adui a 
tisztelt olvasónak arra, hogy a takarmánytermesztés fon
tossága fölött úgy esténkint pipaszó mellett gondolkoz
zék és számba vegye, vájjon az ő gazdaságában nem 
lehetne-e több és jobb takarmányt termeszteni s több 
és jobb állatot tartani.

Nagyon sok dolog van minden gazdaságban, a mi 
a takarmánytermesztéssel és az állattenyésztéssel össze
függ, reményijük, hogy még ez év folyamában módunk 
bán lesz egyetmást részletesebbeu kifejteni gazdatár 
saink előtt. A. gazda után P. D.

Nyers terményeink jövője.
Trefort Ágoston vallás és közoktatási minister 

nem egy Ízben, de főkép Pozsonyban tartott be
szédje alkalmával azt hangoztatta, hogy ipart 
kell teremtenünk minden áron. A minis
temek e kijelentését csak az méltányolhatja kel
lően, a ki tudja, hogy az illető sok országot-vilá- 
got látott s tudja, mily hatalom a jól kifejlődött 
ipar. Ugyanakkor, mikor nevezett minister ur e jel
szót hangoztatta, Sárosmegye közgyűlési terméből 
komoly panasz, hallatszott a gabonaárak rohamos 
hanyatlása fölött és a kívánság abban culminált, 
hogy nagyobb gondot kell fordítani az iparfejlesz
tésre. S őszintén megvallva, hazánk mindaddig nem 
fog kibontakozhatni a válságból, mig a Trefort mi
nister ál al kiadott jelszó nem talál kellő viszhang- 
ra s termékeny talajra.

Már pedig ezen jelszó megvalósítását rém le
het évről évre — mint eddig történt — halasz
tani. Köztudomású dolog, hogy a legtávolabb kül
föld országai terményeikkel mindig nagyobb mér
tékben keresik föl Európa piacait. Első sorban ha
zánk fogja érezni s már most is érzi nemcsak az 
amerikai versenyt, hanem a. többi földrészek ter
melésének is nyomasztó hatását. De nemcsak Ame
rika, hanem Ausztrália és India gabonatermelő föld
je is lép föl mint nyersterményeink veszedelmes 
ellensége.

Hogy mekkora veszedelem fenyegeti hazánkat 
a nyers termelés dolgában, arról egy külföldi gaz
dasági lap következőkép ir:

„Angolország Indiában kiviteli utakat és csa
tornákat épített és ezáltal az európai és amerikai 
búzatermelésnek nehány év alatt uj, hatalmas ver
senytársa támadt. Az indiai búzatermelés 1883-ban 

[76 millió métermázsát eredményezett, miből 16 
i millió kivitelre került. A talaj Indiában a déli ég
hajlat és a Himalájától eredő vizek hatásától rend- 

1 kívül termékeny, s e nagy termékenység párosulva 
olcsó napszámmal, eredményezi azt, hogy a terme
lési költségek Indiában oly alacsonyak. Egy „Indi
án wlieat versus American protekción" című füzet
ben azt fejtegetik, hogy középtermésű évben India 
sok vidéken a termelési költségek quarterenkint 
csak ö'/g shillingbe kerülnek, mig ellenben az észak
amerikai Egyesült-Államok pusztáin e költségek 12 
shillingre rúgnak quarterenkint. Igaz, hogy a szál
lítás Indiából Európába többe kerül, mint az Egye
sült-Államokból, mert ez utóbbiak már kitűnő 
vizi- és vasutak fölött rendelkeznek, de Indiá
ban is igyekeznek e hiányt gyorsan pótolni, a 
mennyiben az indiai kormány a legközelebbi öt 
év alatt nem kevesebb mint, 100—500 millió fo
rintot fordít vasutak építésére, miáltal a gabona
termelés ott is épp oly rohamosan fog fejlődni, 
mint 7 évvel ezelőtt Amerikában. Mindezekből lát
ni, hogy az angol indiai verseny teljes erővel in
dult meg az Egyesült-Államok, Oroszország és Ma
gyarország ellen. Az a gondolat, hogy az angol 
fogyasztási piacok az angol gyarmatok terményei 
számára biztosíttassanak, már is valósul. Egyelőre 
újabb vámok sem szükségesek e célból, hanem elég, 
ha India által garantirozott egy milliárd angol tő
két mozgósítanak Indiába öntöző telepek berendezé
sére, csatornák és vasutak építésére. Nem akarjuk 
vizsgálni, vájjon ez az eszme helyes-e s vannak-e 
a jelenlegi viszonyokkal szemben valami előnyei, 
de tényleg létezik s mint láttuk, tervszerű érvé
nyesítésén működnek is. Bizonyos tekintetben te
hát „Nagyobb-Britániával" kell számolnunk s kon
tinentális viszonyainkra nézve megfelelő következ
tetéseket kell vonnunk.“

Ha tehát az indiai versenyből „kontinentális 
viszonyainkra a megfelelő következtetéseket kell le
vonnunk," első sorban rajtunk áll a számolás kö
telessége. Az indiai versenyt legérzékenyebben a 
mi nyers terményeink fogják megérezni. Bármeny
nyire beletörődtünk a nagy küzdelembe, a mely 

■Oroszország, Amerika és Ausztrália nyersterményei
vel való versenygés közepette újabb időben ránk 
nehezedett, nem lehet tagadni, hogy egy uj, hatol - 
inas versenytársnak a nemzetközi piacokon való



megjelenése mezőgazdasági termelésünkre rendkívül 
érzékeny csapás lesz. De egyszersmind alkalmat, 
fog iiviijtani a gondolkodásra és a határozott, cse
lekvésre. Meg kell fordítani gazdasági rendszerün
ket és politikánkat.

Ez önkéntelenül is arra a kérlel hetién igaz
ságra fog bennünket vezetni, hogy ny’erstélménye
ink az európai és Euiópán kívüli piacokon csak 
csekély mértékben számíthatnak vevőre. A nagy 
verseny közepette mi fogunk leghamarabb kifárad
ni, az árak nyomását nem fogjuk meghinti, az ide
gen áru óriási tömege és olcsósága agyon fog ben 
Ildiiket nyomni, ha nem is egy év alatt, de néhány 
ev alatt minden bizonnyal; az. ügyesebb számvetők 
akár pontosan meghatározhatják a már közellevő 
időt, melyben megfogunk szűnni nyerstermény cink
kel idegen országokban számottevő tényezőként sze
repelni. És ekkor? Következik a gazdasági rend
szerváltozás.

Ha nyugodtan és tétlenül bevárjuk ezt az 
időt, a mikor bennünket eddigi piacainkról lókról- 
fokra leszorítanak, végre pedig qtiasi leparancsol
nak, iszonyú válságnak és katasztrófának nézünk 
elébe, mely megrendíti egész nemzeti létünket és 
fönnmaradásunkat. Meg keli előzni a bajtl Néhány 
ev alatt még — ha jelentékerj' veszteségek árán 
is — meg fogjuk bírni a versenyt De már ma át 
kell alakítanunk a céget, mely alatt gazdasági rend 
szerünk ismeretes. Szolidabb alapokat, jutalmazóbb 
foglalkozást kell keresnünk. Minden áron ipart kell 
teremtenünk. Meg kell változtatni az ország gazda
sági jellegét, a földmivelő államot lassankint át kell 
alaki tani iparállammá.

Egész, uj tér nyílik a mezőgazdasági termelés 
számára ama soknemü nyerstermény előállításában, 
a melyeknek az, iparban való értékesítése nemcsak 
lehetséges, hanem elkerülhetetlenül szükséges is s 
a melyeknek termelése sok tekintetben hasznot haj 
tóbb is, mint az örökké egyforma gabonatermelés, 
a rablógazdálkodás, mely végre is kimeríti a föl 
det és mégis túltermelésre vezet.

Minden áron meg kell szüntetni azt az arány
talanságot, mely egyrészt millió és millió értékű 
árut csődit hazánkba, másrészt nyersterményeinket 
bizonytalan sorsnak és a veszélyes konkuriencia 
nyomásának teszi ki a külföldön. Ez aránytalanság 
megszüntetése és a két főtermelési csoport közötti 
egyel.súly helyreállítása lesz hazánk gazdasági re
generációjának alapja-

Világfolyása.
A lefolyt hét eseményei közül hazánkra vo 

natkozólag kettőt kell kiemelnünk. Az, egyik Vaj 
Miklós bárónak a főrendiház elnökévé történt ki- 
neztetése. Ki ne ismerné e jeles férfiút, úgy is mint 
hazafit, úgy is mint az ev. ref. egyház egyik osz
lopát és sok éven át a főrendiház alelnökét? Már 
mint 23 éves ifjú látta Széchenyink, a legnagyobb 
magyar feltűnését az 1825-ik évi országgyűlésen, 
azóta tevékeny' részt, vett mind azon küzdelmekben 
és mozgalmakban, melyik Im ánknak úgy politikai, 
mint szellemi és anyagi fejlődését eredményezték. 
Jeles munkálkodása által méltán érte őt az, a ki
rályi kitüntetés, hogy 86 éves kora dacára a nem 
rég elhuny t Senny ey báró méltó utódja legyen.

A másik fontos esemény 'fisz a K á lm á n mi-, 
nisterelnök válasza a külügyi helyzetre vonatkozó
lag Ilelfy Ignác és Percei Miklós által hozzá, in
tézett interpel hitiókra. Hogy mily óvatosan és ta 
pintatosan kellett minden szót megválogatni, nehogy 
többet mondjon avagy valamit elhagyjon, mutatja 
az a körülmény, hogy a ministerelnök a választ 
papirosról olvasta, tudva azt, hogy ezt a választ 
pár nap múlva Európa összes államtérfiai olvasni 
fogják. Azért e választ mint fontos politikai nyi
latkozatot e helyen szószerint közöljük. A minister
elnök igy válaszolt:

„Tisztelt ház!
Két interpelláció intéztetett. hozzám a külügyi 

helyzetre vonatkozólag.
Helyes volt-e azokat intézni vagy nem, a fe

lett nem akarok Ítélni, de kétségtelen meggyőző 
désem szerint azt,, hogy midőn látjuk, mily nagy 
mértékben tartózkodók minden államban, még Ang
liában is a kormányférfiak, midőn a politikai hely
zetről beszélnek, s mennyire óvakodnak, hogy je
lenlegi és jövő ténykedésükről nyilatkozzanak, min 
denkinek be kell látni, hogy ezen tartózkodás bár 
mely kormány részéről is a helyzet parancsolta 
sz ti kségesség. (Helyeslés.)

Ezen meggyőződésben lévén, én sem fogok' az 
interpelláló urak kérdéseivel közelebbről foglalkoz 
ni s csak röviden, átalánossagban logok szólani. 
(Halljuk! Halljuk!)

Mielőtt ezt is tenném, figyelmeztetek arra 
mindenkit, hogy óvakodjék hitelt adni az egymást 
felváltó és egymással gyakran egészen ellentétes tá
viratoknak és hírlapi híreknek.

Nem szándékozom kutatni, hogy ezek börzei 
manoevre-bői, feltűnés hajliászat,hói, előre bocsátott 
tapogatódzás céljából, vagy éppen oly célzattal bo
csáttatnak-e világgá, hogy itt vagy ott az állam 
belsejében nyugtalanságot, meghasonlást idézzenek 
elő, vagy a szövetséges hatalmak egymás iránti bi
zalmát megingassák; lehet egyiknek egy, másiknak 
más a célja, de minden számbavételre igényt tart
ható politikusnak feladata, hogy általuk magát 
megzavartatni ne engedje, nevezetesen, hogy ne 
vonjon azokból rögtön következtetéseket le, melyek
nek, mert hamis előző tételekben alapulnak, téve
seknek kell lenniük. (Helyeslés.)

Ilyen megzavartatásból származik az, ha va
laki — mint ezt tette beszédében Helffy képiselő 
ur — a legsúlyosabb következtetéseket vonja le 
oly állítólagos beavatlfozásokból és összeütközésekből, 
melyekkel killügyéríinknek politikai elhatározások 
hozatalánál meg kell küzdenie, miből pedig hogy 
egy szó sem igaz, legilletékesebb helyről hirlapilag 
is tudva volt. (Helyeslés.)

Ilyen lenne, ha valaki kérdezné azt — mi 
hírlapokban hasonlókig állítva volt — igaz-e, hogy 
utolsó Becsben létemkor a hadügyér katonai készü
letekre hitelt kért, de az az én ellenkezésem foly
tán megtagadtatok, mert ebben is, még csak egy 
árva szó igaz sincsen, és ilyen az is ha az a kér 
dós intéztetik hozzám, melyben már kétely kifeje
zése rejlik, hogy bizhatunk-e abban, hogy szövet
ségeseink teljesítői fogják azt, amit tőlük jogosít
va vagyunk várni.

Ha látjuk, hogy hol egy, hol más alakban fi 
gyelmeztetnek minket, vigyázzunk, mert szövetsé

geseink iránt való bizalmunkban csalatkozni fogunk, 
! azután figyelmeztetik azokat — vigyázzanak, mert 
bennünk fognak csalatkozni; midőn hiresztelik bel 
azt, hogy mi akarunk egyoldalúkig egyezkedni, hol 
azt’ hogy ezt szövetségeseink egyike vagy másika 
teszi, lehetetlen be nem látni, hogy valakinek er
dőkében kell hogy álljon az, hogy a békeszövetsé
get megzavarja, vagy legalább tagjainak egymáshoz 
való bizalmát megingassa, s az illető nép -klóm is 
a tetterőt megzsibbasztó nyugtalanságot teremtsen.

E híresztelésekkel szemben áll az a tény, 
hogy nincs a legkisebb ok sem arra, hogy a beke 
fentartása és saját biztonságuk érdekében szövet
kezett hatalmaknak egymással szemben jóhiszemű
ségében bárkinek is kételkednie lehessen. (Élénk 
helyeslés.)

Az, hogy Oroszország csapatainak gyökeres 
áthelyezését és nyűgöt felé tolását, eszközli, eléggé 
tudva van, valamint az is, hogy ezen hosszabb idő 
óta fennálló tervnek kivitele monarchiánk határai 
felé újabb időben nagyobb mérvben foganatosítta
tott. (Halljuk!)

Éppen ezért, de a nélkül, hogy ő felségé az 
orosz császárnak békés nyilatkozataiban s jóindu
latú szándékaiban bármikep -n kételkednénk s —a 
mennyire a saját biztonságunk végett szükséges óva
tosság megengedi, ’— elfogadva az orosz részről 
adott magyarázatokat is, melyek ezen c-íapatnmz- 
galmaktól minden támadási harcias szándékot meg- 
tagadnak, — kötelességünk arról gondoskodni, hogy 
tartózkodva minden ől, a mi a provokációnak szi
liét viselhetné, minden eshetőségre megtörténj d< az, 
a mi határunk biztonsága s hadseregünk harcké
pessége végett szükséges. (Elénk helyeslés).)

Külügyi politikánk célzatai és elvei ismerete
sek a monarchia népei, sőt. az egész világ előtt; 
nyilatkoztam eziránt én, 'nyilatkozott a külfigymi- 
nister. Tudja mindenki, hogy mi a magunk részére 
nem kívánunk semmit, nem kívánjuk befolyásunkat 
szerződés ellenesen kiterjeszteni, még kevésbe pe
dig területünket bármikepen is nagyobbitani, a mint 
azt hazugon reánk fogják; (Élénk helyeslés.) mi a 
nemzetközi szerződések alapjan állva mindenekelőtt 
a béke fentartását óhajtjuk, s annak értelmében 
mindig készek is leszünk, a többi európai hatal
makkal együtt, békűlekeny szellemben, szerződés
szerű állapotok fentartására közreműködni. (Élénk 
helyeslés.)

Csak ismételhetem azt, a mi a kormányok ré
széről már ismételten megmondatott., hogy a kő- 
zépeurópai hatalmak szövetsége sohasem volt va
lami más, mint tisztán védelmi alapon nyugvó ha
tározott békeszövelseg, mely azért tp oly távol áll 
valamely' meghatározott politikai kérdéseknek erő
szakos megoldásától, mint minden támadó eljárás
tól. (Élénk helyeslés)

Minthogy pedig Oroszországnak legmérvadóbb 
helyéről is a legbékülékenyebb szándéklatok nyil
váníttatnak: erre — megóván egyúttal a monar
chia életérdekeit is, — azon reményt alapíthatjuk, 
hogy dacára némely meghasonlás és háború fele to
ló elemeknek, a békeszerető fejedelmek ek és kor
mányoknak sikerülni fog a békét fentartani (Elénk 
helyeslés) s Európát a bizonytalanságnak su.yosan 
rá nehezülő érzetétől megszabadítani." (Élénk álta
lános helyeslés.)

„SZENTES is V1DÉKE”_TÁRCÁJA.
AZ ÖRÖKÖS. („,

Elbeszélés.

IRTA : CSUPPAY FERENCZ,

Vége.

Az öreg meg nem állhatta, hogy lel ne kiáltson :
— Legyőztük azt az asszonyt! . .
De Ilon még most is védelmezte anyját.
Könnyű volt a gyönge nőt legyőzni. Szégyelje ma

gát Máié bácsi, hogy ennek örül! Nemes férfi ilyen 
örömet nem nyilvánít. 8 anyám nem is volt hibás!

Máté bácsi megcsókolta az ő „kicsikéjé-“t, s ara
nyosának, jó leányának nevezte.

De ki volt boldogabb, mint Gyergyai, ki beváltot
ta Ilonnak tett, Ígéretét? Ilonhoz ment, kezét, megfog
ta s mind a kelten az öreg Máté elé léplek.

— Bátyám vagy atyám, szólt Gyergyai, mint. Don
nak gyámjától megkérem Ilont. Szeretjük egymást; kös
se meg beleegyezésével frigyünket.

Ilon szemérmesen állt ott; szégyenlet te magát Do
bos előtt. Gyergyai észrevette ezt.

— Elek jó barátom. Ő lesz násznagyom. Az ő se
gélye nélkül nem nyertük volna meg a pört. Elvállalod-e 
a násznagyságot, Elek ?

Dobos, kinél szintén nem volt boldogabb ember, 
hogy pőrét megnyerte, össze-vissza csókolta Gyergyait; 
egészen elérzékenyült.

— Köszönöm Béla! Te jó fiú voltál mindig.
— Gyermekeim, szólt most, az öreg Máté, az Isten 

áldja meg frigyeteket! Szeressétek egymást igazán, le
gyetek boldogok! Többet nem mondok nektek, hisz ti 
úgyis szeretitek egymást!

ügy örült a jó Máté bácsi, hogy a kiket igazán 
szeretett, boldogoknak látja maga körül.

.... S az a négy ember most nem cserélt volna 
a mennyországgal . . ‘

Alig távozott Gyergyai Rávainétól, az inas egy 
levelet hozott. Rávainé számára.

Keréndy írása volt, megismerte. Izgatottan bon
totta föl s gyorsan elolvasta.

— A gazember! Tudtam, hogy csak vagyonomra 
vágyott!

Abban a levélben Keréndy a következőket irta: 
Asszonyom!

Az a föltétel, mely alatt kezét ígérte, nem telje
sült. így nem is merem azt még egyszer kérni, mert 
tudom, úgy som kapnám meg. Én külföldre megyek. Is 
ten önnel!

Gróf Keréndy Jenő."
Ez a nap Rávalnéra a meglepetések napja volt. 

Keréndy szándékát gondolta, de nem azt, hogy a pört 
elveszítse. Különben ő sem tett volna máskép Keréndy- 
vel a pör megnyerése esetére.

Csakhogy még nem telt, el a meglepetések napja.
Délután uj meglepetés várt reá. Elmerengve ült 

pamlagán, bántotta nagyon vesztesége. Mindenféle gon
dolatok megfordultak eszében.

Egyszerre inegnyilik az ajtó.
Az öreg Máté Gáspár, Gyergyai és Ilon léplek be.
Rávainé elbűvölten állott, elébök, egy szót, sem tu 

(lőtt mondani.
Ilon törte meg a csendet.
— Anyám! s oda borult anyja keblére.
— Gyermekem, bocsáss meg!
- Szeretlek anyám, nincs mit megbocsátanom. 

Szeress te is engem!
— Asszonyom, szólalt meg az öreg Máté, a harc

nak vége! Ilon jobb szivü volt, mint ön Legyen közöt 
tünk is béke! s azzal kezét, nyujtá Rávainénak.

Hibáztam, mondó Rávainé, elfogadva a ueki 

nyújtott kezet. Nem helyesen cselekedtem, midőn leá
nyom ellen pört indítottam. De magamat okolom, miért 
hallgattam mások szavaira.

— Asszonyom, szóit most. Gyergyai, egy kérésem 
lenne önhöz. Ilon kezét már megkértem gyámjától, Má
té bátyám már beleegyezett. Még az ön beleegyezése 
van hátra. Tegyen bennünket boldogokká!

Mintha kígyó csípte volna meg e szavakra Ilávai- 
nét. Kit ö szeret, az most leánya kezét kéri lőle. 8 <"• 
erről előbb nem tudott semmit. Ezért nem szerette te
hát őt Gyergyai. De az egyszer legyőzte önmagát, tu
dott magának parancsolni.

— Gyergyai ur, fogadja leányom kezét. Nekem 
ahhoz úgy sincs szavam, Ilon gyámja határozott.! Legye
nek boldogok!

— Anyám, köszönöm! mondó Ilon.
— Szeress gyermekem és bocsáss meg! Oh meny

nyire bánom, hogy kétszer is félreértettelek. De örülök, 
hogy csalódtam.

— Szeretni foglak, anyám ! Köszönöm ezt neked: 
igy beteljesült atyám óhajtása.

S Revainé is osztozott a boldogok örömében. Érez
te, hogy mi a boldogság, bár nem nyerhette meg azt 
úgy, amint kívánta. De boldogok vették körül s azok
kal égyült ő is örült; bár fájó seb volt szivében, de 
megbánta lettét, leánya boldogságáért most már szíve
sen viselte.

Dobos Elek egyike B . . . . város legkeresettebb 
ügyvédeinek. Hogy azt. a pört megnyerte, mindenki fe
léje lordult. Ilires ember lett s jó barátok voltak Gyer- 
gyaival, kinek minden szerencséjét köszönhette.

Hát Fekete Frigyes ? Ő is megvan s elérte vágyai
nak netovábbját. Komoly ember lett belőle s addig ud
varolt Rávainémik, míg csakugyan megnyerte annak ke
zét. S Rávainé is megtudta Fekete Frigyes oldala mel
lett, hogy mi az az igazi boldogság.



^iCeg-ixi-7-á.s.
A „Gazdák és Iparosok Általános Ili tel szövetke. 

zei-“éiiek szentesi fióktelepe f. 1888. évi február 5 én 
az az vasárnap d. u. 2 órakor Szentes város közgyű
lési termében (magtár épület) re n d k i v ü 1 i köz
gyűlést tart, melyre a t. részvényes urak ezennel 
uleghivatnak.

A közgyűlés tárgyai;
1. ) A legutóbbi közgyűlésen megválasztott elnök 

lemondása következtében uj elnök választása.
2. ) Kezelő bizottsági póttagok és felügy. bizotts. 

rendes és póttagok választása.
Szentes, 1888. január 31.

A kezelő bizottság megbízásából 
SZŐKE ISTVÁN, 

ideigl. elnök.

HÍREK.
— Díszes esküvő volt e hó 1-én városunkban, ami

dőn Vajda Lajos gyógykovács é.s Borbély Mariska, Bor 
hely Lajos ipartestületi alelnők derék polgártársunknak 
szép es kedves leánya a helybeli ev. ref. templomban 
egymásnak örök hűséget esküdtek. Ilii pár vendég kí
sérte el a boldog párt, a szülői Iníz.bol a templomba s 
onnan esküvő után az ipnrlestülel. állal bélelt, cóllház 
nagytermébe, hol -Sarkndi Nagy Mihály polgármester 
mint helyettes násznagy az uj pornak boldog házas éle
tet kívánt. Este 7 óikor verte kezdetét, a vacsora, mely 
nél mind Sima Ferenc mind Sarkndi Nagy Mihály uibz 
nagyok lelkes felkösz.öiilést mondottak az. uj párra s az. 
örömszülökre. Vacsora után táncra perdült, a fiatalság s 
szólt a zene, járt, a láb kivilágos kiviriadtig. A mai vo
nattal a férj lakhelyére utazó fiatal párnak újból sok 
szerencsét, és igazi boldogságot kívánunk.

— A szentesi evang. egyház évi közgyűlését W- 
nnp deleiéit — a végzett isleiiiliszlelet. után — lógja 
megtartani. Tárgyai: a számvizsgáló bizottság jelentése, 
gondnok és telügy előválaszt ás. A gondnoki hivatalra 
az egyház erdemesbb tagjaikéi: llolik Lajos a mostani 
gondnok mellett, Sulc Lajos és Kérdi Sámuel vannak 
ii.-imlidálínban. Felügyelőt a „Bán<akerüleli Utasítások” 
értelmében a közgyű és általános szavazatlönliséggel 3 
érre választ, zl l.ö.pénztárban az ev végén 2280 Irt be
vétel, 2070 fit kiadás mellett 210 forint maradvány 
viin. Főbb tételek a bevételben: imtradv 295 fit, kama
tokból; 200 írt, llázbér, bódéhely bérlet: 310 írt, fö d 
bérletekből: 223 írt, egyházi adolml; 823 fit. Kiadás
ban: tisztviselőkre 958 Irt, épületekre: 261 fit. adó, 
illetékek, biztosítás 440 fi t, jótékony célokra: 22 írt. 
zl teniplomalap összege: 11,308 frt.

— Gyászhir. Következő gyászjelentés küldetett be 
lapunk szerkesztőségének: Talányt Vilma és férje: Bibó 
István kir. táblai bíró és gyermekük István; — l)r. Tu- 
lányi Ottó és neje: Bozóky Ilona; — Talányi Irén és 
félje: Dr. Balassa Péter orvos és gyermekeik: Irén, Já
nos, Mariska, Vilma, Sándor, József; — Talányi Szidó
nia és férje: Bulla Sándor mérnök és gyeimekeik; Ilon
ka, Gizella, Szidónia, Juliska, Sándor; és Talányi János 
szomorodott szívvel jelentik a felejthetetlen jó anya, 
napa és nagyanyának: özv. Talányi Jánosné Karhetz 
Apollóniának folyó 1888 évi január hó 30 án, reggeli 
9 órakor, 63 éves korában, a halotti szentségek ájtatos 
fölvétele után végelgyengülésben történt gyászos el
hunytál. A boldugultnak hült. tetemei f hó 31-én dél
után 4 órakor fognak a kunszentmártoni sirkerben az 
örök nyugalomnak átadatni. — Az engesztelő szent mi
se-áldozat. február hó 1-én fog a Mindenhatónak bemu 
futtatni. Kun-Szent-Márton, 1888. január 30. Áldás és 
béke poraira!

- Rendkívüli közgyűlése lesz a „Gazdák és ipa
rosok ált. hitelszövetkezete" helybeli fióktelepének 
holnap <1. ti. 2 órakor a városház, (magtárépület) köz 
gyűlési termében, melynek tárgyai ugy a helybeli két 
hírlapban mint a részvényeseknek kézbesített, meghí
vásban közölve vannak. Ugyanis tudva van, hogy az 
elnöknek legutóbb megválasztott. Podhradszky Ferenc 
ur lemondott s habár a közgyűlés az előzményekből 
okulva az esetben, ha az elnök lemondana, a kezelő
bizottságot azzal bízta meg, hogy az esetben saját ke
beléből válasszon elnököl, a kezelő bizottság azon ok
nál fogva, hogy a kezelő és felügyelő bizottság kiegé 
szitásé végett ugy is kell rendkívüli közgyűlést egy
behívni, az elnöki állás betöltését is tűzte ki tárgyul. 
Addig is pedig, hogy' a működés megkezdéséhez a szük
séges intézkedéseket megtehesse, a legutóbbi közgyű
léstől nyert jognál fogja Szőke István derék s 
az ügy iránt melegen érdeklődő polgártársunkat vá
lasztotta ideiglenes elnökül. Egy bizottság átvette 
már Soós Pál volt, elnöktől a központtól érkezett üz
leti könyveket s most hivatalos helyiség után néz s 
arról holnap falán már értesítheti is a részvényese
ket, hogy hol lesz a hivatalos helyiség s mikor kez
dődik a befizetés. Szőke István bizottsági tagot pedig 
ezúttal részvényeseinknek elnökül melegen ajánljuk s 
meg vagyunk győződve, hogy feladatát híven s pon
tosan lógja teljesíteni.

— A „Csottgrádmegyei Hitelszövetkezet“-i ek volt 
az első közgyűlése ez. évben, mely részvényeseivel múlt 
s egyszersmind első évi működésének eredményét igen 
gyorsan tudomásukra juttatta s a kitűzött, tárgyakat, 
pontosan letárgyalta. A közgyűlés legfontosabb tár 
k.'át képezte a zármérleg, mely elfogadtatott, ugyan, 
de ellene több kifogást lehetett volna lenni. Nevezete
sen vagyonként szerepel a perköltség, holott 
étinek a veszteségben kellett volna szerepelnie; s 
ka a jelentés szerint per alatt álló követelés nem ma
radt az év végén, akkor a titkárnak az előleg címén 
felvett összeget vissza kellett volna fizetnie, továbbá a 
152 drb kitörölt részvény összegét jobb áttekinthet ősiig 
kedvéért jó lett volna külön kitenni. A jelentésből az 
is világos, hogy nem 40,000 frt, — mint hiresztelve 
volt — hanem csak 35,604 fit a törzsbelét. A részvé 
Nyesek szívesen vették volna, ha a részvényesek névsora 
’8 közöltetett volna, legalább az első évben, igy azt sem 
i’ulják,kikkel vaunak társaságban. Az igazgatóságban és 
kdügy. bizottságbau az a változás történt, hogy a ki-

I sorsolt. Sima F. és Sarkndi N. Ferenc ig. tagok helyébe 
Bilim F. újból, Sarkadi N. Ferenc helyébe pedig Gunst 
L'pót. választatott meg, utóbbi helyét p-nli', ki fe.ügy, 
biz. tag volt, Sarkadi N. Ferenc foglalta el.

— Tanfelügyelőnk és polgári leányiskolánk. Midőn 
sok ügy-lmj után sikerült a volt polgári fiuidcolát gym- 
n.lsiummá alakítani, most megyénk tanfelügyelője kezd 
eiéiyescn föllépni a polgári leányiskola tanerői, neve
zetesen Kinderinann Erzsébet uevelőnő és Frank Ármin 
óraadó tanár ellen. Előbbit ugyanis dacára sok évi mü 
ködösének polgári iskolai tanítónői qualificatio, illetve 
tanítónői oklevél megszerzésére utasította, mely kötele
zettség alóli föiinentés iránt, a uevelőnő részéről a közokl. 
ministeriuuihoz benyújtott kérelmét az iskolaszék mele
gen pártolta. Frank Ármin tanárra vonatkozó ag pedig 
az iskolaszékhez hivatalos megkeresést, intézett, figyel 
meztetvén az iskolaszéket azon fenn nem tartható álla
potra, mely szerint, nevezett, tanár, ki 24 órai tanításra 
volna kötelezve, összesen csak 14 órát. I.anit hetenkinl 
s mégis egy rendes tanár fizetését, t. i. u40 frtot húz, s 
kijelenti, hogy az illető csak az általa tanított óraszám
unk megfelelő összeget kaphat. Az iskolaszék tehát. — 
nehogy az általa beterjesztendő' számadások- a megyei 
hatóság részéről kifogásolliissanak a tanfelügyelői meg 
keresés folytán Frank Ármin fi elését a polg. leányis
kolában való heti 2 órai elfoglaltságához arányosította 
s hasonló intézkedésre kérte fel a gynin. s az ipartano
dái bizo tságokat, amennyiben nevezett tanár a gyinná 
siumban francia nyelvet sazalsó ipariskolában * lil ik 
osztályt tanítja. Mint, értesülünk, Frank Ármin tanár az 
iskolaszéknek határozata ellen a városi képviseletéülü 
leli közgyűléshez felebbezést ad be. Az iskolaszék a 
tanfelügyelői leirat, állal igen kényes helyzetbe jutott s 
szívesen alkalmazná Frank Ármin tanárt u felállítandó 
polgári leányiskolái harmadik osztálynál kellő óraszám 
melleit vagy már most is ugy, hogy a tanórákkal túl
terhelt nevelőnőtől több órát elvenne, azonban az ellen 
tiltakozik a tanfelügyelő azéit, mert, nevezett tanár pol 
gári leányiskolákra nem bir kellő qmilific.iliával. így a 
legközelebb egybehívandó városi közgyű.és hivatva lesz 
igen kényes ügyben tanácskozni és határozni.

— Köszönetnyilvánítás. A helybeli kovács és ke 
rékgyárló ifjúság által jmiiár 28 án rendezett koszorús
bál alkalmával 5 frtot voltak szívesek a rendezők a 
szentesi iparos Ifjak egyletének átadni, mely összeg 
átvételét, midőn nyugtaiéul, kötelességemnek tartom — 
fent nevezett ifjaknak — az egylet nevében köszönetét 
mondani. Szentes, 1888 február 1. Berceli Dániel egyl.p.

— A példa vonz. Minthogy' kevés iiáz bir befő 
gadni nagyszámú, vendégséget lakodalom alkalmával, 
az örömszülök tágasabb helyiségről kénytelenek gon
doskodni, mire a céhhiíz igen alkalmas s jutányosán 
kapható. így gondolkodott Fazekas Lajos polgártár
sunk is, ki - • mivel két fiát egyszerre házasítja — 
Borbély Lajos polgártársunk példáját követve szintén 
a céhházban rendezi a lakodalmat.

— Nem kell már vendéglős. A múlt számunkban 
közlőit azon hírre vonatkozólag, hogy a jövő évben ren
dezendő párisi világkiállításkor felállítandó szentesi csár
dához vállalkozó és vendéglős kerestetik, meg kell je
gyeznünk, hogy nincs már szükség vendéglősre, mert 
Rambovszky nyerte meg a jogot ily csárdára.

— Két táncvigalom is lesz ma, úgymint a hely
beli jótékony nőegylet, é, mely számára a tombola'árgyak 
szépen gyűlnek s a illegje lenőhet, értékes és hasznos 
nyereményekkel kecsegtetik, azután a helybeli csizmadia 
ipnrlársulalé saját házában. Mindkettőt melegen ajánl
juk az illetékes körök figyelmébe.

— Választmányi ülést tart a körös-tisza marosi ár- 
mentesítő társulat mindszent-apátfalvi szakaszának vá
lasztmánya II.-M,-Vásárhelyen, mely ülés főtárgyát a se
gédmérnöki teendőkkel kapcsolatos vonalfelügyelői, job
ban mondva inindonesi állomás betöltése fogja képezni. 
Ez állásra pályázok közül a választmány hozza javaslat
ba a kinevezendő!, a kinevezés joga azonban a főigazga 
tónak van fentarl.va A pályázók száma 21, közlük is
merőseink is, mint. Mikec L'it.os, Borzemszki Vitold (volt 
városi segédmérnök) é.s Farkas Béla. A hangulat a „Vá
sárhely és Vidéke" szerint, az odavaló Kardos Sá
muel építészmérnök mellett, nyilatkozik, ki már három 
nagyobb árvíz alkalmával buzgóim segédkezett.

— Vasút a böldi révig. Csongrádi levelezőnktől 
azon hirt kaptuk, hogy a félegyliáza-csongrádi vasul 
Csondrádtól a böldi révig fog kiépíttetni, liogv Szentes 
lakosságának is alkalma legyen e vasutat igénybe vehet
ni. Közönségünkre nézve minden esetre előnyös lesz ez 
a vasút, de aligha lesz előnyös a mi vasul unkra, mert 
előre látható, hogy a gazdag osztrák magyar államvasul 
a legvégső határig fog menni konkurencia dolgában, s 
a közönség azt a vasutat veszi majd igénybe, mely öl
esebb lariffával bir E hirt ugyan egyelőre íeularl.issal 
kiizöjük, de ha valónak bizonyul, akkor jó lesz komoly 
fontolóra venni a szentes h.-in-vásárhely-makói vasul 
ügyét.

— JÖVŐ héten, még pedig 6 áll a helybeli polg. 
iparos és gazdaság körnek, választmányi, 7-eu pedig az 
ipurt.est.ületnek eiőljárósági ülése lesz; az előbbi a 
megalnliu'ásról, utóbbi a rendes közgyűlés tárgyairól fog 
tanácskozni, mre az érdekűitek figyelmét e helyen is 
felhívjuk.

75 krajcárért 
egy egész hónapig bárki egy jól szerkesztett népies irányú 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 UJSAG“ nagy gondot fordít, hogy olvasóinak igé
nyeit minden tekintetben teljesen kielégítse. Ugy 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 érdekfeszitő, 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 2’25 és ha- 
vonkint 75 krajcár.

Mutatvány-számok bárkinek ingyen küldetnek, ha egy leve
lező lapot intéz a „Kis Ujság“ kiadóhivatalához: Budapest, IV., 
Sarkantyus-u. 3.

Gazdászati és üzleti értesítés.
Szentes, 1RH8. február 3.

Ha igaz, lesz az a régi közmondás: „Ha lényük 
gyertyn-szentelő, az izéket is vedd elő", ugy még ez
után ígérkezik a hosszú tél, pedig a zord hideget már 
eddig is meguntuk Szerencse, hogy jó takarója vau őszi 
vetéseinknek, felesleges az az aggodalom, hogy buza- 
vetéseiuk a nagy hó alatt majd ki fognak pállani, in
kább a hó olvadásnál majd a sok és nagy árvíztől lehet 
tartani.

Országos téli vásárunk január 28-án vette kezde
tét a jószág vásárral, melyre minden fajta lábas jószág
ból szép számmal hajtatott, be. Keltek pedig következő 
árakon: ökör párja 220, 250, 300 fi'tig; fiatal és meddő 
marhák, vágni való darabja 30, 50, 65'frt; rúgott, borjú 
párja 24, 36 frt; fejős telién, kis fias, darabja 70, 95 fit ; 
sovány sertés hízónak való 2—3 éves párja GO, 72 frt; 
2 éven alóli párja 30, 45 frt; egy éven alóli párja 14, 
28 forint.

Szárnyas jószág, ludat kivéve, kevés hozatott a 
vásárba — sovány Ind párja 3 irt, 3 frt 50 kr; pulyka 
párja 3 frt. 80 kr., 4 frt, 80 kr.; ktippan párja 1 írt 35 
kr., 1 frt 50 kr ; lyuk párja 1 frt, 1 frt 20 kr.

Január 29 en lett volna a belső vásár, de mely a 
nagy hózivatar miatt, d.ilelőtt gátollatott, csak délután 
volt, a ruhaiieműekre egy kis vásár. — Gabona vásár 
éppen nem volt, csak mustráról kínáltak holmi cse
kélységet.

Búza ára mniázsáuként 6 frt 40 kr., 6 frt. 50 kr.
Árpa (köböllel) 4 frt. 20 kr.
Kukorica (köböllel) 4 frt 60 kr., 4 frt 80 kr.
Zab (köböllel) 3 frt. 20 kr.
Szalonna igen keresett volt, niétermázsánként kelt 

50 fittől 56 írtig.

N Y I L T T É II.
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

Farbig, schwarz und weiss Seiden-Moirée 
•r ... 9”» li I’ '"S A' '•öö per Meler (antiqiie und francaid) 

un U.J KI. vei.sell(iüti vőben- und stilckweise zollfrei das 
Fabrik-Depot G. Hon eberg (Ir. k Hoíliefenuit), Zürich- Mustéi- 
umgelieud. Briefe 10 kr. Porto. e

11. Régi szokás, hogy a családoknál mindig tartanak 
valamely gyiigy.szert, a melynek biztos hatására az illető 
betegségekben megesküdui is készek. így volt ez haj
dan, de így van az még ma is. Egyik szer a másikat 
váltotta fel, a pásztorember kenőcsét, s italát, kipótolta 
a folyvást haladó tudomány s m i már a laikus is tud
ja, hogy mely szerek jók, ha nincs étvágya, rendes széke 
s átálltban Int emésztési zavarok háborgatják. A Br.mdt 
Rich. gyógyszerósztéle svájci labdacsok manapság az a 
szer, mely bizto.i, kellemes s teljesen lírTihnatlan hatá
sánál fogva minden e fajta készítményt kiszorított a 
forgalomból s ez időszerűit majdnem egyedül használ- 
lulik háziszerllt. Kapható a gyógyszertárakban, dobozon
ként 70 kr. Mindig megfigyelendő Brandt Rich. névalá
írása.

Kőszén eladás.
Alólirott tisztelettel tudatom a nagyérdemű kö

zönséggel, miszerint nálam jó minőségű Salgótarjáni 
kőszén jutányos áron kapható. Tisztelettel

Ifj. Vecseri Sándor,
kereskedő.

tÁ’is" Hirdetmény.
A liadment.ességi díjról szóló 1880. évi XXVII. 

és 1883. évi IX- t. c. 13. §. 3-ik pontja értelmé
ben felhivatnak a hadmentességi dij fizetésre köte
lezett egyének, valamint mindazon gyárosok, iparo
sok és gazdálkodók, kiknek szolgálatában ily egyé
nek alkalmazva vannak, hogy az említett t.-c. 13. 
§-ában foglalt és a kirováshoz szükséges adatok
nak beszolgáltatása végett f. évi február 1-től 29-ig 
a városi adóhivatalnál annyival inkább megjelenje
nek, mivel mulasztás esetén a rájuk kivetett had
mentességi dij háromszoros — egész hatszoros ösz- 
szegének megfelelő pénzbírsággal, esetleg elzárással 
fognak bűn tettetni.

Városi adóhivatal.
Szentesen, 1888. évi január hó 27 én.

Tóth Kálmán.
aü. tanácsnok.

Bérbe adandó.
A főutcában levő házamban egy nagy bolthe

lyiség azonnal, és a voit sürgöny hivatali helyiség, 
mely 4 szoba., konyha, élés és fáskamrábóí áll, 
egészben vagy elkülönítve is f. évi április 1 jétől 
haszonbérbe adandó.

Weisz Bernátné.

Kiadó lakás,
Betlehem utca I. t. 412. számú házban egy 

lakás két, esetleg három utcai szoba hozzá
tartozóval Szt. György naptól fogva bérbeadan
dó. ,— Értekezni lehet ott Woifinger háztulajdonos
nál, vagy Scheinberger és Popper borkereskedő üz
letben.

Kedvező pénzkölcsön!
4x/2 százalék jelzálogra felvenni szándékozók 
értekezhetnek nálam és felvilágosítást .nyerhetnek.

Tisztelettel
IZolxn. G-áToor.



Kiadó lakások és bolthelyiségek!
A helybeli ev. ref. egyháznak piactéri ll.j 

épületében lévő lakosztályok és bolllielyi- 
ség'ek, úgy szintén a központi nagy iskola épü
letében lévő bolt és lakhelyisége több évre 
haszonbérbe adandó.

A Itérleni kívánók a bérlet le vonatkozó aján
lataikat a gondnoki hivatalhoz adják be.

Kiadó bolt és lakás.
Idős Slájer Sándornak a lV-ik 
tizedben (kisérben) lévő háza, mely <‘gy bolthelyi 
ségből, két utcai és egy udvari szobából, élés
kamrából, pincéből, istállóból, ólból s tüzrevalós- 
ból áll, folyó évi Szent György naplói fogva ha 
szonbérbe kiadó. Értekezhetni e lap szerkesztőjével 

Balázsovits Norberttel.

Mester Andrásnak
S a felső réten levő taiiyájiín (a kucori csárda 
® mellett.) kitűnő minőségű Ölfája és tiszta 

jó naád-ja van, mely ltitl és utvánimentesen 
$ ellldó. Egy ölfa ára 16 irt. Értekezhetni a hely- 
m szilién vagy a tulajdonos házánál IV. t..412.sz. a.

Iák

gj®?” Minden palack és ónkupak Brázay Kálmán cégfeliratával van öntve,

Brázay Kálmán 
sósbomeszc 

gyors enyhítést eszközöl: 
esuz, szaggatás, fagyás, fog 
és fejfájdalmak, szemgyen
geség bénulások stb. ellen. 
Eogtisztitó szerül is ajánl
ható, a mennyiben a fogak 
fényét elősegíti, a foghust 
erösbifi és a .száj tiszta, sza
gai lan izt. nyer a szesz el
párolgása után, valamint 
ajánlatos e szer fejmosásra 
is, a bajidegek erősítésére 
és kitűnő hatással van a 
kenő gyuró gyógymó<Inál 

(másságé.) Védjegy 319. és 320. szám.

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

Használati utasítás mellé
keltetik. Kapható : Budapes
ten : Brázay' Kálmánnál, 
inuzeuni-köriit. saját ház és 
Szentesen : Dobruy S., Soós 
Albert, Almtfy L., Szépe, 
Robiesek Gáborné, Szénás 
sy, Podhradszky, Várady, 
Zuckernpinn, Szabó, Ujvá 
rv, llj. Veesery és Gnnst 
Dávid urak kereskedésében.

Minden palackon a fenti védjegy látható. 'WU

legjolób

CIGARETTA-PAPIROS
A VALÓDI

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-től, PARISBAN.
I l.íiizUsióI Óvakodjunk

Ezt a papirost legjobban ajánlják :
Dr. J. J. Polli, Dr. R. Ludwig, Dr. N. Lippmann vegy
ül n tanárok a bécsi egyetemen, még pedig kitűnő 
minősége, kixálo tisztasága mialt és mivel az egész
ségre nézve ártalmas anyagokat nem tartalmaz.

jiooy'ffiutr.sl
1
fiit
VAC-SI.MXLK DK l.’KTiqUKTl'K

A hilroui u.j optikai készülék — épp 
oly hasznos mint mulattató — a maga nemében 
egészen nj és egyedüli, linóm rézfog illatban, el
ső rendű üveggel, miről több száz köszönő és el

ismerő levél érkezett be hozzánk (elegáns csomagolás mellett, 
ajándékul igen ajánlatos) igen fontos iskolák, természetim rá ok. 
növény és ásványgyüjtők s mind azok számára, kik a szaluul 
széninek nem látható pár nyolc s általában a természet csodálat
raméltó titkai iránt, érdeklődnek. Azonban háztartások számára 
az élelmi szerek, italok s mindennemű anyagok mai híbraknpott 
hamisításai mellett az uj ph oroskop. insektos op kiválóan jó na
gyítóval, tiszta képekkel, melyek 10 ’ö szeres nagyságot, mutatnak, 
o készülékek igazan nélkülözhetetlenek, mert azokkal kivétel 
léikül minden, folyéko y mini zsíros és tömör tárgyak pontosan 
vizsgálhatók, u. m tej, Imr, sör, viz, kávé thea stb. valamint 
mind ii szesz s ital, azután kenyér, liszt, vaj, sajt, mag, giurmat- 
áruk, fűszerek és festékek, szövetek s mindennemű nyers anya
gok. Ezen egészen nj készülékek az újkor minden vívmányának 
telhasználásáial szépen, tartósan s oly olcsón gyártatnak, hogy 
azokat. I árkinek módjában áll megvenni. Hogy a titokzatos ter
meszei oktató kutatásához való hajlam már a gyermeki szilben 
ebresztessék föl, a fenti készülésekhez még egv szintén szolid és 
igen óles zsebnagyító van csatolva kellő utasítással, s mind ez a 
jo csomagolást is beleértve mindenhová bérmentesen c-ak & 
Illírt a pénz vagy levélbélyeg időleges beküldése mellett kap
ható utánvétellel is, de akkor a szállítási magasabb dij a meg
rendelőt terheli Egyenesen s egyedül kapható az iparosainokban 
Kriensben I.iicern mi i ett (Svájc.) Levelezés minden nyelven.

/ a g ) a e t. Igen elegáns, kelendő cikk mindennemű üz
let. számmá, lókép minden kirakatnak díszéül szolgá . Tömeges 
megiendeleseknél kedvező feltételek. (Képviselet keiestetik.) °
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3893 |887. A szentisi kir jdriisliirósűg mint f.||iVi 
hatóság közhírre teszi, hogy a. Szentesi ’rak.-iiélipénztilr 
yAgrehiiila'ónak Döme József ée neje üzalai Klára úgy 
torok Nándor végrehnjlilst szenvedő elleni 300 frt tő- 

kekövete'ós és járulékul iránti végrelinjfási ll"vél>eii a 
szentesi kir. járásbíróság térülőién lévő, a szentesi 3651 
szán.tt íjkvhen 353-1. hisz. a. l«»/m™h. a rajta levő épü 
elekkel, a szentesi 181. sz. tjkvlieii 215. hisz, ház és 

belsőség a rajla levő épületekkel, a szentesi 5377. sz 
tjkvben 3537 hrsz. n. 1100 négyszögöl, a szentesi 179. 

lu'sz- H- 1170 "őgyszögöl, a szentesi 
ö83“.-, sz- ............ 3537- lllsz- <l 1 “*/>•>. b. a szemes! 8564.
sz. tjkvben 1369. lu-sz. a. foglalt, ház és udvarra a r.-ij'a 
leve tpületeklo I es a szenle.-ii 14036. sz. fjkvben 9096/c. 
on ?Sr'.IU ,L hűdből álló iiigalbmokrit 590 frt,
2016 Irt, ob Irt, 56 frt, 276 frt, 1040 Irt és 2100 frt 
egyenként összesen pedig 5131 frtot tevő ezennel meg- 
álliipi ott kikiáltási árban e rendelte, és bog.v n fentebb 
megjelölt iiipat.liiuok az 1888. évi február hó 20 napján 
ti. e. 9 órakor az alólirott. Ilkvi hatóság hivatalos he 
yisúgébeu megiártandó nyilvános árverésen a megálla- 

pitott. kikiáltási áron alól is elndatiu fognak.
Árverezni szándékozók tartozunk nz ingatlanok 

becsárániik 10V. át. vagyis 59 irtot, 232 irtot, 6 irtot, 
biot, 28 irtot, 104 frlot és 210 irtot készpénzben 

vagv az 1881. évi l,X. törvénycikk 42 § óban jelzett 
ái lolyaaitual számított, és az 1881. évi november hó l én 
3333. sz. alatt, kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában 
kije.ölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t. c. 170. §a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előlegos elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

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

tósáS- BARTHA.
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1 „SZENTESI TAKARÉKPÉNZTÁRA 
f évi február 21 ik napján délelőtt 9 órakor 

saját házában
ÉVI RENDES 

KÖZGYŰLÉST 
fart, melyre

t. részvényesek ezennel tisztelettel ineghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Igazgatósági jelentés.
2. Zármérleg bel erjesztése a felügyelő bízott- 

Ság jelentésével, nyeremény felosztása s a felment-
« vény megszavazása. t
= 3. Ügyészi jelentés. I
| 4. Évi költség-előirányzat és leltár bemu- !
sí tatása. =
’ 5. Kérvények és indítványok tárgyalásit, nte- -

■ lyek a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal’beadatmik. ■
j G A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére [

két részvényes Ing megválasztásit. í
, 7. Elnök, aleluök, igazgató, aligazgató, igaz- =
= gató.ság és felügyelő bizottság választása. k

Szentes, 1888, február 2 áll. E
KISS ZSIGMOND, |

i elnök. H
Kivonat az alapszabályok 22. §-ából. 0

< . , A közgyűlésen csak oly részvényes vehet részt, ki H
reszycnyoiimk, vagy az erről szóló zálogjegyeinek az intézet R 

. hivatnlabani felmutatása mellett igazolványát és szavaza- H
■ t> jegyeit a közgyűlés előtti nap d. e. 12 órájáig má ■ meg- n 
. szerezte ss részvényéit a rendkívüli közgyűlés előtt lég- H

a.ubb .0 nappal, a rendes közgyűlés előtt pedig ao nappal H 
sajat nevére jegyzetten átíratta. 11 H

Je?yz?*' A közgyűlés tárgyai 8 nappal a közgyűlés S 

sitii,ss ..k-b,.: h

a

Kiadó ház.
Borza Ktuoliiulmik IV-ilc tized 285-ilc számit házit 

lahísbó é2 1(011 óléskamarából, tűzre’
le“ Ztaíí’n'.fé’ SZL G)’Örg}’ ,‘,,Ptó1 
É^kiíhlt'? f'Üít.'-::lleU va^ ,ol") évre kiadó. 
_____  - ........... 1 az óvodánál.I Ét fékezhetni a tulnjdoiiosnővel

PSERHOFER J.
gyógy szert líra,

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

VértisztiLÓ labílticsok, melyek előbb uni- 
versalis piruláknak neveztettek, ezen utóbbi 
nevet teljes joggal megérdemlik, mert kiló
ban alig van betegség, melyben ezer meg 
ezer esetnél csodálatra méltó hatásunknak ne 
bizonyultak volna. A legmakacsabb esetekben, 
melyekben minden egyébb gyógyszerek hasz
talanul alkalmaztattak, ezen labdacsok által 
számtalanszor s rövid idő alatt tökéletes meg
gyógyulás következett be. I skatulya 15 pi 
rulával 21 kr., egy tekercs 6 skatulyával I frt 
5 kr., bérmentellen utánvétellel I frt 10 kr.

A pénz előleges beküldésével bérmentve 1 tekercs pi
rula 1 frt 5 kr., 2 tekercs 2 f t 30 kr., 3 tekercs 3 frt 
85 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 10 kr., 10 
tekercs 9 frt 20 kr. (Egy tekercsnél kevesebb nem küldetik.) 

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

A sok köszönő irat közül néhányat itt közlünk:
.. I, e o g a n g, 1881. május ló.

Igen tisztelt uram I Önnek pirulái valóban c-událatra 
méltóan működnek, nem olyanok ezek, mint egyéb dicsőí
tett szerek, hanem segélyt nyújtanak majdnem mindenben.

A húsvétitól- küldött pirulák legtöbbjét ismerőseim és 
bárátjaim közt osztottam ki s mindnyáján segítettek, még 
magas kom egyének i-.. ha nem is teljes jó i-gészóget, de 
tetemes javulást tapasztaltak, s folyvást használni aka - 
ják. Kérem ennélfogva, szíveskedjék' ismét 5 tekercset kül
deni. Tőlem és mindazoktól, kiknek szerencséjük volt az 
ön pirulái által egészségüket visszanyerni, fogadja benső 
köszönetünket.

Deutinger Márton.
Béga-Szt,-György, 1882. felír. G.

'Tisztelt uram ! Nem fejezhetem ki eléggé benső köszö
netéinél az ön piruláiért, mert Isten segítség" mellett nőin, 
ki évek óta. misererében szenvedett, egészségét, ön vórti z- 
titó piruláinak köszoiiheli, s habár még most is kell azo
kat noha bevennie, egészsége helvreállott már annyira, 
hogy itjui frisseseggel minden dolgát végezheti. Ezen köz
leményemet minden szenvedő javára felhasználhatja s kó. 
rom egyúttal, szíveskedjék két tekercs pirulát küldeni, va
lamint két darab chinai szappant is Kiváló tisztelettel 

Navák Alajos, főkertész.

Tekintetes ur! Előrebocsátva, hogy önnek minden gyógy
szere egyformán jó, mint kitűnő fagybalzsama, mely az éu 
családomban több idült tagrdaganatoi gyorsan megszünte
tett, dacára az úgynevezett universalis gyógyszerek elleni 
bizalmatlanságomiuik elhatároztam, önnek vértisztitó piru
láit használni s ezen apró golyócskák segélyével hossza 
évi aranyer bajomat ostromolni. Nem vonakodom önnek 
mograllani, hogy régi hajó a négy heti liaszn bit után egé
szen megszűnt s ismerőseim körében e pirulákat a legsznr- 
galniasabban ajánlom. Az ellen sincs kifogásom, ha ezen 
sorokat — névaláírásom nélkül — nyilvánosságra hozza.

T . Tisztelettel C. V. T.
Becs, 1881. február 20.

Fiigy-balzHiiin Pserhofer J.-től, sok év óta ismert leg
biztosabb szer mindenféle fogyások ellen valamint idült 
sebekre stb. Egy dobozzal 40 kr., bérmentes küldéssel 
65 kr.

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

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

Ökörfarkvinlgneilv, általánosan ismert kitűnő házi
szer katariul*, rekedtség, görcsös köhögés stb. ellen. 1 
palack 50 kr., 2 palack bérmentes küldéssel 1 frtőOkr.

Amerikai kÖHziéiiy-kenő<*s, legjobb szer minden 
köszvény és reumatikus baj, taghasigatás, Ischias, fúlfá- 
jás ellen stb 1 frt 20 kr.

Alpesi ■■övOiiynedv W. D. Bérlikaidtól. 1 palack 2 
frt 60 kr., fúl tiveg 1 frt 40 kr.

Nzeui-esaeiicln Romershauseutól. I palack 2 frt 50 
kr., fél palack 1 frt 50 kr.

TuibizziKllÍH elleni por 1 skatulya 50 kr., bórmen- 
tes küldesse! 75 kr.I

| A><n»mos inpnsz stendel tanártól, vágott és szin t se- 
J linkre rosziiidtilat.il daga.iin.tok. még idült és gyakran fel
it újuló labsebekre is. körömfóregre. sebekre s gynlndt 
ü. mellre és egyel, hasonló bajoknál ajánlható. 1 doboz 50 
|l kr., bermentei küldéssel 75 kr.

Tniiiiocliliiiii.poin«<l« Pserhofer J.-töI, számos óv 
óta legjobb minden hajnövesztő szer közt, melvet orvo- 
sok elismernek. Egy elegánsan kiállított nagy adag 2 frt.

ÁlhihliioH tiipiiRz Stendel tanártól, vágott és s»nrtse-

ÁhuliiiioH Liszt,sö Bulrich A. W. tél, kitűnő házi
szer a rósz emésztés következményei, fejfájás, szédülés, 
nm0'"í’rfrt'CS’ nlellögas’ a™lly'Sr. dugulás stb ellen. 1 cso-

1 ____________________

Í Az itt megnevezett készítményeken kívül minden az
m “i m - hirdetett bel- és külföldi pliarmateuti-

S kus kfllonlegessegek készletben vannak s minden i rnlctár-
doskodiink V° Clkkekl®‘ kívánatra pontosan és olcsón gon- 

I2W A postai küldemények gyorsan és pontosan eszkö
zöltetnek előleges pénzbeküldésre vagy utánvéttel. THE 

* pénzn.e,k eiöleges beküldésével (legj -bb potautalvány- 
vételneí SZa l,as sokkal kevesebbe kerül, mint az után-

Férciic>ititlinka 1 palack GO kr.

tűi iHl

rosziiidtilat.il


Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 5-ik számához.

CSARNOK.
nőlz Ixels^izete.

Mivelödeatörténoti kép.

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

(Vége.)

A keresztyénség keletkezésével uj korszak kezdő
dik az emberi nem történetében. A keresztyénség min
denek előtt az ember rendeltetését hozta tisztáim, a 
rabszolgaság felett pálcát tört s a miket a társadalom
ban valódi állásukba és méltóságukba helyezte. A ke
reszténység áldásait első sorban a családi élet, élvezte. 
A li.izaslársak viszonya egymáshoz, a szülők viszonya 
gyermekeikhez es viszont sokkal szenteld), nmgasztosabb 
lett. A nő nem volt többé férje szenvedélyeinek akarat
lan rabszolganője; a leány nem volt többé atyjának el
adó portékája ; a keresztény szeretet és méltóság köte
léke az összes családtagokat egyesitette.

Vessünk pillantást, a nők viszonyaira az északi né
peknél, melyek a kereszténység áldasuibun csak kesőb 
ben részesültek. A germán vagy német néptörzseknél a 
nők egészen más és szerencsésebb viszonyok közt éllek 
mint a keleti népeknél. Sokkal szabadabbak voltak és 
Ildiiden külső kényszer nélkül éllek. Erkölcsösségük leg
jobb őre volt, tisztaságuknak, erkölcstelenség hajadouok- 
nál vagy nőkim a legnagyobb ritkaságok közé tarto
zóit. Ennek természetes oka abban keresendő, hogy az 
északi tartományokban az emberi test Dokkal lassabban 
lejlödik és későbben éri el a lej eltseg tokát mint ke
imen A nemet atyák soha sem tulajdonítottak maguk 
nak oly természetellenes hatalmat gyermekeik fölött 
mint a keletiek; nekik csak annyi joguk volt, hogy a 
házassági ügyben gyermekeiknek tanácsot adtak. A fia
tal nőt nem a férfi rabszolganőjének, hanem életlársá- 
nnk, minden öröm es szenvedés, minden veszély és mun
ka reszetenek tekintetlek A mik a mezei munkái vé
gezlek, inig a férfiak a vadászatnak és harcnak eltek; 
később a nők munkaköre csak is a háztartás gondjaira 
Szorítkozott. Fejedelemnek és előkeni hölgyek nem rés 
telték gyermekeiket saját, keblükön tópiálni és n ház
iul lásrii felügyelni. A legrégibb időkben a nők elkísér
ték férjeiket a háborúba es vitézségük tunui voltak. 
Ápolták a sebesülteket, bátorították a harcosokat és 
frissítőt vittek nekik. A férfiak el is ismerték s niegju 
tahiiazlán nejeiknek ezen szép je lemvonásiüt. Nejeik 
nem voltak kizárva sem a nyilvános ügyekből, sem a 
mulatságokból; a biró előtt, a férfiakkal egyenlő jogokat 
élveztek E szerint u két nemnek egymáshoz való vi
szonya valóban nemes és tiszta volt; az északi hős bzo 
lelnie erkölcsös és tiszteletteljes volt, s nem ismerte a 
keleti íéifiak állati szenvedélyeit és becsmérlését. Az 
6 germán nők viseleté nagyon egyszerű volt; egy ujjak

nem? Álért a miveltség teinp omait, t. i. az iskolákat, 
továbbá a keresztény vallás szivreható és szivnemesito 
intézményeit nem ismerik.

nélküli alsó vászonrulia s állati borból l.esz.ü t köpeny 
volt eleinte a germán nők egyedüli öltözéke. A haj egy 
részét csomóba kötötték a homlok fölé, másik részét 
szabadon eresztették. Az angloszászoknál és a dánoknál 
a hnjadonok abban különböztek külsőleg a férjes nők
től, hogy hajuk természetes fürtökben vállukrn volt 
eresztve, inig a férjes nők haja rövidebb volt. Éppen a 
germán nők aranyszőke haja idézte elő a csinos római 
nők irigységét, kik a Rómába hurcolt német rabszolga
nők levágott hajából állni jat vagy parókát, készíti ettek 
maguk számára, vagy pedig hajuknak az uranyporral 
való behintés állal törekedtek ama világos színt, megadni.

Ilit a 11-ik századtól a 15-ik századig terjedő u. n. 
középkorba lépünk, ott a világosság és a sötétség közli 
harcot, látjuk. E korszak asszonyai — meg hazánkat, som; 
véve ki — Európa keresztény országaiban a zárdaélet.! 
magátiosságába vonulnak, vagy mint jobbágyok falun a 
legegyszerűbb s legnyomaszlóbb viszonyok közt, élnek.! 
A nők másik, szabad része a lovagok váraiban, a kirá
lyok udvaránál vagy a fejlődésnpk induló városokban 
élnek, melyekben a szaluid polgári elem fejlődött. Er 
köles és Ízlés tekintetében már akkor is Franciaország 
volt az irányadó. Nagy változás történt a nők visszonyni- 
lián akkor, midőn a városok virágozni, a polgárság lej- 
lődiii és az európai fejedelmi udvaroknál az u. n. ml 
vari élet, alakulni kezdett. Az udvari ünnepélyek a leg
nemesebb férfiakat, hölgyeket, és hajadonokat. csalogat
ták a fejedelmek környezetébe. Már nem ttlnt fel abban 
az időben, vagyis az előtt. 500 évvel, ha magas rangú 
férfiak gazdag polgári leányokkal házasságra léptek.

A 16-ik századdal uj korszak kezdődik úgy az 
emberi nem, mint, a nők történetében. Amerika felfede
zése, a lőfegyverek behozatala, a könyvnyomtatás felta
lálása, a relormatió, továbbá az egyetemek és tudomá
nyok fölvirágzása — ezek főtényezői lettek azon előírnia- 
dásiiak, melyet, az emberi nem azon idők óta tett, a 
nők külső állásában nem történt ugyan lényeges változás, 
mert, szaluul helyzetűk a házasság keresztény köteléke 
által régen volt biztosítva, de miveltség tekintetében 
(ik is részesültek a rohamos haladás áldásaiban. Társa
dalmi tekintet ben Franciaország m ii napig maradt hang
adóul, fókép a divat és finom ízlés terem

Míg a keresztény országokban a nők az őket, meg
illető valódi szabiid állásba jutottak és az élet, szépsé
gében, magasztosságában és gyönyörűségeiben részt ve
hetnek, addig a nem keresztény népeknél a mik ter
mészetellenes és alárendelt álhipottlkb.iii mai napig van
nak. Az ezen népeknél uralkodó vallási és állami viszo 
nyolc mellett nem is lehetséges állapotukon változtatni, 
mert csak a felvilágosodott és erkölcs-vallásilag nevelt 
nemzeteknél fejlődhet ki a nők valódi tisztelete.

Midőn tehát önök, tisztelt hölgyek, a mai estélv 
örömeit élvezik, gondolják meg, hogy ott keleten több 
millió nő egész életen át seni élvez ennyit Es mién

Irodalom,
...Tózsi és Krzsikc“. a kedves gyermeklap 5-ik száma 

január hóra megjelent a következő tartalommal: Boldog újévet, 
olvasóinknak ! A jó példa. Kohász (Képpel.) Az újévi ajándék. 
A dózsás oláh és családja (Képpel.) A tűz és fazék (mese) Is
tenre gondolok (költemény.) Egy régi olvasókönyvből. Élet és 
jellemrajzok : Lórántfy Zsuzsánna. (Képpel.) Az eldobott kő (3 
képpel.) Gyermekdalok: Árva rózsa. (Hangjegyekkel.) Gyermek
játékok : A fuvósdi. Az éló számok. Korcsolyajáték. Rejtvények, 
talányok. -- „Józsi és Erzsiké" ő-ik számának tartalma valóban 
azt bizonyltja, hogy e kis lap a gyermekek legjobb barátja. Kő - 
leményei az ismeretterjesztés és erkölcsnemesitésre toruk-zenek 
oly stylusban Írva, melyet könynyen érteni és •Ivezni lehet. Kí
vánatos, hogy kedves kislap minél nagyobb tért hódítson : azért 
ajánljuk a családok és tanítók ügyeimébe. — A lapot szsrkeszti 
Györgyössy Rudolf. Ára egy évre frt ‘-0 kr., féb vre 0 kr Meg
jelen minden hóban egyszer 16 oldalon. Az előfizetések Aradra 
küldendők, szerkesztő címe alatt.

-zfN-próiság-.
Átlátott, n szitán. Nő: Édes kis mucuskám, 

aranyos férjecském, uh, úgy szeretlek !
Férj (mogorván): No, már melyik tij.ibb számlá

dat fizessem ki, mondd meg egyszeriben I
>«c *

*

Iskolai hőmérő. Tanfelügyelő: Hadd lássam 
kedves fiam, milyen nz emlékező tehetséged. Emlékszel e 
te már olyan télre, a mely sokkal kellemesebb volt a 
többinél ?

Tanuló: Hogyne! A tavalyi, mikor négy hétig volt 
beteg a tanár ur.

* *
*

A k ü l ö m b s é g. I. suszterinas. Te, mit gondolsz ; 
mi külömbség van köztem és e közt a kötélláncos közt?

II. suszterinas. Nem tudom.
1 suszterinas. Hát hogy ő táncol a kötélen, raj 

tünk pedig a kőiéi táncol.
* *

*

S z i ii é s z v i I á g b ó 1. Színész: Igazgató ur, gondos
kodjék róla, hogy a mai előadásban mint Don Ju.m valódi 
pezsgőt, kapjak!

Igazgató. Meglesz; hanem ha már annyira ragasz
kodik a „valódi" requizituniokhoz, hát gondoskodnom 
kell, hogy holnap az „Ármány és szerelem“-ben, mint 
Ferdinánd, valódi mérget kapjon

* *
*

Orvosi szigorlaton. Tanár. Mondjon, kérem, 
egy gyógyíthatatlan betegséget!

Szigorló. Ilyen p. o. a halálos betegség.

Felelős szerkesztő és laptulajdoiiOB) BaliizsovilH Aorbert.



ad. 4228.|lk. 887. sz.

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

tóság közhírré teszi, hogy a szentesi takarékpénztár vég- 
reiiajtaténak Szilágyi Imre szentesi lakos végrehajást 
szenvedő elleni 250 frt tőkekövetelés és járulekai iránti 
végrehajtási ügyében (a szentesi kir. járásbíróság) terüle
tén levő, a szentesi 417 szijkhen A y 508 rszám a. fek
vő, 1. 767 népsorszámu városi ház és 398 nszuöles bel 

I sőstígre az árverést 672 fiiban ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1888. évi fepruár hó 13 ik napján dél
előtt 9 órakor ezen kir. járásbíróság hivatalod helyi 
ségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs, 
árának 10%-át. vagyis 68 irtot, készpénzben, vagy az 
1881: LX. t, c. 42. § óban jelzett árfolyammal számított 
és az 1881 évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igaz-

n?

ságtlgyministeri rendelet. 8. §-(íban kijelölt, óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881.■ LX. t. c. 170. §-a értelmében a bánalpőnznek i> 
bíróságnál e'őleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt, átszolgáltatni.

Kelt Szentesen 1887. évi november hó 17-ik napján. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha 

tóság.
ZBartlxa. 

kir. aljbiró.

MOSEll S. Eszterházy herceg volt uradalmi orvosa

ÉLET-ELIXIR.
Egy fél száradon át, embereken és a természetben tett gyakorlati tanulmányozás után sikerült „Élet-Elixir“emet 

összeállítani. Számtalan barátaim és betegeim, kiknek alkalmuk volt Élot-ElixirCIll bámulatos Csodás hatásáról meggyő
ződni, felszólítottak, hogy lelkiismeretleiiséget, sőt vétket követnék el az emberiségen, ha kitűnő orvosi szeremet tőle megvonnám. 

Ez által öztöiiöztitve, de főkép lelkiismeretem megnyugtatásául kötelességemnek tartom „Élet Elixir“-emet ezen
nel a nyilvános forgalomnak annál is inkább átszolgáltatni, miután tiszta meggyőződésem, hogy ez által az 
emberiségnél maradandó emléket hagyok magam után.

„É L E T - E L I X I R E M“
már rövid használat után, a legmeglepőbb, leghatásosabb és legjobb sikert eredményezi; kitűnő jónak bizonyul 
általános elgyengülésnél, az idegek elernyedésénél, vérszegénységnél, mell- és gyomor-fájdalmaknál, hemo- 
rhoidoknál, szorulás és májbajoknál, étvágy- és álmatlanságnál.

Naponként.használva „Éiet-Eiixir“-ein mentőszer minden betegség ellen; bámulatos hatásával az előbbi 
természetes erőt ismét helyre állítja, felvillanyozza az életszellemet, élesbiti az eszméket, nyomtalanul 
eltávolítja az idegek rezgését, gyengíti a köszvény (podagra) fájdalmait és elhárítja ennek benyomulását 
a belső bélrészekbe, tisztítja a gyomrot benyálkásodó nedvektől, melyek emésztési nehézséget, fejfájást és 

.. szilinek, egyszóval: leküzdi a legtöbb betegségeknek biztos forrását. — Eltávolítja a bélgörcsöt a gyomorban,
jokedvie es derültségre ébreszt; elhárítja egy óra alatt az emészthetlenséget; meggátolja a szív betegségét; tisztítja a vért
gyomoremelygest

es gyógyít minden hideglelést már a harmadik dosisnál. * " ’ ....... ' “
. . - , «K1^,’Elixir“ e."‘ 11 szer gyengeség, sápadtság és görvélyesség (Skroplieln) ellen; egy kitűnő szer emésztési ne-
hezsegeknel, hányásoknál, gyomorgörcs és gyomorhévnel (Sodbrennen).

1! Szenvedő emberek !!
Csak egyetlen egyszer rendeljétek meg „Élet Elixir“-emet. és 

győződ jelek meg ezen szer kitűnőségéről és előre biztosit lak tito
ké', hogy. „Élet-ElixÍr“-em minden háznál nélkülözhetlen lesz. Az 
„Elet Ellxiru csakis nálam kapható:

Budapest VI., Ciyiír-iiteii 37. az.

MOSER S.
l'.sz.terlirtzy herceg volt uradalmi orvosa.

Egy palack ára használati utasítással 2 frt 50 kr. o. é.
A szétküldés az összeg előleges beküldése vagy utánvét mel

lett a világ minden irányába pontosan eszközöltetik.


