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Előfizetési
Egész évre . . . 
|.'él évre . . . . 
Negyed évre . .

Minden ;t lap szellemi részére ' 
vonatkozó közlemény, továbbá ' 
előfizetések, hirdetésük, felszó- S 

l.tmlások ide intézendők. D

Szerkesztőség
I-ső tized 226-ik szám TÁRSADALMI. KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR is GAZDÁSZATI HETILAP

Hirdetési lírák
- hasábos petitsorért 
hirdetésnél .... 
kétszerinél .... 
háromszorinál . . .

számitt.ttik.

„NYILTTÉR1' 
minden sor 15 kr.

Bélycgdij minden egyes beikta
tásnál jo kr.

Bcrmentetlen levelet nem foga- j1 
dunk el. — Kéziratok nem adat- j 

nak vissza.

egyszeri
20 kr.. 
íj kr., 
lo kr.

MEGJELEN MINDEN SZOMBATON.

Szomorú jelek.
Hvek óta hangzik a panasz, hogy a sorozás 

alá kerülő ifjak túlnyomó száma meg sem köze
líti azon kellékeket, melyek a. katonai szolgálat
ra való alkalmatosságát igazolják, s évröl-évre 
a testileg elsatnyult ifjak száma nem hogy fogy
na, hanem szaporodik. \ oltok ugyan a sorozás 
behozatala óta minden időben vidékek, melyek
nek lakossága részint az éghajlat, részint a si
lány életmód, részint az erkölcstelenség miatt 
nem volt képes a kötelezett ujonclétszámot ki
adni — de ez a körülmény egyes vidékek lakos 
ságánál a fent érintett okoknál fogva érthető 
meit igen természetes, hogy 
jmlgárok,

) i 
n tiszta erkölcsit 

kik kedvező életmódot folytatnak s 
egészséges égll íjhit, alatt laknak, testileg, szel
lemileg s erkölcsileg jobb nemzedéket hagynak 
maguk után, mint a kik a prosperálás e kellékeit 
nélkülözik.

De most máskép szól a panasz. Most nem 
egyes vidékekre szól ez, hanem általános a pa
nasz — s e tekintetben nem képez kivételt a 
mi alföldünk sem, melynek lakossága hazánk 
többi lakosságához képest a legkedvezőbb élet
körülmények közt él, tehát oly uj nemzedékkel 
kellene dicsekednie, mely a silányabb vidékek 
fiatalságát messze felülmúlhatná. Azonban sajná
lattal kell constatáluuiik, hogy a legkedvezőbb 
anyagi viszonyok közt fejlődő alföldi fiatalságunk 
is a satnyulás állapotába jutott. Alkalmunk volt 
e beleit végig tekinteni a haza védelmére hiva
tott ifjúságon; mind fiatal volt, de katonának 
való nem ötlött szemünkbe.

Szomorú, de való!
E szomorú s végzetessé válható baj immár 

országos bajjá nőtte ki magát s már országos 
lapok is tárgyalják az uj nemzedék elsatnyMá
sának szomorú kérdését, figyelmeztetvén a kor
mányt nem csak magára a bajra, hanem annak 
okaira és ezeknek mielőbbi megszüntetésére.

Midőn e bajról szólunk, lehetetlen hallgat
nunk annak okairól s azok eltávolításáról, s ezt 
egy igen elterjedt országos lap nyomán tesz- 
sziik. mely e kérdésről nem rég igen szakavatott 
toliból eredt közleményt liozo>t. Bizony szüksé
ges, hogy a ki országos lapokat nem olvas, pe
dig azok szánta nálunk s ttgyszólva mindenütt 
túlnyomó, erről szintén szerezzen tudomást.

Első bajnak tekinthető nálunk a kicsiny 
szaporodás. Divattá kezd válni — csupa ké
nyelemből — a. bácskai sváboknál bevett szokás, 
hogy két örökösnél több ne legyen a háznál, 
mmt mig a. mi szülőink fel tudtak nevelni G — 7 
gyermeket, addig az uj nemzedéknek kettőnél 
több már teher; persze a haza s az egész állam 
érdeke egy nagy semmi.

De még nagyobb baj az, hogy a szülöttek 
igen nagy száma igen korán a tulvilági hazába 
vándorol, tehát nagy a halandóság. >S honnan 
vau az? Hogy a lakosság nagy zöme jobban 
fájlalja valamely jószágának elpusztulását, mert 
ezzel anyagi kár jár, mint gyermeke kimúlását, 
melyet meg sok évig kellene, nevelni, mig hasz
nát venné. A jószág gyógyiItatására nem sajnál 
áldozatot, de ha gyermekének élete forog ve
szélyben, legfeljebb az utolsó órában hivatja az 
orvost, vagy hogy még kevesebbe kerüljön, oda 
viszi a szívtelen anya a beteg, mozdulni alig tu
dó gyermeket az orvoshoz, mikor már csak a 
halál szabadíthatja meg súlyos kínjaitól, s 
mivel a végszükségben az orvosság nem növel
het csodát,, a szülők irtózva a további gyógyí
tási költségektől magára hagyják a kínlódó sze
gény ártatlant, mig csak ki nem szenved. Le- 
het-e azután csodálkozni, hogy hazánk lakossága 
kedvező éghajlata s életmódja dacára sem szapo
rodik s e tekintetben Oroszországnál is hát
rább áll?

Nem csekélyebb baj a törvénytelen gyerme
keknek lassú, de biztos módón való el
pusztítása. , ,

Köztudomású dolog, hogy néha a szükség,

i

forintért, vulu-

de sokszor kényelemszeretet s a szépség féltése 
teszi szükségessé egy szoptatós dajka félfogadá
sát.. S kell e rá. felelet, hogy kikből szokott, az 

olyan dajka kikerülni? Azt Jiissziik, mindenki 
ismeri c szükséges roszat. — s mit. csinál a daj
ka. saját, gyermekével? Egy pár 
kire bízza nem törődve vele tovább, sőt örül an
nak, ha. gyermekének — ki úgy is terhére volt 

j— halálhíréről értesül, S vájjon mily táplálékot 
nyújthat, egy erkölcsileg siilyedt, pénzért felfo 

i gadott cseléd a különben egészségesnek született. 
I csecsemőnek ? Ha. a cseléd nem egészséges, a 
tőle táplálkozó csecsemőbe is oltja a kór csirá
ját. — tehát nemcsak az idegen kézre bízott, sa
ját gyermekének, hanem az általa táplált gyer
mek életét is igen-igen gyakran megsemmisíti.

I )e e r k ö lest e I c n s é g r ö 1 is tanúskodnak 
n sorozás alá kerülő ifjak — mint, ezt a kato
nai orvosok hivatalos naplói országszerte igazol
ják. Meglátszik rajtuk, hogy az i szák osság 

jós általában az erkölcstelen életmód ma 
radandó nyomokat hagynak maguk után — s az 

’ olyan kora ifjúságában megromlott nemzedéktől 
hogy lehetne várni egészséges és erőteljes utó
dokat? Hogy mily eredményre vezet, ez, hadd 

! szóljanak a következő statistikai adatok: inig 
Németországban 10U0 közül 4<S0, tehát 48% V1,_ 
lik be, nálunk addig 300 vagyis 30% alkalmas 
katonai szolgálatra. A budapesti sorozásnál 1500 
közül 300, tehát csak 20% vált. be.

íme, a. rideg számok megmutatják a bor
zasztó valót, — első sorban az államhatalmon 
s a társadalmon a sor, a bajokon segíteni — mi 
egyszerűen, de egész valóságában rámutattunk.

Csongrád, 1888. március hó 20.
Több jo barátom értesítése folytán megszereztem 

a „Csongrádmegye" című lap 20 ik számát, melyben az 
állítólag harag nélkül Író llolcer Adolf inig egyrészt, 
védelme aki veszi egykori megbízottjait, és azok közül 
különösen ll-rke Ferencet, úgy tüntetvén fel nevezet
tet, mint, valami csongrádi kitűnőséget, másrészt pedig 
nyilatkozatom miatt jelleme és műveltségéhez méltó bí
rálat tárgyává teszi egyéniségem és közszereplésemet. 
Hogyha nevezett llolcer Adolf csupán Herke Eerenc 
védelmezésével és egyéniségével foglalkoznék — bár 
úgy látszik, hogy az emberek elfogulatlan bírálásához 
nem igen ért — részemről llolcer Adolf nyilatkozását 
válasz nélkül hagynám; mert ha csakugyan olyan ki
tűnőség az a Herke Ferenc, miután nekünk Csengni- 
dou olyanokra nagy szükségünk van, nevét csak dicsé
rettel kellenék megemlíteni. De mert a harag nélkül 
Író llolcer Adolf nem mondott igazat, és a tényállás 
szándékos elferdítése mellett, rágalmazó gyanusilgatá- 
sokra is célzott; tehát megemlítem, hogy azon Herke 
Ferenc in nt adóvégrehajtó akkor jött városunkba, mi
kor még magyar ember azon állásra nem igen vállal
kozott és itt egy göndörhaju zsidó bábaasszony oldala 
mellett éldegélt, inig végre könyörületességből én a 
a porból felemeltem, — melyért oly hálás érzettel vi
seltetik irántam, hogy a miatt, mert, a keresztény gőz
malom részvénytársaság részére az építkezési, illetőleg 
telepengedélyt kiadtam: bőszül; lihegett ellenem es csak 
alkalomra várt., midőn hiúságukban sértve érzett Hol 
cer féle egyénekkel szövetkezve bosszuérzetét kielé
gíthesse.

Áttérhetnék llolcer Adolf egyébli valótlanságainak 
cáfolatába, de mert Holcer Adóit Herke Ferencnek még 
egyébb ténykedését is érdemül igyekezett felrónni: 
szükségesnek találom annak rövid vázlatban történen
dő megvilágítását is, és pedig különösen azért, mert, 
arra azért, fektetett. Holcer Adolf nagy súlyt, hogy az 
által az ő személye kiemelkedjék, — rá mulatok még 
Ilerke Ferenc egyéb érdemére és képességére.

A Csongrád városi levéltárban feltalálható jegyző
könyv igazolása szerint Ilerke Fenenc számadásai tel
jesen rendben még ma sincsenek, pedig ha a számadás 
vizsgáló képességét a birlokosság számadásai egy ré j 
szére lett, észrevételei illáján kell megbírálni, — az a 
kritikát nem állja, ki, mert a ki olyan észrevételeket 
tesz, mint Herke Ferenc tett a Forgó Imre tőkegazdai 
számadásaira, hogy Forgó Imrétől megvett, a birtokos
ság egy bikát. 10Ó írtért, melyet a biriokosság későb
ben 120 Írtért eladott, — Forgó Imre a 100 írtban 
marasztalandó, mert a nyugtatvány nem lett perrend
tartás szerűleg aláírva, továbbá egy évben trágya árá 
hói 30 frt van Forgó Imre számadásába bevételezve, de 
mert az előtte való évben, mivel a birtokosság akként 

l

intézkedett, hogy u ki a bikák alá aljnak való szalmát, sujt csa|{ csapást s ezt borítja gyászba,
ntl ___ _ n'/á Idő? n h'rtnvn de n nmiH n u7iim. ' *■ 'ad, — azé lesz a trágya és e miatt nem lett a szám
adásban a trágyából várt jövedelem elszámolva, — a ez a halott édas mindnyájunkra, az egész városra 
számadó a következő évben elszámolt 30 írt jövedelem- nézve veszteség volt, lla figyelembe vesszük a mai

hez képest, marasztalandó ; de hasonlóak a többi észre
vételek is. — Ilyen egyénnek az érdekében tehát, a 
számadások vizsgálatát, tárgyszó képességével dicseked
ni egyáltalában nem lehet, sót ha eljárását, a. lejleiné- 
nyekkel párhuzamba vonjuk, — vagy józan gommuo- 
■zásál, vagy becsületes szándékát kell tagadásba vonni. 
Ezekből tehát, igazolnom sikerüli, hogy a hol még egy 
llo cer Adolf is képes támadó harcot indítani ki midőn 
saját, neve alalf ir — akkor hí-eleg és tarkcsóváiövá. 
aljasul el az intéző s azoknak támogatását megnyerni 
reméllő egyénekkel szemben ; — midőn pedig neve el
hallgatása, vagy Írói vagy álnevek használata mellett 
ir, akkor megtámadja, sőt. fenyegeti azokat., mert, akként 
véli célját, elérhetni, — az iiyeu egyéntől nem is lehet 
egyebet várni, minisem hogy a lovagias elégtétel ügyé
től gyáva módon meghátrál, és a helyett, a hírlapi tá
madó haicok hálátlan szerepére vállalkozik, valamint, 
azon sem lehet, csodálkozni, — hogy a lovagiassági tény
kedésnél díszruha és csizmnszárba gyűrött trágyán liu- 
gyogó között különbséget, nem köpés felfedezni, — sem 
a közölt, hogy a segédek este botokkal fegyverezve je
lentek meg a helyeit, hogy nappal, sőt. még délelőtt 
kellenék tisztességesen felöltözködve megjelenniük; ter
mészetesen mert az illem és lovagiasság szabályait azon 
emberek társ-ságáhan, — kik közölt, van egy, ki mint 
e vidék legveszedelmesebb egyéne van a rovottak nyil
vántartásába bevezetve, a másik ltodig Félegyházán 
zsebre dugta az emlékezetes követ meghívása diszebéd- 
jén a monogrammozott asztalkendőt, s midőn e mialt. 
tele ó. segre vonatott, azzal védekezett, hogy azt nász, 
nagy kendőnek képzelte, ■— a liarmad'k a boltból el 
akarta, emelni az 5 frlos csapat selyemvarró cérnát, — 
a negyediknek sikerült elemelni a szomszéd G zsák ár
páját és a zsákok bélyegét lóitokkal maszkírozta, az. 
ötödik az Ínségesek részere kiosztandó szalonnát lopta 
meg és ezért 5 frtot tizeiéit sat. — nem lehel megta
nulni, — hanem azt igenis el lehet tőle várni, hogy a 
nagy közönség szrinébe ne merje állítani, hogy azért.

I ulasittalo't a vármegye gjü'ésén rendre, mert ó annak 
adott kifejezést, hogy a tiszt essél 
velelményei alapján megvárta 
tol, hogy egy 
nel szemben 
No hát mert.

; tett egyének 
i elsajátíthatók. — részemről bírálatom szerint llolcer 
I Ad iiftól eszélylelenség volt azzal dicsekedni, de felszó
lalása még azon elvek és jogfogalmak szerint is hely
telen volt, miután én éppen az illető egyén iránti tisz
teiéiből, ki azon ügynél szóba jöhetett volna — szándé
kosan nem szólaltam fel, nehogy a még homályban le
vő ügy a vármegye gyűlésén vita tárgyává tétessék, 

i tehát ebből nem az lehet megállapítható, hogy az ille
tővel ellenséges viszonyban élek, hanem az, hogy Hol
cer támadása eszélytelen volt és hogy ö arra jogosítva 
nem volt.

Végre beszél még Holcer valami választási jegy
zőkönyv elveszése felől és arról, hogy Hőikének nem 
volt oka számadói minőségét, tagadni, tehát, olyan dol
gokról ismét, a melyek az üggyel nőm állanak össze
függésben, és a melyek a haraggal nem iró Holcer 
Adolf elvi álláspontját ismét, megcáfolják, mert, a bosz- 
szu érzet és gyanúsítás a haragot involválja, tehát ki- 
terjeszkedem arra is. A mi a választási jegyzőkönyv el
vesztését illeti: utasítom Hóiéért a vármegye levéltá
rába, ott boldogult Őrhalmy József főszolgabíró jelen
téséből meg fog győződni, hogy a képzelt, választási 
jegyzőkönyv Csongrád város levéltárában sohasem volt. 
— és nem is lehetett, mert nem választás, hanem meg- 

I hívás alapján tör.ént. az általa képzelt állásnak a 
töltése, és egyúttal 
említett nyilatkozat 
beösmerés történt.
győződnie, hogy ha

■g, jog és erkö cs kő- 
alapján megvárla volna a főszolgabiró- 

vele ellenséges viszonyban álló egyén- 
a vizsgálat, vezetését ne fogadja et. — 

hasonló elvek és fogannak csak az emli- 
lársasáigáhan leheltek llolcer Adolf által

be- 
arról is meg fog győződni, hogy az 
alapján nem — tagadás, hanem 
- és azután arról is meg kellenék 
még sokáig marad az említett egyé

nek társaságában — az ügyvédi oklevél helyett atyja 
öröksége, — a lóbőr fogja annak hordására alkalmas 
vállait díszíteni — én pedig maradok az, a minek szü
lettem: kezesztény szülőktől származott keresztény em
ber, a ki öt. az ő valótlan állításai végett keresztény 
hitemre való hivatkozás nélkül is mindég meghazudtol
hatom. „ ,,Cs. A.

at

Valóban kellemetlenül hatott várvsunk min
den polgárára a múlt hétfő reggeli óráiban gyor
san elterjedt azon hir, mely szerint Mikec Ferenc 
városi tanácsnok, községi biró és iparhatósági biz
tos elhunyt. Kellemetlen és szomorú hatású volt e 
hir azért, mert inig sok halott szorosan véve a



kor anyagéi vüségét, mélynél fogva a legtöbb ember 
nem riad vissza a legocsmányabb eszközöktől sem 
anyagi boldogulásának megállapításánál, e már el
hunyt férfim ól bátran lehet mondani, hogy a mai 
kor ferde elveitől és eszméitől ment volt — híven 
teljesítette, bivebben mint, sok hivatalnok, köteles
ségét nyilvános szereplésétől fogva ; képzettsége 
dacára nem kereste fel a demogogia helyeit, ha
nem egyedül becsületességének, képzettségének és 
lankadatlan szorgalmának köszönhette azon meg
tisztelő állasokat, melyekre életének külömböző 
szakaiban érdemesnek találtatott. Ő nem kereste a 
világ zaját, hanem hivatásának élt mint tisztvise
lő, a nap fáradalmai után pedig pihenést keresett 
és talált is kedves családja körében.

Az elhunyt a helybeli ipartestületnél is sze
repelt mint i parii a t óság i biztos, tehát az 
ipartestületnek is gyásza vau annál inkább, mert az 
ipartestület ügyeit igazán szivén viselte.

Úgy a család, mint a városi tisztikar és az 
ipartestület külön gyászjelentést bocsátottak ki, 
azonkívül az ipartestület fekete szalaggal s felirat
tal ellátott sirkoszorut tett ravatalára s testületi
leg vett részt a temetésen, mely alkalomra egy dí
szes gyászlobogót készítetett.

a" temetés e hó -21-én nagy részvét mellett 
ment végbe, mely alkalommal nt. Fiié János lelkész 
úgy a háznál mint a sírnál megható imát mondott, 
az egyházi szertartás végeztével pedig Szakái Mi
hály városi aljegyző búcsúbeszédet tartott a halott 
fölött.

Áldott legyen a derék férfin emlékezete s le
gyen neki könnyü s nyugodt utolsó álma!

Városi közgyűlés.
Városi rendkívüli. közgyűlés volt tegnap d. e. 10 

órakor, melynek egyetlen tárgyát, az árvízveszély ké
pezte. Nevezetesen az alispán Fekete Márton társ, fő
igazgatótól mert, azon távirati értesítés folytán, mely 
szerint a kiöntött. Körös vize a csabu-aradi vasúti töl
tést, kiszakítva a társulat területét, pusztítja s ha nem 
sikerül az árt, felfogni, akkor a Hajdú völgyön s Kim 
dorogi éren át megyénk s városunk területet is elönt. 
heti, felhívta a polgármestert, hogy hívjon össze rend 
kívüli közgyűlést, mely hivatva van vészbizottságot, meg
alakítani. Egyúttal értesítette alispán a polgármestert, 
hogy a llajilu völgy elzárására a társulattal egyetértve 
van mar intézkedve; de a mennyiben a Kondorost ér 
Békésmegye területére esik, tehát Csongrádmegyo jog
köréhez nem tartozik, felhívta Békés megye alispánját 
az ér elzárására, egyúttal fölkérte a köziek, imniszto 
riumot, hogy ezen ér elzárását rendelje el. Polgármester 
azután szóval jelenti, hogy a megyeházánál éppen az 
árvíz ügyében tartott értekezletén ő is jelen volt, a 
hol egyúttal a Bank kir. mérnök állal készített s be 
mutatott tervrajz fogadtatott el alapul a védekezési el
járásra s mely terv szerint a védekezési munkálatok 
mintegy 25,000 írtba kerülnének.

Első felszólaló volt. AbnJJ'y Zsigmond városi mér
nök, ki kijelentette, hogy ez időben sem a védekezés 
helyéről, sem módjáról nem lehet szó, hanem elegendő 
a vészbizottságot megalakítani s azt a kellő intézke
dési hatalommal felruházni

Szeder János nem tesz kifogást a vészbizot.tság 
megalakítása ellen, de előbb bizonyos alapelvekre néz
ve kell tisztába jönni Nevezetesen vájjon szabad-e a 
vészbizottságnak a társulat, tudta nélkül intézkedni, avagy 
nem kell-e bevárni, inig a társulat ki nem nyilván! 'jil.

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.

BOEEA.V2LLÓ-
KATONAI HUMORESK. (li.)

L E II C Z F Ü L Ö P T Ő L.
- NÉMETBŐL. -

(Folytatás.)

A bakter kinyitotta a kocsi-ajtót; ő és Ottó be 
segítették a kapitányt a kom tort áld i ásító üregébe 
„Hála Istennek," mondá Egelmann, midőn benn ült. „Na
— jó kis tréfa volt — brrr — nem felejtem el egy 
hamar!" De most azt nem feledte el, hogy a becsüle- 
les btiklernak ajándékot ígért.

„Hej, kocsis, várjon még!" — a zsebébe nyúl.— 
„Hé — bakteri" a bakter megkapja jutalmát, kemé
nyen „hátra arcot" csinál és súlyos léptekkel elballag.
— »Uej, kocsis, várjon még-------önkéntes, itt. van —“

„Ottó roszat sejt, midőn Egelmann kezében egy 
pénzdarabot megpillant. A szabályzat szerint a közle
génynek minden szó nélkül el keli fogadnia, a mit. föl 
jebbvalója neki ajándékoz.

„Na, önkéntes!" egy ezüst foiimos közeledik Ot
tóhoz, a kezét visszahúzza, a mennyire lehet. „Párán 
csoljoo, kapitány ur!“ mondá.

„Vegye hát el, és —“
„Kapitány ur, én —“
„Az ördögbe!" rivall Egelmann. „Meddig akar még 

nyujtóztatni! Hiszen — miért vörösödik el. mint egy 
pulyka? Vegye el — — mit,? Méltóságán aluli ? Talán 
kiimiszszam innét? Parancsolom, hogy vegye el-------
ezek a fennhéjázó önkéntesek! No, várjatok csak, majd 
táncoltatlak benneteket! — — így!"

Ottó elvette az ezüst forintost.
Egelmann nyugszik egy pillanatig a kiabálás után. 
„Mondja a kocsisnak: — x.-itica 12-ik szám," mon

dó. „Puli — hiszeu beesik az eső!“ kiáltja még, be
húzza a kocsiajtót., és a gazdiig önkéntes ott áll, kezé
ben a borravaló, a mely égeti a bőrét, mint izzó vas; 
még a keziyűu keresztül is érzi azt a tüzességet. 

hogy nem képes nz árvízzel megmérkőzni, s nkkoi . 
11a be a vészbizottság cselekvési ideje; továbbá vájjon 
ki fogja viselni a vészbizol Isiig működése által okozo t 
költségeket, mikor a védelem első sorban a táisulat 
feladata. Ő tehát, azt véli, Imgy a vészbizottságot, meg 
kell ugyan alakítani, de Iml.itm kell ezt. a társulattal 
s ennek utasításait kell bevárni, mi által kilátás lehetne 
rá, hogy a város költségei megtéríttetnének. Hasonló 
értelemben szólalt föl Kristú N. István és Udvarán 8.

Egészen más álláspontott foglalt el Nydry László 
képviselő, ki szinte nevetségesnek tartotta a képvise
lőtestület. szomorú hangulatát, mert szerinte ha a ve
szély bekövetkeznék is, nlioz 2—3 bel i idő kell, s ha
bár nincs ellene a vészbizottság megalakításának, de az 
alispáni felszólihis dacára sem tartja még most szüksé
gesnek. Arról meg van győződve, hogy ha a vészbizott
ság önhat,almilag intézkedik s költekezik, nemcsak hogy 
nem számíthat a költségek megtérítésére, hanem még 
annak is nézhet elébe, hogy 11Z intézkedései által ne
talán keletkézé kártérítési igényeket is ki kell majd 
egyenlíteni, mi még nagyobb költségbe keverheti a vá
rost. Ő tehát azt véli, hogy a vészbizol tság a társulat 
utasításaitól tegye függővé intézkedéseit.

Balogh János képviselő, hivatkozva a már kiállott 
árvízveszélyekre, éppen nem tartja nevetségesnek a kép 
viselőtestület, nyomott, hangulatát, s akkor, midőn egy 
föiöt.tes hatóság első tisztviselője intézkedésre hívja föl 
a városi hatóságot., nem lát egyéb expedienst, mint az 
alispáni felhívásnak megfelelően a vészbizottságot. meg
alakítani. Midőn naponkint több ezer hold kerül viz. 
alá, akkor ő a helyzetet éppen nem tartja nevetséges
nek, hanem elérkezettnek látja az időt cselekvésié. 
Hogy pedig a város minden eshetőséggel —a pénzügyi 
Kérdéssel is számot vethessen, indítványozza, hogy mi 
dön a vészbizottság megalakul, e közgyűlésből értesit- 
tessék erről mind a közieked ministerium, mind a me
gyei hatóság, mind a társulati főigazgató azzal, hogy a 
vészbizotlság e három hely bármelyikéből intézendő 
felszólalásra készen áll s intézkedik. így senki sem vá
dolhatja akár a várost, akár a vészbizotiságot, hogy akár 
hatáskörét túllépné, akár saját felelőssegére cselekednék

Még több jelentéktelen felszólalás után Balogh 
János tetszéssel fogadott, és nagy figyelemmel meghall 
gátolt, indítvány határozattá emelteiéit s a vészbizott
ság megalakít tatot I. (Lásd a hírek közt.) 

rételr trág’jyáfziása,.
Gazdálkodók olvassák e sorokat, azt hiszem tehát, 

hogy nem kell magyarázgatnoin azt, milyen fontos ki 
egészítő része a gazdaságnak a rét. Nem csak hogy 
egészséges és jó táplálékot adnak széna, sarja és őszi 
egelletés által állatainknak, de egyúttal szaporítják 11 

trágyát is, meg pedig olyan anyagokkal, a melyeket nem 
a szántóföldről szereztünk, a melyeket tehát ha a trá
gyában a szántóföldekre viszünk, azokat gazdagítjuk.

Mai nap már minden jóravaló gazda tudja, hogy 
azokat a növényi tápláló anyagokat, a melyeket, a szán 
lóföldről a természet elvisz, vissza is kell adni a föld 
nek, különben az — habár kövér bánáti fekete föld is, 
—■ az évek folyamán kimerül és végre silány termése
ket ad. Hanem azt már kevesen gondolják, meg hogy a 
léteknél is ugyancsak így áll a dolog; hu. onnét min 
dig csak viszünk, de oda h minit vissza nem adunk, a 
rét is idővel kimerül s nem ad termést. Persze, hogy ; 
a léten ezt. a dolgot, nem vesszük oly hamar észre, mint 
a szántóföldöli, mert hiszen a réten a növények nem . 
érlelnek magot, már pedig n magtermés szívja meg leg
inkább a földet. Aztán meg igen sok olyan rét vau, a I 
melyeket időközönként valami szomszédos folyó vagy 
patak elöi.t, s akkor iszapot hord rájuk, az iszap pe
dig jó trágya, s igy a rétnél a természet helyrepóto ja 
a gazda mulasztását, ebből a gazda azt hiteti el magá
val, hogy a rétnek egyáltalán nem kell trágyázás.

Pedig ügyeljünk csuk a dologra jobban, mint, ed

„Hová?" fordul hozzá bizalmasan a kocsis.
„X-u'ca 12.1“ rivall rá Oltó és aztán dühösen ro

han lefelé az Utcán, miközben a kocsi a kapilátiynyal 
eldöeög.

Az önkéntes dühösen dobja a kövezetre a ráerő
szakolt pénzdarabot, és lihegve megáll. Szeretne sírni. 
Egy pillanatig legcélszerűbbnek' véli, hogy a „Szőlő
fürt" öt. hagyja, a hol van, haza, menjen, lefeküdjék s 
tűiére húzza a takarót és kiiFudja boszuságát; de csak 
egy pillanatig véb ezt. legcélszerűbbnek. Mégis jobb, ha 
az ember puncscsal önti le a bosszúságot, abból több 
haszna van.

Fél tizet ütött, midőn Olló a „Szőlőfürt." termé
be lépett.. Arcán világosan meglátszott, hogy valami kel
lemetlen történt vele.

„Sleinfeldt! Honnan ily későn, mi történt.?" kiál 
tották eléje.

„Semmi," hazudott Ottó, lehúzta, jobban mondva 
lerántotta köpönyegét, fölakasztotta n szögre, de nem 
gyöngéden, mint egy hölgy uj kalapját, a fogasra, ha
nem körülbelül olyanformán, mint egy mészáros a kö
vér malacot lábainál fogva két vasliorogra felszúrja — 
és sapkáját köpenye után dobta. Mivel ma minden ro- 
szul sikerült neki, igv víztől csepegő sapkáját nem a 
szögre, hanem a mögötte vigyorgo. szolgálatra kész pin
cérnek az arcába dobta, a min 11 pincér igen dühös 
lelt, Hállitá, hogy ily bánásmódot nem tartozik eltűrni, 
nem is fog eltűrni soha, és honvéd altiszti állására hi
vatkozott.

Ottó tetőtől-talpig végig nézte s gorombán utnsi- 
Iá, hogy fogja be a száját. — a mi azonban a pincérre 
kevés benyomást tett, és inig a vendéglős közbe nem 
lepett — és társai közé ült a kerek asztalhoz, a mely 
11 „Szőlőfürt" legbarátságosabb szögletében állt. Ezen 
asztalon egy hatalmas, gőzölgő puucsedény foglalt, he
lyet, s az asztal körül nyolc tíz önkéntes ült. különböző 
századokból - valamennyi egy kissé már veres arcok
kal — és négy altiszt, a kik közül az egyik szakasz
vezető volt, minek következtében ő elnökölt, és pedig 
tetemes méltósággal. Szakaszvezető Klaspe volt ez s 
Ottóval egy századnál szolgált s ezzel a közös szakasz 
köteléke által volt összetűzve, olyan forniáu t. j., hogy I

dig tettük, s ne okoljuk a rósz széiialermésért mindjárt 
az”időjárást, igy aztán csakhamar tapasztalni fogjuk, 
hogy a trágya hiánya az, a mi létünk terméséi évről 
évre rosszabbá teszi. Van ugyan a trágyában szűkölkö
dő réten is liébe-korba jó, vagy a szokottnál — jobb 
termés, ha arra nagyon jó idő jár, de hát. próbáljuk 
csak meg, mennyire jobb volna ilyenkor a termés a 
trágyázott, réten!

Ne nézzük hát. többé a rétet mostoha gyereknek, 
ne nézzük oly fejős tehénnek, a melytől tejet kivárniuk 
a nélkül, hogy takarmányt, adnánk neki, hanem fontol
juk meg, hogy a mint a tehén jobban tejel, ha jól tart
juk, úgy a rét is jobb termést tog adni, ha táplálékot, 
az az trágyát adunk neki.

Trágyát ám, de hóimét és hogyan ? Ez a kérdé
sek kérdése, mert, hiszen a legtöbb gazda arról panasz
kodik, hogy szántóföldéire se tud elég trágyát, előte
remteni, nemhogy még a rétnek is jutna belőle. Pedig 
juthatna, megmondom hogyan.

Előre bocsátom azt, hogy az istállóból kikerült, 
szalmás trágya nem való a rétre; mert először is, — 
nem szánthatjuk alá, a szalma tehát felül fog maradni 
s kaszáláskor a szénával összegereblyéitetveii elrontja 
a takarmányt is, másrészt, meg az ilyen trágya ászán- 
tófűidén jobban is kifizeti magát.

De azért, vau Imid, a rétet is trágyázni okkal- 
móddal, mint mindenhol, úgy itt is segíthet magán a 
gazda.

Van egv, a réteknek való trágyaszelünk, úgy hív
ják hogy „koinposzt" vagy magyarul „keveréktrágya/ 
de csak nevezzük „komposztnak ;" hogy mi légyen ez, 
megmagyarázom

Alig lesz valaki közöt/ü.ik, a ki egykor egy na
gyobb kertben meg nem fordult s olt. ne látta volna, 
liogy a kertész a kigyomlált gyomot, lehullott, faleve
leket és egyébb ilyen szemetet a kert egyik félreeső 
sarkában egy rakásul szokta összehordani, a hol az 
egypár hónap alatt összekorhad s egyforma jó porha
nyó földdé változik.

Nos hát. ez az a komposzt, amit minden gazda ké- 
Iszithet. magának. Hulladék, .•miinek az összehordása egy 
kis igyekezeten kívül semmibe sem kerül, de a int egy
szer összehordva s a rét trágyázására felhasználva, va
lóságos aranybánya..

Készítjük pedig a komposzt rakást, körülbe'íil kö
vetkezőképen : Leg'ilu'ra jönnek a löules leszek, a mi
ket peld. az iMiii'iiti árkok tiszt.oga'ásáuál, udvar vagy 
szérüs kert egyeugetéséuél, istálló földjének .kihordásá
ból, pocsolyák fenekéről, tavak vagy folyók iszapjából 
s földi efféléből hordunk össze. Erre azután, ha 0 cső 
mészcsöriir'lékhez vagy valamely épület ja vitásé bőt vagy 
^bontásából kapott meszes vakolathoz juthatunk, ezt 
hordjuk egy rétegben, hogy a mész elősegítse a kor- 
li idást. A (elejébe jön azután egy réteg lehullott fa- 
evé1, a söpredék az utcáról, udvarból, szobából, szérüs- 

kertből, kazlak aljából, leölt. baromfi tolla, beiei, egy
szóval minden oly dolog, a mi a ház tájékát szemetes
sé, piszkossá teszi; de a mi növényi tápláló anyagokat 
i.-irtalmaz magában, s azért mint trágyának nagyon jó 
hasznát, lehet venni. Ezt azután megint földes résszel 
nyomatjuk le s igy rakjuk egyik réteget a másikra 
váltakozva, a mint épen jön.

Ha azután a halom elkészült, a tetején egy kis 
karimát, emelkedést csinálunk körös-körül, hogy ott a 
nedvesség megálljon. Hogy ugyanis ez a sok minden
féle anyag jól korhadjon, átérjen, de meg azért is, 
hogy 11 beiinelevő gyommagvak kicsirázz..nak és tönkre 
menjenek, a koinposzt rakást folytonosan nedvesen kell 
tartani. Legjobb az üldözésre trágya levet, használni, 
sőt. az árnyékszékek tartalmát, is ezzel a trágya lével 
keverni, ne féljünk tőle, hogy valami nagy szaga lesz., 
kivált ha még egy réteg földet, hintünk rá, mert a bűzt, 
a föld magába szívja, s utóvégre egy kis szagot, ellíír- 
heifliik a hasznáért. Annak a pénznek, a mit. keresünk 
utána, nem lesz rósz szaga, lliisnálhaljuk továbbá az 
öntözésre a mosogató vizet is, a minek itt. jobb helye

------------ —  :—-■■■T .———————

| Klaspe vezette a szakaszt, Ol tó pedig a szakaszon be 
11(11 vezettetett.

Ottó tehát, leült. Először egy pohár puncsot ivott, 
ezután a más idikat. és erre a harmadikat. Ebben sem
mi, de éppen semmi feltűnő nincsen. Senki sem tud 
egyszerre három-három pohár puncsot a gyomrába ön
teni, csak egyiket a másik után, a mint Ottó tévé. A 
feltűnő abban rejlett, hogy az önkéntes 11 puncsot — 
szám szerint, három pohárral — egy percnél rövidebb 
idő alatt, nyelte le.

A kis kövér önkéntest tréfás gyereknek ismerték 
és valami csinos tréfát, várlak tőle. Mindnyájan rá néz
tek-, rámeredtek, hogy úgy módjuk ; Brecli káplár is rá
ja meredt zöld macska-szemeivel. Brecli káplár és ő 
feszült viszonyban voltak; Ottó a már egy fokkal a tá- 
bornagyságlioz közelebb levőnek egyszer nem tisztel
gett, a mit az utóbbi igen rósz néven vett, általa elő
ször szigorú felelősségre vonatott s azután íöljelente- 
lütr, a mi egy büntetés-őrséget eredményezett, bará
tunknak. Ez a fiatal katona újonc-idejében történt. Az
óta Ottónak különös gyönyörűséget szerzett az, hogy 
B.ecli káplárt, az őt. megillető tisztelet tekintetében 
megcsalja, a miben jelentékeny ravaszságot is fejtett, ki, 
úgy hogy sohasem lehetett őt. felelősségre vonni. Pél
dául bement, a boltba, vagy valamely házba, a hol sem
mi keresete nem volt, vagy másik utcába fordult stb. 
stb. — Brecli káplár közönségesen nem közlekedett az 
önkéntesekkel; ma este egy önkéntes meghívta — ne 
kutassuk, mely okból.

Tehát — — Ottó három pohár puncsot bű vészi 
gyorsasággal kiürített és az asztal társak várakozás-ter
hesen meredtek rá. Fejét kezeim támasztotta és az úgy
nevezett nieckleiibuigi címeit*) jelképezte Egyszerre 
lölkiáltott; „Vigye el az ördög a kapitányt, ezt. a—!“ 
s hozzá az. asztalra ütött öklével, hogy a puncs-edény 
majd felfordult, benne a puncs hullámzott, a poharak 
táncoltak s a puncs kiömlött belőlük.

*) Hasított és háromfelé osztott pajzsra fekete bivalyfó és 
arany griff. Ford.

(Folyt, köv.)



vtin, uiiiitlii a lusta cseléd szokás szerint az ajtó elé 
önti. Egy vi,uy ll,ilíJ módon, ha egyébként nem, iiát. viz
áéi,'lé mindig nyirkosán tartsuka komposztot, főleg a 
IlieJeg nyári hónapokban.

Azon felül időről-időre, mikor a cselédek ráérnek, 
forgassák meg ásóval a komposztot, hogy az minél job
ban összekeveredjék, s az, a mi előbb a rakás belsejé
ig volt, kitoló kerüljön, mert csak igy fogjál kevered
ni, érlelődni és eikorlmdni. — Ezt a forgatást mind 
addig kell ismételni, mig az egész egyforma, porhanyó 
földdé iiom változott; mig azonban ez az állapot el nem 
kiivetkezetr, addig a komposztot ne hordjuk a rétre, 
mert kevés hasznát látnék. Éhez a megéréshez természe
tesen hónapok kellenek, úgy hogy ha valaki most el
kezdi a komposztot összegyűjteni, rakni, azt legfeljebb 
— és ekkor is csak ha gondosan kezelte — ősz utolján, 
vagv télen lehet kihordani a rétre.

Leggyorsabban akkor látjuk a komposzt hatását, 
ha azt sarju betakarítás illán hordjuk ki, ilyenkor a. 
fű még női egy kicsit, átveri magát az elhintett kom- 
poszton s azt úgy szólván bekebelezi a gyep közé, úgy 
hogy annak jó hálását, már a jövő évi mező (anya) szé
nán meg fogjuk érezni. Ha pedig csak télen hordjuk ki 
a komposztot, annak hatását már csak a sarju termé
sen fogjuk észrevenni, ha ugyan a nyár nem volt nagyon 
száraz, mert ez esetben csak a. következő leli időjárás 
mosná be a kompasztot a gyep közzé. Jó lesz meg, ha 
a leien át felhordott komposztot tavaszszal kissé befő- 
gsoljuk a gyepbe.

Végül még egyet Tudjuk, hogy a hamu nagyon 
jó trágya a rétekre. A hol azonban a háznál nem gyűl 
annyi hamu, hogy érdemes volna azt külön a rétre el
szórni, legjobb a hamut is a komposzt közé keverni. 
Főleg itt fisz helye a szénhamunnk, a melynek még 
előbb bizonyos korhadásou át keil mennie, különben 
esetleg kártékony lehetne. A szén hamuját azonban előbb 
át kell rostálni, hogy igy kiszedjük belőle a salakot, 
a mely nem korhad el, csak a Kinövést gátolná a ré
ten s kiverné a kasza élét. A komposzt.ban lesz továbbá 
helye a szapulásből kikerült Ingnak es hamunak is. 
Szinten a komposztba rakjuk a csontokat is, melyeket 
azonban előlit) lótrágya között el kell rothasztani, vagy 
pedig megégetni s megtörni.

A ki tehát, nem készített, eddig komposztot, fog 
jón hozzá minél előbb, őszszel már használhatja, s ha 
az időjátás kedvez, az 1889 iki széna terméseu már tapasz
talhatja, hogy miképen csinál az okos gazda jövedelmet 
még a semmiből is.

Igazmondó.

HÍREK.
— Vészbizottság- A kiöntött Körös felől fe

nyegető árvíz elhárítására városunk képviselőtestü
lete tegnap tartott rendkívüli közgyűlésén polgár
mester elnöklete alatt vészbizottságot választott, 
melynek tagjai: Bányai József, Dósa Béla, Kristó 
Nagy István, Balogh János, Ifjú Sarkadi Nagy An
tal, Farkas Gedeon, Kátai Pál János, Kálmán Mi
hály, Szeder János, Kiss Zsigmond, Csúcs Antal, 
Jurenák Béla, ifjú Bariba János, Id. Várady Lajos, 
Magyar József, Nagy Imre, Ónodi Lajos, Burján 
Lajos, Arady Kálmán, Abaffy Zsigmond és Szakái 
Mihály.

— Csongrádmegye főispánja. Rónay Lajos ur ő 
méltósága körünkbe érkezett, s értesülésünk szerint 
mindaddig, mig az árvízveszély tart, körünkben ma
rad, hogy a megye által kifejtendő munkálkodásban 
részt vegyen.

— Eljegyzés. Ifjú Várady Lajos helybeli gyógy
szerész múlt, héten jegyet váltott. Tary Janka kisasz- 
szonynyal, az elhunyt Tary csongrádi göznui lóin tulaj
donos csinos és kedves leányával Csongrádon. Állan
dó boldogság legyen a fiatal pár osztályrésze.

— Megyei közig, bizotts. ülés volt e hó 20-án 
főispán ur enöklete alatt, melyen a következő fonto
sabb tárgyak intézteitek el. Alispán előterjesztést tett 
uz iránt, hoey a közlekedési minisztérium által legújab
ban Szentesről Szegvár Mindszenten keresztül Ilmvá- 
sárhelyig létesített egylogntu kocsi posta közlekedés 
helyett Szentestől Ilmvásárhelvig kéifogalu, Szentes- 
Szegvár és Mindszent között pedig külön egyfogatu 
kocsi posta közlekedés rendszeresítése iránt a köziek, 
ininis/teiiumhoz feiterji-szlést intézzen a közig, bizot.t- 
‘■ám. Tekintve az előterjesztésben fölhozott s különösen 
a közönség érdekeit s a jelen postnközlekedés köz
biztonság ellenes voltát., nem különben a lésesifendő 
postaközlekedés jövedelmezőségét kiemelő okokat, a 
bizottság azt magáévá tette s a kívánt fölirat, fölterjesz
tését. elhatározta. — Bemutatta az alispán a Széchenyi 
kongó téglául kijavítási mtinkálalaiiiák biztosítása vé
gett. faltolt árlejtési versenytárgyalásról szóló iratokat. 
Elfogadhatónak találtatott ifj. Kovács János kőműves 
ajánlata 2152 frt 40 kr. válla'ati összeggel, s utasít 
látott a kir. főmérnök, hogy a kijavítást haladéktalanul 
foganatba vétesse — Ugyancsak alispán beterjesztette 
Roller Gábor volt, közgazdasági előadónak állásáról 
történt lemondását, melyet a bizottság fájdalommal vett 
tudomásul, mert. Roller Gáborban egy közszeretetben és 
tiszteletben álló tisztviselőt, vesztett el a közönség. — 
A főjegyző előterjesztette, hogy Sarkadi N. Mihály volt 
csendbizlost a kúria két évi börtönre és 3 évi hi 
vnial vesztésre Ítélvén, nevezettnek hivatalos állásától 
fegyelmi úton való elmozdítása is szükégessé vált, már 
Csak azért, is. mert nevezettnek hivatalos fizetése a vá
ros által a legutolsó időkig beszüntetve nem volt. Az 
összes iratok a fegyelmi választmányhoz áttéteitek ille
tékes intézkedés végett. — Az árvaszéki elnök, főorvos 
és tőmérnök yzokolt jelentéseiket mutatták be, melyeket 

bizottság tudomásűl vett. — A kir. tanfelügyelő nem 
.jelent meg az ülésen, de előadmányait beküldte Ezek 
közül kiemelendő azon jelentés, mely szerint a közok
tatásügyi minisztérium Csongrád városnak 3400 irtot, 
Mindszentnek 2085 irtot, Dorozsmának 1070 irtot, flór 
gosuak 9oo irtot, Kisteleknek 784 irtot, Sándoifulváinik

765 irtot, Algyőnek 535 frtot, Csanvnak 385 irtot, utal
ványozott a f. évben községi iskoláig fenlartására. E 
jelentést a bizottság örvendetes tudomásul vette. A többi 
előadmányai a községek iskolai számadásainak rendezé
sére irányult intézkedéseket tartalmaztak, melyekkel a 
tanfelügyelőnek a községi elöljárók közönye miatt igen 
sok baja van. — A kir adófelügvélő helyettes majdnem 
minden előadmányával adóelengedést, és hndmeotességi 
dij hátraléktörléseket hozott javaslatba. így Szentes vá
rosnál 4786 frt 10 kl't. törülte!ni kívánt mint behajt 
hat.lan hátralékot. Ezen javaslatokat a közig, bizottság 
készségesen határozattá emelte.

— Hírek az árvízről. Békés Csabáról szomorú hí 
rek érkeztek legutóbb. A Földvárról Békés felé húzódó 
vasúti töltés átszakadt, két kilométer hosszban az 52, 
53 és 54 ik számú őrháznál és az ár a csabai és heré
nyi földeket elborítva Kondorosnak és Szarvasnak ro
han. A 39, 46. és 101-ik ezredeklől az utászokkal együtt. 
1120 katona van a városban s a temesvári hadtestpa
rancsnok kijelentette, hogy szükség esetén bármily nagy 
számú katonai erőt rendel a városba. Csaba város egy 
részét, a 10 ik kerületet zsákmányul engedik a hullá 
mohnak s a lakosokat onnan már ki is költöztették. 
—• Földvár teljesen viz alatt áll, a házak sorban dűl
nek össze s a lakosság tutajokon menekül. •— 
liékésen a helyzet, majdnem reménytelim, mert a bé
kés-földvári vasútvonalon áttörő áradat az egész várost, 
körülzárta vízzel s a. lakosság menekülése teljesen le
hetetlen. Midőn e sorokat Írjuk, Baross köziek, miuister 
Csabán időzik s valószínűleg Szegedre is utazik. E ró 
vid, de annál aggasztóbb hírekből látható, hogy most 
már más pontok is veszélyeztetve vannak, köztük Me- 
ző-Beréuy és Szentes is, s igy a vészbizoltság megala
kulása éppen vem fölösleges

— Utolsó felolvasó estély volt tegnapelőtt a ca 
sinóban következő míisoiral: 1.) Nyitány, énekelte a 
dalegylet. 2.) Felolvasás, chemiai kísérletekkel, Dér- 
zsi Kovács Ferenc gymu. tanúi' úrtól. 3.) Szavalat, 
előadta Filó Tihamér ur. 4) Felolvasás, Petrovics 
Soma urlól. Habár ezen estély programmja is ugy 
szólván uz utolsó érában készült, még is bátran mond
hatjuk, hogy tartalmilag többet ért az első estélynél. 
Első sorban a dalárda énekelte kellő praécisitással e 
cimii darabot: „Hullámzik a tiszta búza teteje." Dér 
zsi K. Ferenc gyinn. tanár felolvasása köztigyeimet 
keltett, s habár előre tudtuk, hogy' tőle csak sike 
l'ült dolgozatot várhat, az ember, mégis első föllépé
se kedvenc szakában, a chemiában, arról győzhetett 
meg mindenkit, hogy a száraznak vélt, chemiai tár
gyat nemcsak könnyen érthetővé, hanem vonzóvá is 
tudja tenni ngy sikerült, kísérletei, minta legsikerül
tebben előadott tudományos fejtegetése által. Felol
vasásának tárgyát a szénsav, annak nagy elterjedése, 
fontossága és alkatrészeinek bemutatása képezte. Óhaj
tandó, hogy még többször részesüljön a kaszinó kő 
zönsége oly élvezetben, amilyent neki nevezett báró 
tünk nyújtott, s hogy a meghívottak- kellő számú 
megjelenésükkel ismerjék el az igazi érdemet. A fel
olvasás harmadik számát, Filó Tihamér szavalata ké
pezte, névszeriut Ábrányi Emil „Honvédek sírja fö
lött" cimü költeménye. A mily' sikerült a költemény, 
épp olyan volt a szavalat, a miben különben a sza 
való nem egyszer mesternek bizonyult. A felolvasás 
utolsó tárgyát képezte Petrovics Soma ág. ev. lel
kész ur szépen kidolgozott, felolvasása, melyben Pe
tőfi Sándor deákkori élményeiről sok érdekes adatot, 
közölt. Sajnálattal Kell megemlítenünk, hogy a felol
vasás alatt a mellékszobában támadt zaj majdnem ar
ra kényszeritette a jeles felolvasót, hogy abban hagy
ja felolvasását, s igy nem lehet csodálkozni, ha jö 
vöre nem akad vállalkozó felolvasásra. Az összes sze
replők megérdemelt tapsban részesültek. Felolvasás 
után mintegy éjfélig a fiatalság feladata, a tánc kö
vetkezett.

— Veszedelmes mérveket ölt a Tisza áradása. 
Legutóbb Tokaj mellett, a Tisza egy nap alatt. 3 mé
tert, tehát több mint másfél ölet áradt., mit. eddig so
hasem tapasztaltak. Aligha nem a gáton kell tölteni 
a húsvéti ünnepeket, ha ez a rohamos áradás to
vább tart.

— Vass Antal, szorgalmas és szép képzettségű 
asztalos, e hét. elején elhunyt s ugyanazon órában te- 
mettetett el, a mikor Mikec Ferenc tanácsnokot az 
örök nyugalom helyére kisérték. Nyugodjék békében.

— Sarkadi N. Mihály városi csendbiztos bűnügye 
e hó 20-án nyert, végleges elintézést a szegedi törvény
széknél s uz Ítélet következő: Sarkadi N. Mihály 3 évi 
börtönre, 5 évi hivatalvesztésre és politikai jogainak 
felfüggesztésére Ítéltetett. Minthogy azonban a csend
biztos kinzási műveleteiben három csendlegény is vett 
részt, ezek közül Dékány Mihály és Török Lajos 6 
havi, Sütő Gábor pedig 4 havi fogházra ítéltettek, 
továbbá mindhárman 3 évi hivatalvesztésre és polit. 
jogaik felfüggesztésére. A csendbiztos megnyugodott 
ugyan az Ítéletben, de védője dr. Ileiniger Jakab fe- 
lebbezelt, nemkülönben Török Lajos, mig Dékány és 

! Sütő az ítéletben megnyugodtak.
— Figyelmeztetés. Ugy a helybeli „Kölcsönös Se- 

gélyző Szövetkezet" nek, mint a „Gazdák és Iparosok 
Ált. Ilit.elszöv “ helybeli részvényesei figyelmeztetnek, 
hogy a befizetés nem husvét első napján, hanem a szö
vetkezetnél ünnepet megelőző sz.omba.ton, a. fióktelepnél 
pedig husvét másodnapján (hétfőn) délután fogé fogad
tatni.

— Helyiség változtatás. A „Kölcsönös Segélyző 
Szövetkezet" ismét együtt vándorol a „Polgári kör“-rel 
szt.-György napkor a Máhr Káztnér cukrásznál kibérelt. 

[ helyiségbe, hol sokkal kényelmesebb helyiség van fenn 
tartva a könyvtár számára. A szövetkezet igazgatótanácsa 
ugyanis évi 30 frtot ajánlott fel a polgári körnek, mely 
ajánlatot a választmány el is fogadott, e szerint a kör
nek csak évi 70 írtjába kerül a helyisége — eddig pe
dig 250 frtot. fizetett. Ily kedvező helyzetben a kör nem 
csak a könyvtár, hanem a hírlapok gyarapítására is fog 
nagyobb összeget fordíthatni.

— Öngyilkossági kísérletek. Koros István Aradme- 
gye kisjeuöi illetőségű 56 éves lakatos segéd, f. hó
19-én  reggel munkaadójánál Kevicki Pál lakatos mes

ternél, öngyilkossági szándékból magát homlokon lőt
te egy rósz pisztolyból. A lövés a csontot, nem tör
te át, csak a bőrt roncsolta össze, .még mai napig is 
él, a városi kórházban ápoltatik. Eletuiitságból kö
vette el az öngyilkossági kísérletet. — Folyó hó 21 én 
Puskás Varga József, ki a IV. t.’253. sz. a. özv. Elír- 
maiin Ferencné. házánál mint mészáros volt, alkalmaz
va, ittas állapotban magát felakasztotta, de a köte
lék elszakadt, tettét észrevették korán és életre 
hoztáli.

— Öngyilkosság. Folyó hó 22-én Fertőn Rúzs 
Molnár Sándor tanyáján Geree János 15 éves cseléd 
magát felakasztot.ia, maga lévén a tanyán, mikor a 
gazda kiment a városból, ki az istállóban felakasztva s 
meghalva ta'álta. A hullát, a gazda haza hozta s kór
házba szállította. Hogy mi ok vitte nevezettet a bal
lépésre, azt falán a vizsgálat fogja kideríteni.

— „A Pesti Hírlap" szerkesztősége közli velünk, 
hogy az ápril 1 ével kezdődő uj évnegyedben erede
ti társadalmi regényt közöl ünnepelt Írónk Csiky Ger
gely tollából s ezt. megelőzőleg hosszabb elbeszélést 
Revicky Gyulától. Ezzel azonban még nem lesz kime
rítve regény közleményeinek sora, mert, a szerkesztő
ség súlyt fektet arra, hogy egy negyedév alatt 3 — 4 
regényt, nyújtson e lap olvasóközönségének. Ezt a kö
rülményt s a mai válságos időket, sznmbaveve, — 
midőn müveit ember alig nélkülözheti egy ily bő tar
talmú la], járatását, mely teljes tájékozást nyújt, a 
világ eseményeiről — jó szívvel ajánlhatjuk 1. olva
sóinknak' a „Pesti Hirlap-“ot, mely ma különben is 
ugy pártatlan irányánál, mint a többi lapokénál je
lentékenyen gazdagabb; s élénkéül) tartalmánál fogva 
mondhatni legkedveltebb lapja a magyar újságolvasó 
közönségnek. Előfizetési ára negyedévre csak 3 frt 
50 kr.. egy hóra 1 frt 20 kr., nieiy a kiadóhivatal
hoz (Budapest, Nádor utca 7. sz.) küldendő. Onnan 
egy levelező lapon kifejezett óhajra egy hétig ingyen 
mutatványszámokat is küldenek.

— Egy hazai gyógyforrás. Budapesti levelezőnk a 
következőket Írja: a legjobb és leghatásosabb gyógyszer 
mindenesetre az, melyet, a természet bocsát, a maga ős ere
jében az ember rendelkezésére. Innen van,hogy a termé
szetes ásványvizek használata az orvosi tudománynak 
napról-mipra hasznosabb szolgálatot tesz, de épen ez 
oknál fogva rendkívül fontos, hogy ezek, nevezetesen a 
hashajtó ásványvizek, természetes és elismert forrásból 
eredjenek. Nem hisszük, hogy volna valaki, aki Loser 
testvérek budai Rákócyke.seríivizének gyógyhatásút és 
előnyoit ne ismerné. A bel- es kü föld leghíresebb ve
gyészei és orvosai a legnagyob elismeréssel nyílni koz
tak e viz kitűnő gyógyhatásúról; 12 kiállítás első ki
tüntetésekkel halmozta, el és mind az öt. világrészben 
vannak e víznek főraktárai. A kik e vízzel kísérletet 
tettek, meggyőződtek arról, hogy gyógyhatásúi nézve 
minden más hasonló vizet felülmúl és valamennyi szak
férfiú megegyezik abban, a mit ’L'ichboru dr. híres lon
doni tanár e vizűit mondott, hogy „Nem létezik forrás, 
mely oly nagy mennyiségű ásványi sókat tartalmaz és 
oly előnyökkel bir, mint, a budai Rákócv forrás“ Kap
csolatban felemlítjük, hogy e forrás tulajdonosai indít
tatva érezték magukat, az orvosokat és a közönséget 
figyelmeztetni, hogy némely forrást ulajdonos legutóbbi) 
gyenge ásványvizét a Ilákóey-keserűvizéhez hasonló 
vignetúkkal akarja forgalomba hozni. Ennek következ
tében figyelmeztetünk mindenkit, hogy vásárlásnál a 
„Ludai llákócy keserüviz" feliratra ügyeljen.

A builapesti értéktőzsdéről.
(A „Magyar Morcul-" heti tudósítása.)

Ugy politikai, mint gazdasági tekintetben a tőzs
dén kedvező a hangulat, de az üzletkedv oly csekély, 
hogy dacára a meglehetősen szilárd iránynak, az üzlet 
nagy mértékben pang. A trón változás Németországban 
egy időre háttérbe szorított minden egyél) politikai lej- 
tegetést és most meg » közeledő húsvéti ünnepek miatt 
szünetelnek a parlamentek, tehát, ismét nem kap a tőzs
de egy irányban se buzdítást. A pénzpiac elég kedvező 
és a tőzsde most könnyen és olcsón kaphatna pénzt, 
ha ugyan volna némi üzletkedv, de ez fájdalom majd
nem teljesen szünetel és a forgalom minden értékben 
igen csekély!

Járadékok valamivel olcsóbbak, mint, a múlt hé
ten, ellenben a többi befektetési papírok elég szi
lárdan állanak.

Bankrészvények alig változtak a mull héttel szem
ben. A lefolyt, évre vonatkozó igazgatósági jelenlesek 
csekély mértékben vaunak csak befolyással az árfolya
mokra.

Fásult részvények az árvizek következtében, me
lyek akadályozzák a közlekedést, és a vállalatoknak sok 
költséget okoznak, kissé lanyhábbak.

Helyi ipar vállalati értekek meglehetősei) el van
nak hanyagolva.

Sorsjegyek meglehetősen szilárdak. A részletivek
kel való visszaélések, melyeket, mi rendszeresen feltö
rünk és melyek sok jogos panaszra, adunk okot, e hé
ten a képviselőházat, is foglalkoztatták és van remény 
arra, hogy az 1883 ik évi XXXI-ik törvénycikk, mely 
a részletivekről szól, végre oly módon fog módosíttat
ni, hogy a sorsjegyáruló közönség többé ne legyen oly 
visszaéléseknek kitéve, mint eddig.

Valuták és értékváltók változatlanok.
Értékpapír- és sorsjegybirtokosoknak felvilágosí

tással készséggel szolgál a „Magyar Mercur" kiadóhiva
tala, Budapest, hatvani-utca 17. szám.

Felelős szerkesztő és laptiilajdonos: Itallíz.HOViÍH Norbert,

zsr yiittér.
(E rovatban közlöttekórt nem vállal felelősséget a szerkesztő.) 

Weisse Seidenstoffe von 65 kr. J*sr MVr*(^ 

120 Qual.) versendet roben- und stíickweise zollfrei das Fabrik- 
Depot G. Henneberg. (k. Ic. Iloflieferaut), Zürich. Mustéi- uni- 
gehend. Briefo ló lrr. Porto. Í2.)
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Francia voal 
mét., elegáns kimenő 

hátiak, mosó 
3 fit.

Nyári knnimgarn
1 maradék teljes férfiöltöny

re, mosható
6-40 mét. hossan 3 frt.

Gyap.ju-lodcn 
kétszeresen széles, teljes női 

ruhára, minden sziliben 
10 .méter 6 fit 50 kr.

King-szövet
jobb a vászonnál, 1 vég */• 

széles, 30 rőf 6 irt. Egy . i -
nyári nagy kendő 

*7, bosszú I frt 20 kr.

Egy 1 ótakaró 
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú,' 130 étin, széles 
I frt 50 kr.

Fekete térim 
szász gyártmány, kétszeresen 

széles, teljes öltözetnek 
10 mét. 4 f’t. 50 kr.

Hollandi folyószőnyeg, 
maradók 10-12 mét. bosszú.

Egy maradék 3 irt 60 kr.

Házi vászon
vég 30 rőf V. 4 frt 50 kr. 
vég 0 rőf =7. 5 frt 50 kr.

Gyapjn-beíge 
kétszereseit széles, a legtartó

sabb, teljes öltözetnek 
10 miét. 4 fut.

Indiai foule 
’félgyapjw, kétszeresen széles, 

teljes ruhának 
10 niet,. 5 fi t-

TDreicLrsbtli 
legjobb minőség, GO cím. szé

lé*, 10 mét. 2 frt 80 kr.

Jaquard kelnie
GO ctm. széles, legujabb szín

ben 10 mét. 3 frt 80 kr.
Clxiffon

1 vég 30 rőf első r. 5 frt 50 kr. 
legjobb miuőség 6 frt 50 kr.

li. a a n a v rt s
1 vég 30 rőf lila 4 frt 80 kr.
1 vég 30 róf Jtiros 5 frt 20 kr. 

CuRSA-KAv SAVÁSZ.
i vég ;o ról lila é. piros 6 ^rt‘

l’erno Veloure 
kétszeresen széles, tiszta gyap
jú minden divatos színben.

Egy ruha 10 mét. 7 frt.

Karirozott ruhakelmék 
GO .centiin. szélesek, legnjabii 

színek 
10 mét. 2 frt 50 kr.

líONinanosi kr tton
10 mét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

JSTői ingek 
erős vászonból, csipkés sze
gély lyel G drb 3 frt 25 kr.

TICHO BERNÁT árucsarnokábol
BRÜNNBEN, Krautnmrkt 18., saját házában,

utánvétellel kapható:

Posztóáruk gyári raktára,

Oxford.
mosó, jó minőség 

1 vég 30 rőf 4 fi t 50 kr.

Minták ingyen és bérmcntve. Meg néni felelő áruk visszaküldhetők.

2STŐÍ ing-els. 
chiftbnból és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr.

Egy jnte-garnitiira.
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 írt 50 kr.

Francia gyapotatlasz 
minden sima színben, valamint 

.csíkos, a legújabb, kétszeresen 
széles 10 mét. 6 frt 50 kr.

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr.

Briinni divatkelnie
Egy maradék 3.10 mét. hosszú 

teljes férfiöltönynek 
5 frt 50 kr

Felsőkabát-kelmék 
legfinomabb minőség egy felső 

kabátra 
b frt.

Briinni posztókelme.
Egy maradék 3-10 mét. teljes 

férfi öltözetnek 
3 frt 75 kr.

TTxi ing-els
saját gyártmány 

fehér vagy színes darabja 
I. r. I fi t 80, II. r. I frt 20 kr.

I : Alkalmi vétel I I 
Briinni kelmemarariékok. 

Egy maradók teljes fórfiöltö- 
Zftnek 3.10 m. hosszú 4 1. 50 k.
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Ozv. Kiéin Auguszta
ajánlja a n. é. közönségnek a tavaszi idény re 
dúsan berendezett raktárát, térti és n<>i 
kalapok; férfi, női »s gyermek cipók, 
feliérnemüek, legújabb <11 vaui nap
ernyők és tricco derekak, nyakkendők 
és egyáltalán mindenféle férfi és női 
divatcikkekben.

Felhívja egyszersmind a n. é. közönség 
figyelmét az újonnan föltalált CS. leír, osztrák - 
magyar kizárólagosan szabadalmazott 

derék-fűzőre,
mely sohasem törik, a szövetet nem szakít
hatja át s a testet valamint, a felső ruhát 
nem sértheti meg.

Mint eddig úgy ezentúl is azon fog lenni 
hogy a jó áruk és lelkiismeretes kiszolgi 
lás által az eddig bányában tanúsított 
zajomra tovább is érdemes maradjon.

Teljes tisztelettel

Özv. Kiéin Auguszta.
Szentesen, Pollák iéle ház.

>
á ■

bi-

Kedvező pénzkölcsön!
4-'/a százalék jelzálogra felvenni szándékozók 
értekezhetnek nálam és felvilágos tást. nyerhetnek.

Tisztelettel KZoiin G-áToor.

V É I! S Z E G É N Y E K N E KI!
Vii'isis

|VÉDJEGY

■SCHUTZMARKl

l’cpton-conscrv,
mely dacára, hogy dúsan 
tartalmazza a lmtó-anya- 
gokat, jóízű s rendkívül 
erősítő csemegét képez.

Ajánltatik : a sápkór, 
vérszegénység, migrain, 

rósz emésztés, álmatlanság, 
lankaütság és ideges izga-

Rendkívül erősítő kellemes íz ű cu
korka angolkó os, görvélyes, vérsze
gény s általán gyenge gyermekeknél : 

az idegesség, bágyadtság, álmatlanság, 

izzadás és hangrésgörcs esetében.

Naponta 2 darab adatik be.

Kis doboz, 10 pastilla, 50 kr. Nagy 

doboz, 20 pastilla, 90 kr.

a VÉDJEGY A

Kiadó lakás.
Özv. Vecseri Lászlóné Ill ik tized 380 sz. alatti 
házánál 3 szoba, konyha, éléskamra, pince, padlás, 
és fáskamara szt-Gy örgy naptól — két részben is — 

kiadó.VASAS PHOSPHOR-PASTILLA,

Útba, deli.
Najmnta 2 darab veendő.
Ára 1 doboznak 90 kr.

K a pl iá tó g vóg v szertárakban
ÉS A FELTALÁLÓNÁL:
Kísérletezések kitűnő eredményűvel tólettek dr. Bókay János, dr. Torday Ferenc egyet, m.-tanár urak által 

és több gógyintézetben, melyekről általánosan elismerő bizonyítványok állíttattak ki. Ezen gyógyszerek hivatalosan 
megvizsgáltattak és védjegygyei láttatlak el.

Árverés.
A ref. egyház tulajdonát tevő volt gógányi te

mető föld nyári haszná latra kapás vetemény alá 
apróbb szakaszokban, f. hó 26 an d. e. 10 Órakor 
a helyszínén árverés utján azonnali fizetés mellett 
haszonbérbe fog kiadatni. A kivenni szándékozók 
ezennel meghívatnak.

Hazslinszky Károly gyógyszerész, BUDAPEST,
Vili, kér., Sándortér 3. sz.

Eladó ház.
CSÚCS Antalnak III. t. 647. számú Sarkndi 

Nagy Ferenc féle háza azonnal eladó vagy ha
szonbérbe kiadó. — Értekezhetni 111. t. 128. 
sz. házban.

f dTnrrc'wrc'nrjfi'WTc i(i u cönnrcrrfi nruc<u << 'uchttm cc i c Tnrrrc ~ rra3
pj Vau szerencsém a t. c. közönség, valamint kávéház 
« tulajdonosok, kaszinók, olvasó egyletek, kereskedők, inte
ti zeteknek stb.

t előfizetési és hirdetési fölvételi irodámat
É becses figyelmükbe ajánlani, hol eredeti árak mellett, 
H miiKleii mellékdíj ielszümiuísa nélkül

3 előfizetések és hirdetések
H
M a viliig összes lapjai részére fölvétetnek.

Költségvetések és hirlapjegyzékek kívánatra ingyen és 
bérmentve küldetnek.

f Előfizetés- és hirdetési megrendelések a vidékről pou- 
- tosau eszközöltetnek.
í Tisztelettel

= Hk/Tezei u2x.xxta,l
° hiriap előfizetési és hirdetési felvételi irodája
” Budapest, Gizela-tér 1. szám. (Hass palota)

j fy/yes árusítás az összes bel- és leül-
* földi hírlapokból.

:uj

442/Ej. 888.

A Dreher Antal-féle kiviteli palacksör
DIETRICH ésGOTTSCHLIG

r«J Csakis

I4ÓBÍXYI.
leülepedett, tehát tükörtiszta kiviteli sör szétküldése, folyton friss üvegtöltésben, a minőség hamisitlan volta 

mellett kezesség vállaltatik.

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Á r j eg y /. í k o k m i 11 <1 » n f e I é ing y e n és b é r in e u |. v e.

Miután gyakran megtörténik, hogy idegen készitmé.iyű és gyöngébb minőségű 
sörök „Dreher Antal kiviteli sör“ cim alatt, forgalomba hozatunk, a t. c Dreherlele 
kiviteli sör fogyasztóknak a hatóságilag oltalmazott űvegcimkét, melyen n Dieiricli és 
Gotischlig és a Dreher Antal név okvetlen kell, hogy rajta legyen, kiváló figyelmük
be ajánljuk.

Hirdetmény.
város 1888. évi IV. osztályú kereseti 
lajstroma alólirt hivatalnál folyó hó 
8 napi közszemlére lesz kitéve. Fel-

Szentes 
adó kivetési 
24-től 31-ig 
hivatnak mindazok, kik állandó évi fizetéssel, nyug
vagy kegydijjal birmik, hogy ezen kivetési lajstromot 
jelzett idő alatt tekintsék meg s felszólamlásaikat,

a) azon adózók, kik az ezúttal kivetett adó
nemmel már a múlt övben voltak megróva,a lajstrom 
kitételének napját;

b) azon adózók pedig, kik az ezúttal megái 
lapított adóval első Ízben rovattak meg, adótarto
zásuknak az adókönyvecskebe történt bejegyzését 
követő 15 nap alatt a szegedi kir. adófelügyelő
ségnél nyújtsák be.

Városi adóhivatal.
Szentesen, 1888. március 22.

Tóth Kő i inán,
adóügyi tanácsnok.

Hirdetmény,
A nagyméltóságn m. kir. honvédelmi ministerium 

1887-ik évi november 26 án 49458|x. sz. a. kiadott 
rendeletével, az .1888 ik évre a lóosztáiyozásl. elren
delte és ennek foganatosítására Szentes város terüle
tére nézve a f. évi ápril hó 3, 4, 5,6, 7 és 8-ik nap
jai leltek kitűzve.

Értesittetik teliál a lólartó közönség, hogy a 
ijelzelt napokon és pedig: 
| zed, 4 én a II-ik tized 1 tői 330 házszámig,

II ik tized 331-töl

: April hó 3 án az I ső ti-
5 én a 

a tized végéig és a Ill-ik tized 
6-án alllik tized 181-töl a Lil ik 
Ill-ik tized 551 számtól a tized 
tized egészen, lovábbá a derekegy- 
lakosok, ápril 8 án pedig az alsó- 
és külső Ecser, berki szőlő, Berek- 

, s, Kaján, Kis, és Nagy Tőke, Kis 
és Nagy-Királyság, Lapistó. Mucsihát, Nagy Nyomás, 
1 ankotiL, Szent. László, Vekerzug, Vekerhát, Veresegy
ház éé Zalota tanyai lakos lótulajdonosok lovaikat, a 
már fentebb jelzett időben és sorrendben, vásártérre 
a cédulaháznal működő osztályozó bizottság elé annál 
is inkább elövezessék, mert a már hivatkozott minis

550; 7 én a

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Baláíisovits Norbert könyvnyomdájában 1888.

len rendelet, értelmében a kellő időben elő nem ve
zetett és a rendes osztályozásról elmaradt lovak hiva
talból utólag nemcsak osztályozandó!. leendőnek, ha
nem az illető tulajdonosok a törvény értelmében szi
gorú pénzbírsággal is fognak snjtatni.

Egyidejűleg értesit.tetik a közönség arról is, hogy 
a két éven alóli csikók csak az esetben nem vezeten- 
dök elő, ha olyanoknak létole és létszáma hatósági 
bizonyitványnyal fog igazoltatni.

Ugyan ez alkalomból felhivatnak azon lóinlaj- 
donosok, a kiknek az 1885. évi lóosztályozásk'*r al
kalmasnak talált lovaik voltak és azokat az 1887 iki 
év január 1-föl számitólng a mai najiig eladták, el
cserélték, vagy bármily utón tulajdonukból elmenesz
tették, nyilvántartási jegyzékbe vétel végeit a f. évi 
március hó 22., 23., 24. és 25 ik sajtjain, a városi köz
gyűlési teremben (magtárépület) annál is inkább be
jelentsék, mivel a bejelentést elmulasztók 50 forintig 
terjedhető és közigazgatási ut.011 behajtandó birságban 
fognak elmarasztaltatni.

Kelt Szentesen, 1888. évi március 12-én.
Polgármester megbízásából

Szakái Mihály,
V. aljegyző.



Előfizetési árak:

Egész évre . . . 14 írt — kr
Félévre . . • • 7 > — >
Negyedévre . . 3 » 50 »
Egy hóra. ... 1 » 20 »

Egyes szám helyben 4 kr. 
Vidéken 5 kr.

Százalék nem adatik.

Kiadóhivatal:
Badapesl. náilor-aica 7. sz., földszint, 
hová az előfizetések és a lap 
szétküldésére vonatkozó felszó

lamlások intézendő.
POLITIKAI NAPILAP.

Szerkesztési Iroda:
Budapesten, nádor-utca 7. sz„ 1. emelet, 
hová a lap szellemi részét 

illető minden közlemény 
intézendő.

Bérmentetlen levelek csak 
ismert kezektől fogadtatnak el. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

Hirdetések
a kiadóhivatalban vétetnek fel. 
Francziaország részére pedig 
John F. Jones,& Cm. Paris
ban, 31 bis, rue du Faubourg 

Montmarlre.

Azon lótulajdonosok, 
kiknek két even alól 
bejelentett csikói van
nak, — és azokat az 
osztályozáskor beve
zetni nem akarják : ha 
tósági bizonyítvány ki
nyeréséért az aljegyzői 
hivatalban f. évi már-

Pártoktól és kormánytól egyaránt független közlöny

. 14 frt — kr.
7 „ - „
3 „ 50 „
1 n 20

legcélszerűbben postautal-

3

A ma tiz év alatt, mely a Pesti Hirlap 
Z\ megalapítása óta eltelt, a magyar olvasó- 

-*-*■- közönség rokonszenve évről-évre foko
zódó mérvben fordult a lap felé, úgy hogy ma, 
— mikor a Pesti Hirlap immár tizedik 
évfolyamát éli, — kétségbevonhatlanul a leg
kedveltebb és legelterjedtebb lap Ma
gyarországon.

A hazai közönség e páratlan bizalma és 
rokonszenve arról tanúskodik, hogy a Pesti 
Hírlap mindig híven megtartja azt az irányt 
melyet maga elé tűzött

Független volt eddig s független marad 
ezután is minden irányban, partoktól és 
kormánytól egyaránt.

Erős, öntudatos, magyar nemzeti 
politika, ez jelszava a Pesti Hírlapnak. Ha
tározottan szembeszáll mindazzal, ami e politi
kának útjában áll, de nyíltan helyesli, ha akár 
a kormány, akár bármelyik országos párt úgy 
jár el, a mint azt e politika érdekei követelik.

Ez teszi lehetségessé hogy a Pesti Hir
lap munkatársai közt különböző pártállása ki- 
tiliüí publicisták sorakoznak. E függetlenség
ben rejlik a lap ereje, melynél lógva meg
mondhatja az igazat minden irányban, a kor- 
mánvnak és azt támogató többségnek ép úgy, 
mint az ellen-éknek-

A Pest’ Hirlap ver.ércikkeitPulszky 
Ferenc, ilj. Ábriny5 Kornél Horváth Gyula. 
Eötvös Károly, Tors bálmán, Schvarcz 
Gyula, Borostyáéi Nándor és dr. Kenedi 
Géza Írják. .

Ugyanők dolgozataikkal gazdagítjuk a tar- 
carovatot is, melynek rendes munkatársai 
azonkívül: Mikszáth Kálmán (Scarron), Agai 
Adolf (Csic.seri llors), Bartók Lajos, rolnai 
Lajos, Jakab Elek, Hürthy Emil, Reviczky 

Gyula, Sebők Zsigmond. Széosy Ferenc, 
Sziklay János, Szterényi Hugó stb.

Mikszáth Kálmán ki a , t. Ház" folyo
sójáról immár bejutott a honatyák közé; or.szá-1 
gos hírre és kedveitségré kapott képviselőházi 
karcolataiban humorizálja az országgyűlési pár
tok és notabilitások ferdeségeit — párttekintet 
nélkül.

Az élénken szerkesztett rendes rovatok ve
zetői: Antalilc Károly (országgyűlés és zenél, 
Luby Sándor (napi hírek). Sasvari Ármin 
(külpolitika). Schuiittelv József (segédszer
kesztő) stb., mindent elkövetnek, hogy az ol
vasó közönség igényeit a legfokozottabb mérv
ben kielégítsék.

A szerkesztőség élén, mint irányiadé és 
igazgató lapvezér, Légrády Károly laptulaj- 
do».ios-főszerkoszt(í áll, kinek e téren negyed
századon át szerzett tapasztalatai garanciát 
nyújtanak arra nézve, hogy a Pesti Hírlap 
a lapok versenyében kivívott elsőrangú helyet 
mindig meg is fogja tartani.

Hazái és Éiílíöldi rendes tudósítók egész 
seregén kívül, kik — költségre való tekintet 
nélkül — minden nevezetesebb eseményről bő 
táviratukban értesítik a Pesti Hírlap közön
ségét. a szerkesztőség külön tudósítót küld 
a szükséghez képest mindenhova (még az or
szág határain túl is), csakhogy közönségéi első 
forrásból láthassa el megbízható értesíté
sekkel.

A Pesti Hírlap színházi és hír
rovata elvitázhatianul leggazdagabb 
valamennvi lapokéi közt.

A külföldi irodalom érdekesebb termé
keit — regényekben, tárca-rajzókban s beszé- 
lyekben — gondosan megválasztva mutatja be. I

Nagy gondot fordil a Pesti Hirlap még 
a közönség köréből való panaszok s a I

niittdénki által szívesen olvasott szerkesztői 
Üzenetek közlésére is.

'. ‘' S bár a legdíszesebb kiállításban naponta 
‘(a hétfő' kivéve). <ét teljes ivet — 16 ol
dal — felvágott állapotban ad az olvasó 
kezébe, külön kedvezményül hctenkint még 
egy zenemellékletet is kapnak a lap elő
fizetői, ’ teljesen ingyen. Oly kedvezmény, minőt 
ma egyetlen európai lap sem nyújt kö
zönségének.

Mindezen kedvezmények dacára a P^sti 
Hírlap a legolcsóbb napilapnak méltán 
mondható, amennyiben havonkint csak 20 
krral drágább az úgynevezett kis néplapoknál, 
melyeknél pedig ötszörié többel tartalmaz.

A Festi Hírlap előfizetési ára:

(D
(TO

eius hó 18-ik napjától 
— april hó 2-ik nap
jáig jelentkezhetnek.

Szentes, 1888. már
cius 16.

Szakái Mihály, 
V, aljegyző.

Egész évre . .
Fél évre . . .
Negyed évre . . 
Egy hóra . . .

Előíizelés
ványnyal — a hó bármely napjától kezdve 
eszközölhető s az előfizetési pénzek a Pesti 
Hírlap kiadóhivatalába (Budapest, ná- 
dor-U’O?- 7. sz.) küldendők*

Összelév' sztések kikerülése végett azonban 
csakis PEíáTI Hírlap Írandó cint gyanánt.

Tisztelettel

a „Pesti Hírlap”
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Budapest, V., nádor-utca 7.

ÍB!P“ Levelező lapon nyilvánított 
óhajra a Pesti Miilap kiadóhivatala egy 
hétig ingyen és bérmentve küldi a lapot 
mutatványul.

o1

p ül}

Idős Stájer Sán
dornak a IV-ik ti
zedben (kisérben) lévő 
háza, mely egy bolt
helyiségből, két utcai 
es egy udvari szobá
ból, éléskamarából, 
pincéből, Istállóból, 
óiból s tiizrevalósbói 
áll, folyó évi Szent- 
György naptól fogva 
haszonbérbe kiadó.

Értekezhetni e lap 
szerkesztőjével Bala- 
zsovits Norberttel.

Özvegy Balogh Jó- 
zsefnének I. t. 202. 
sz. háza, vekerlapo- 
son 14 hold földje 
épületekkel együtt 
szabadkézből eladó.
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Hirdetmény.

A város által fentartott. Széchenyi és itagy- 
völgyparti faiskolákból a f. 1888-dik évben eladás
ra bocsátott vad- és nemesitett fák eladási ára 
a képviselőtestület 118/887. sz. határozatával a 
következőkben állapíttatott meg:

Központi iroda: VI. Váci-körut 57. — Gazdasági géposztály: Külső váci ut 1696—1699. 
SCHLICK-féle szabadalmazott

TRIUMPH“ 
sorvetőgépek. 

Legnagyobb kitüntetés a vetőgépre: 
arany diszokiiuinj a hatvani 

nemzetközi eke versenyen.
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Gőzcséplők, járgánycsép- || 
lök, gabonarosták, őrlő- .V;'^ 
malmok, takarmánykészi- áf 
to és egyéb gazdasági 

gépek. ||

Előnyös fizetési feltételek. O 
és bérmentvo. ií

'k

ÍAjí) SCHI.KJK-féle szab, egyes-, 
jfg rajol-, keUÖH-és h:íiii>as- 
ífS «kAk.

2 első díj, arany írem s míg 
J.& hrtrom egyéb kiíüiiteiAs. 
44 M!HMCK-4a Vili VIk-fiHe 
ÍK ered, egyes-ekek kapáló, 

töltögető- és p»i-hányil<>- 
•jMj( ekék stb.

Legolcsóbb árak. — Árjegyzékek kívánatra ingyen

Kerületi képviselet Szentesen és Mindszenten: Sohlesinger Ferenc urnái.

157. v. 1888. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulirt. kiküldött végrehajtó az, 1881. évi LX. t.c. 
102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szen
tesi kir. jbiróság 1790|887. szitum végzése által Soós Antal 
javára Szakái Mihály és neje ellen 450 írt tőke, ennek 
1886. évi Aug. hó 6-ik napjától számítandó 6»/o kama
tai és eddig összesen 68 frt perköltség követelés ere
jéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával bírói
kig felülfoglalt és 419 írtra becsűit házi bútorok- és más 
tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján el
adatnak.

Mely árverésnek a 946.88 sz. kiküldést rendelő vég
zés folytán a helyszínén, vagyis Szentesen a kir. jbi- 
róságnál leendő eszközlésére Í888-ik év márc. hó 29 ik 
napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árveré
sen az 1881. évi LX. t. c. 107. § a értelmében a legtöb
bet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
t.-c. 108. § óban megállapított feltételek szerint 
kifizetendő.
Kelt Szentesen 1888. évi márc. hó 16. napján. 

Véph Sándor, 
kir. bír. végrehajtó.

noknál jelentkezzenek.
Szentesen, 1888. márc. 9.

Az ültetni való fa megnevezése. Szentesi 
határra Vidékre

Alma, körte 6—8 éves, szomorú kőrösfa 30 50
Szelíd gesztenye 5 éves — — — — 30 40
Platánfa 1—4 éves — — — — — 25 5U
Cseresznye, megygy 6—8 éves, kajszin ba-

rack, szelíd- és vad gesztenye 3—5
éves, dió 4 éves, thulya, nemesített
rózsa, piramis akác — — — — 20 30

Alma, körte 2—4 éves, szilva, noszpolya,
birs, nem esitett eper és galagonya 15 20

Nyárfa, kőrösfa, szomorú fűz, őszi barack 10 15
Közönséges akácfa 4—6 éves — — — 
Vad rózsa nagyobb — — — •— —

10 20
8 12

Közönséges eperfa — — — — — — 6 10
Mandula, akácfa, nyárfa, vadrózsa kissebb 5 10
Gyökeres szőlő vessző 2 éves — — — 2 3
Akácfa kissebb — — — — — — 2 5
Alma vadoné — — — — — — — 17. 2
Gyökeres szőlő vesző 1 éves, díszcserjék,

akácfa gyenge — — — — — 1 2
Venni szándékozók Szűcs János közpénztár-

Nagy Imre,
tanácsnok.

Házeladás.
ZF^xSesz; ZDárvid. III. tized 246. sz. 

igen jó karban lévő háza, mely áll 4 szobából, 2 
konyhából és istállóból, szabad kézből kedvező fel
tételek mellett eladó. — Értekezhetni a tulajdonossal 
a főutcán lévő kész férfi és női ruha üzletében.

Tix forint | 
napi mellékkereset, 
tökeés kockáztatás(ri- ] 
sico) nélkül sorsjegyek 
részletfizetés -:nel let ti 
eladása által az .1883. 
XXXI. törvénycikk ér

telmében.
Ajánlatokat elfogad a 

fővárosi 
váltóűzlet társaság 
ADI.Ell és T1«Sa, 

Budapesten.

PosHóárut és posztó
maradékot 

jó minőségben férfi- és gyer
mek öltözetre, női kabátokra 
és esőköpenyre ez idényre pos-. 
tautánvétellel legolcsóbb gyú
rd úron küld a

Verseny bi-lu»z 
címzett posztógyár-raktúrából

Ueer károly,
Jagerndorf, osztr. Szilézia.

Minták kivonatra ingyen 
és bérmentve. Számos kártya
minták a t szabók és ismét- 
eladók számára. Helyi ügynö
kök keres etnek.

LX. 
lesz

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Fölülmúlhatni l:ui étvágyhlány, gyomorgyönge^ég, tors 
illatu lélukzet, felfúvódás, savanya telhüirenes, kolika. gyo- 
morli'irut, gyomorégés, homok- ésdaniképzödés, tuhagos 
nyálkaképzödés, sárgaság, undor és hányás, főfájás dia 
a gyomortól ered), gyormorgörcs, székszorulás, a gyomor
nak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lep-, 
máj- és aranyeres bántahnak eseteiben. — Egy üvegcse ara 
használati utasítással együtt35 kr., kettős palac/k G<)kr.

Központi szétküldés Brr.ily károly gyógyszerész áltál 
Kreiusierbcu (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban.
Óvás! A valódi mária<*zelli gyomorcsöppeket sokat 

hamisítják és utánozzák A valódiság jeléfii minden 
ütegnek piros, a fenti védjegyével ellátott borítékba kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt haszná
lati iitasitÚMim meg kell jegyezve lenni, hogy az Kiéin- 
sierbon (iuse.k Henrik könyvnyomdájában nyomatott, volt

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszky Ferenc és 
Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezö-Vásárhe yen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Búnfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és Barts Emil 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Baiier 

József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban.

Védjegy.
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