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Hirdetési árak:
3 hasábos petitsorért
hirdetésnél . . . .
kétszerinél ....
háromszorinál . . .
számittatik.

egyszeri í
20 kr.,
Jj kr., ?
10 kr. ‘

„NYILTTÉR*
minden sor 15 kr.

'

Bélycgdij minden egyes beikta- <
tásnál 30 kr.
<
' ..mentetlen levelet nem foga- ,
dunk el. — Kéziratok nem adat- ;
nak vissza.
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árterületből, mely a mellékfolyók ártereinek kihagyásá
val, 1.885,000 holdat tesz, az utolsó busz év alatt öszszesen 550,800 holdat öntött el, vagyis átlagban éven
Híi nem is általános, de minden esetre nagyon
kint 27,540 hold, a mi az egész mentesített területnek
csak másfél százaléka. Noha az évi átlagban elöntött
elterjedt szokás az városunkban, liogy a szerződő
terület a mentesített területhez viszonyítva nem nagy,
telek, mikor ingatlan javakat, vétel utján szerez
még sem szenved kétséget, hogy az aránylag kisebb te
nek, a vételár egy részét elhallgatják s a jog
rület elöntése most nagyobb kárt lesz, mint a mennyit
ügyletről felvett okmányba vételár gyanánt keve
a szabályozás előtt az egész ártér elöntése okozott;
sebbet szerepeltetnek a tényleges vételárnál.
mert most mtvelés alatti területek jutnak viz alá, rajtok
termés vész el; majorok, tanyák, melyek a töltések vé
Első tekintetre azt. lehetne feltenni, mikép az
delme alatt épültek, pusztulnak el, holott a szabályozás
illetők ezt azon szempontból teszik, hogy kevesebb
előtt az árvíz legelőket öntött el s ezeknek nemcsak
lévén a vételár, átruházási illeték címén is kevesebb
nem ártott, a viz, sőt meg is javította őket.
vettessék ki reájuk, igy a vételt tényleg olcsób
Nagy kár és az egész szabályozás szenved miatta,
ban eszközöltessék.
hogy sem a szabályozás által elért mezőgazdasági hasz
not, sem a szabályozás óla elöntött területekben oko
Ezen feltevést, azonban alapos megfontolás
zott. károkat szám szerint nem ismerjük. És ha a múlt
lilán elfogadnunk nem szabad s erkölcsi érzetünk
ra nézve e hiányt legföljebb csak részben pótolhatjuk
tiltakozik minden oly teltevés ellen, mely az
ki, n jövőre okvetlenül szükséges az, hogy ugy, a mint
emberek cselekedetének rugóit erkölcstelen indok
azt az országos státuszttkiai hivatal vezetője, Keleti
ra vezeti vissza.
Károly javasolta, az árvíz károkat évről-évro akár a
tiszavölgyi társulat, akár a kormány állapíttassa meg,
Népünk főjellemvonása: a hazafiasság, becsü
hogy a Tiszaszabályozás gazdasági eredményeiről rend
letesség és munkásság; mind oly nemes tulajdonok,
szeres statisztikát vezessenek.
melyek visszatartják népünket attól, hogy bármily
Valamint a Tiszaszabályozás gazdasági eredményei
összeg megtakarítása szempontjából is mást, meg
ről, szintúgy arról sincsenek adataink, hogy a töltések
károsítson. Nem indokolhatlaii takarékosságinkból
építése mibe került? A közmunka és közlekedési mi
niszternek 18S0. junius 10-én a Tiszaszabályozás tár
ered tehát az, hogy jogügyletek kötésénél a
gyában a képviseiőbáz.nak bemutatott, jelentésében erre
valódi vételár elhallgattatik, hanem az egy határo
vonatkozólag a következőket olvassuk:
zottan rósz, még pedig veszedelmesen rósz szokás.
„Sajnálattal kell megjegyeznem, hogy évek óta
De hol lelhette forrását egy rósz szokás, a
hiába igyekeztem a társulatok működéséről részletes és
mi a hazafiassággal, becsületességgel és munkás
megbízható .‘illatokat, szerezni, az a mai napig nem sike
rült. Különösen hiányoznak a költségre vonatkozó ada
sággal össze nem egyeztethető s mikép nyerhetett,
tok, a mennyiben az építési és föntartási költségeket
az oly erős gyökeret, hogy róla mint nagyon elmost már a múltra nézve nem lehet, elkülöníteni, mi
tcrjedtről lehessen említést tenni ?
után a töltések az, emelkedő árviz-szinnek megfelelőleg
Ezen rósz szokásnak —- nem vélünk tévedni
fokozatoson építtetvén ki s ez. idő alatt sérüléseket is
— megteremtője az országszerte divó s városunk
szenvedvén, fölötte bajos megállapítani, melyik munka
és költség számolandó az építési tőke, melyik az. évi
ban is szépen virágzó zugirászat, mely annyi sok
föntartás terhére? Ezt pedig lényeges dolog volna biz
rosznak közös fonása.
tosan tudni; mert csak akkor volnánk képesek meg
A birtok és hitelviszonyok változtával, a te
mondani, hol, mennyibe került az ármeutesités. E tekin
lekkönyvek behozatalával egyidejűleg embereink
tetben nagyon hibás számítás van gyakorlatban. Ármennem szakítottak egészen a regi rendszerrel; jog
tesitési költségeknek számítják azt az egész összeget, a
A Tiszti-szabályozásról.
ügyletek megkötése körül ezutánra is nem a liiMagyarországon néhány év óta, mintha már a ta melyet a társulat keletkezésétől mai napig kiadott, s
teitelekköny vi állapotok rendezettségére s magára vasz rendes jelenségeihez tartoznék, hogy a Tisza ára ily módon kihozzák, hogy az ármeutesités ma már töb
ben van, mint a mennyit a megmentett egész terület, ér.
a jogügyletét tartalmazó okirat helyes szerkesz dásával gátszakadások történjenek, a veszélyeztetett te Azonban az ármeutesitési költségül csak azon összeget
rületek
és
városok
megmentésére
katonaságot
mozgósí

tésére voltak főfigyelemmel, hanem főleg arra te
lehet felszámítani, a melybe a töltéseknek az eredeti
tanak és a rendkívüli intézkedések egész sorozatát, sze
kintettek, hogy jogügyleteik hivatalos személyek repeltessék
műveletekkel való fölépítése s azokon túl való magasott, a hol rendesen működő szervezetre vol bitása, erősbitése került, vagy még ezentúl kerülni fog,
előtt köttessenek meg. Innen ered e hiba. Mert na szükség.
s ez az összeg az árteiületnek a megmentés következ
mig azelőtt a birtokváitozásokat tartalmazó örök
Nem is számítva a mellékfolyók mentén levő gá tében elért értéknövekedését terheli. A töltések testében
vallási szerződések arra illetékes s ahoz értő ha takat., egymagokon a tiszamenti gátakon, melyeknek bármi okból támadt sérülések kijavításával, illetőleg az
tóság előtt köttettek és amaz idők szokásához ké építését 1868-ban nagyobbára már befejezték, az utolsó előbbi állapotnak helyreállításával járó úgynevezett főn
pest a hatósági őrizet alatt lévő könyvekbe — húsz év alatt nyolc esztendőben negyvennyolc gátsza tartási költségek nem számíthatók az ármeutesitési
több helyen rendszeresen vezetett föklkönyvekbe kadás történt. így, 1869 ben tíz helyen szakadtak át a költségekhez, hanem egyszerűen az árterület évi jöve
gátak és a Tisza 157,000 holdat öntött el; ezután egész
— bevezettettek s tényleg erősebbekké tétettek 1876-ig nem volt számbavehető árvíz-kár, de 76 bán, delmét terhelik?
Eddig a miniszteri jelentés. Világos belőle, hogy
arra nézve, hogy a tulajdonos jogai általuk meg- 77-ben, 78-ban, 79-ben és 81 ben évenkint nagy terüle a társulatok az ármeutesités költségeinek kiszámításá
oltalmaztassauak: addig a birtokviszonyok változ leket bontott el az ár. 1881-től egész az idei tavaszig ban helytelenül járnak el; mert ármeutesitési költségeknek
tával és főleg a telekkönyvek behozatala által a a Tisza mente, leszámítva a tavalyi zsilipszakadást, számítják az egész összeget, a mit a szabályozás meg
légi helyzet teljesen megváltozott. A hatóságok nem igen szanvedett kárt. Ez idén ismét nagy területek kezdése óta kiadtak, ugy ezzel szemben számításba kel
jutottak víz alá.
lene venniük azt az egész hasznot, a melyet, az árterü
mint, ilyenek okmányok felvételére s az ugy ne
A közvélemény mind ezeket a szabályozás dacára letek mivelése a szabályozás kezdete óta eredményezett.
vezett földkönyvek vezetésére többé jogosultak ismétlődő károkat a szabályozásban elkövetett technikai
A Tiszavölgyi társulatnak az lS87-dik évi közgyű
nem voltak, tehát egyes élelmes — rendszerint hibáknak tulajdonítja. Némelyek abban a nézetben van lés elé terjesztett jelentése szerint, a társulatok alaku
alantasabb állású — tisztviselők mindjárt a fent- nak, hogy a szabályozásnak eddig követett rendszere, lásától fogva 1886 dik év végéig befektetett építkezési
érintett változás bekövetkeztekor saját, céljaikra mely a partmenti töltések építéséből és a folyam ka tőke tesz 64.755,000 forintot. Ebben az összegben azon
átvágásából áll, helytelen. Mások az ed ban benfoglaltatik legnagyobb része annak a költségnek
felhasználták a közönség azon bizalmát, melyet nyarulatainak
dig felhasznált eszközöktől eltérőket vélnek alkalmazón- is, a melyet a társulatok a töltések fentart.ására és a
az elöljárósággal hosszabb időn keresztül tartott dóknak; és olyanok is, kik a töltések építését föltétle társulat igazgatására költöttek. Hogy pedig ezek az öszgyakori érintkezés szült és melylyel az ügyeit nül nem Ítélik el, e mellett újabb, az eddigiektől el szegek nem jelentéktelenek, kitűnik onnan, hógy a ti
térő intézkedések megtételét is sürgetik. Ismét mások szavölgyi társulat évi jelentései szerint valamennyi tár
addig kizárólag intéző hatóság iránt viseltetett.
Pedig most már máskép áll a dolog. Az il elismerik ugyan, hogy a szabályozásnak a töltések épí sulat gátfeutartási és igazgatási költsége tett:
tésén és átvágások készítésén kívül más módja nincs,
1883 bán 740,000 forintot
letékes hatóság helyébe a zugirász lépett, kinek de
azt tartják, hogy a töltések nem helyes terv szerint,
1884 ben 789.000
„
eljárása tiltott cselekményt képez s mint ilyen az átvágások pedig nem helyes sorrendben készültek.
1885 ben 943,000
„
nek egyedüli rugója a haszonlesés.
Egy szóval a kérdés, hogy a mostani állapotok
1886-ban 993,000
Megemlítendő az is, hogy az ármentesilésre fordí
Ezek a zugirászok 30 év előtt már megkez megszüntetése végett mi legyen jövőben a teendő, még
tott költség nem oszlik el egyenletesen az ártérre. Míg
dették az őket eljárásukban vezérelő haszonlesés nincsen tisztázva.
Ibi valamely bajnak megszüntetésére alkalmas esz a fönnebb kimutatott hatvanöt millió forintból némely
elvét s ezt a velük érintkező felek lelkűidébe is
közöket
keresünk, az első teendő mindenesetre az, hogy társulatnál 189 forint esik egy holdra, addig más tár
belecsepegtetni s törvénybe ütköző cselekményüket
sulatnál csuk 7 forint terheli holdját. Látható ebből,
a baj mértékét és nagyságát meghatározzuk.
a jóhiszemű közönség előtt olykép vélték jó szili
A Tiszának es mellékfolyóinak töltésektől védett hogy némely társulat érdekeltsége nem csekély áldo
ben feltüntetni, hogy abban a törvény iránti tisz árterülete a tiszavölgyi társulat évi jelentése szerint zatokat hozott már eddig is az ármeutesités érde
teletet megrendíteni igyekeztek s megszoktatták 3.815.709 hold. Ez a terület a töltések építése előtt kében.
Az ismételt gátszakadások és árvíz károk, melyek
vele helyes dolognak tekinteni azon helytelensé jóformán minden esztendőben víz alá került, ugy, hogy
birtokost eddig hozott áldozatainak gyümölcsétől meg
get, mely a vételárak valódi összegének elhall a kivételes esetek közé tartozott, ha az árterület na afosztják
és a töltések kijavításának költségeivel újra
gyobb részét tavaszszal viz nem borította. Az árterek
gatását eredményezte.
nek rendszeres növelésére ilyen viszonyok között gon meg újra terhelik, a tiszavölgyi érdekeltség egy részét
A szerződő felek, ha el tudnák képzelni, meny dolni sem lehetett.
csüggedésbe ejtették és megingatták benne a bizalmat
Arra nézve, hogy eme roppant területnek a szabá a szabályozás eddig követett rendszerének helyességé
nyi eshetőleges kárnak és vagyoni rongálásnak
vannak kitéve az által, hogy a vételárat kisebb lyozás következtében rendes növelés alá vételéből eredő ben. Előkészítették a talajt azok számára, a kik a meg
haszon mekkora, adataink nincsenek. Arról sem vezet
összegben tűntetik fel a valódinál, bizonyára óva tek följegyzéseket, hogy a Tiszavölgyön a szabályozás levő bajokat nem az elkövetett hibákban és az ember
nek a természeti erőkkel szemben korlátolt erejében
kodnának a visszaélés eme nemétől, s ha azok, megkezdése óta mekkora területeket öntött el az árvíz. keresik, hanem gyökeres rendszer változtatással ígérik
kik a közönségnek ezen megváltozott régi rend Auuyi azonban tudva van, hogy a szorosan vett tiszai a baj orvoslását.

Egy rósz szokás.

szerhez való ragaszkodását kamatoztatják a maguk
javára, fel tudnák és fel akarnák minden egyes
jogügylet Írásba foglalásakor világosítani a szer
ződő feleket amaz előre ki sem számítható károk
felől, melyek eme rósz szokásból származhatnak,
kétségtelenül nem akadna csak egyetlen vállalkozó
sem arra, hogy néhány forint átruházási illetéket
megtakarítson s ezen megtakarítás által kitegye
magát több száz, sőt több ezer forintig terjedhető
megkárosodásnak.
Hányszor fordult elő már csak a királyi bí
róságok felállítása óta is eset, a mikor egyik vagy
másik jogügylet ítélettel megsemmisittetett, avagy
a jogügylet nyilvánkönyvileg keresztül vihető vagy
tényleg effectuálható nem volt s a vevő a vele
szerződött eladóval szemben egyéb tekintetben
jogigény nyel nem birt, mint, a szerződésileg meg
állapított és igazolt vételár tekintetében! Hány
szor lehetett már reá eset, hogy a telekköny vileg
is keresztül vezetett ügylet az eladóként szere
pelt fél roszhiszemüsége okából vált szintén bírói
Ítélettel hatálytalanná! Bizony ezen esetben is
kétségtelen veszteséget kell szenvednie azon ve
vőnek, ki a vételárt nem igazán vétette fel az
okiratba vagy a ki a kedveskedni akaró, szerző
dést szerkesztő egyén azon biztatásának, hogy a
vételár ne teljes összegében vétessék fel, engedett.
A dolog ezen állásában kétségtelenül helye
sen cselekednek azon szerződő felek, kik jogügy
leteik megkötésénél a kicsinyes haszonleséstől el
tekintenek s az általuk megvett ingatlanok vétel
árát teljes összegben vétetik fel szerződéseikben ;
annyival helyesebben cselekszik ezt, mert ellen
kező esetben eljárásuk nemcsak veszedelmes, de
erkölcstelen is.
Dr.

megtartására n tanácstermet átengedni? Képzelhető en
A Tisza szabályozással kapcsolatos kérdések tagla nyirn lenne veszélyes. Minden felnit attól függ, képese t nek is válasza!
lásában enuélfogvii első sorban azokat a szabályozási vagyunk-e a víz lefolyását hátráltatni ?
Nem gyereknek való a kés, édes Nagy Pál Imre
(Folyt. kör.)
rendszereket kell vizsgálat, tárgyává tennünk, a melye
barátunk s nem a te eszed es tekintélyed képes inra,
ket az eddig követett rendszer helyett ajánlanak, vagy
hogy egy vasárnap déluiilu az Hóktól kissé tölhevült.
a melyekkel némelyek nézete szerint, a mostani szabá Egy zivataros komikummal telt gyűlés. népséget kellő remiben tartsd s ezl, kormányozzad! Meg
lyozási eszközöket ki kellene egészíteni; azután fogjuk
tanulhattad volna őre’ apádtól azt, mit o a régi elemi
az eddig követett löltésezési rendszert technikai és igaz
Diunini! dru'iun! drunmi! „Adatik tudtára cson tankönyvből tanult: „Mikor még gye..... kok vagyunk,
grádi keresztény gőzmalom részvényeseinek, miszeiéut, ne adjunk magunknak oly tekintetet (tekintélyt.?), megy
gatási szempontból bírálat alá venni.
ina délután isteni tisztelet után az alapszabályok’ meg hozzánk nem illik “
I.
Siha pedig azonnal megmarcangolt és sebzett nya
Azok.á kik a töltések építését ká-osnak vagy célra változtatása tárgyában a városháza nagy termében gyű
nem vezetőnek tartják, három más szabályozási rendszert, lés fog tartatni, melyre a részvényesek ezennel tiszte ka. fájdalma végett orvosi látlelet után nézett s Így a
lettel meghivatnak.“
gyűlésnek még a bírónál lesz a folytatása.
hoznak javaslatba.
Ilyen dolgok is történnek e szomorú árvizes vá
így lett ez szóról-szóra kihirdetve
Az egyik abban áll, hogy a völgyek felső részei
ben vízgyűjtő medencék építtessenek, melyeknek rendel
Megfoghatatlan volt a részvényesek többsége előtt rosban sok embernek nem kevés mulat tiltására! Hanem
tetése az lenne, hogy a fölös vízmennyiségeket, melyek a ez a dolog, mert hiszen a keresztény társ, gőzmalom azért a keresztény társulati gőzmalom áll és teljes
megelégedésére működik a lakosságnak minden ármány
folyó áradásait okozzák, mindaddig visszatartsak, a mig rendes gyűléseit a gőzmalomban szokta megtartani.
a folyók vízállása leszáll. Ekkor u folyók a medencék
Elkullogtak vagy harmincán megtekinteni e rend es megbuktatási nemes (?) szándék ellenére is, és áll
től lápiáltatnának vízzel.
kívüli csodát, hogy mi történik tehát? 8 voltak, kik Bagi Mihály elnöklete alatt, ki Csatár lemondása foly
A másik terv az, hogy a Tisza árvizeinek egy előre sejték, hogy itt az ellenpárt Nagy Púi Imrével tán saját felelősségére vezeti a malom ügyét, végtelen
része egy mesterséges oldalcsatorna segélyével vezet élén akar valamit; de szerencsétlenségükre a rendes és bo8Ztlsilgfl.ru némelyeknek !
Kqy a közön>mjl>iil.
tessék le a Tisza valamely mellékfolyójába vagy a ez idő szerént a malom ügyét vezetők közűi is megje
Dunába.
lentek néliányan, hogy ha valami igaztalan állítás tör
A harmadik terv pedig az, hogy a Vaskapu miatt ténik, az állitőt, rendre utasítsák.
állítólag okozott vízióivá,sí -kailályok eltávolítása által a
Világfolyása.
Csingilingi! Megszólalt, az elnöki csengettyű az
Tisza árvizeinek szabadabb, gyorsabb lefolyás bizto önmaga által adoptált elnök Nagy Pál Imre kezében,
A képviselőhöz első ülésszaka véget ért s e
sit lassú l<.
ki — közbe legyen mondva — nagyon szeretne igaz
Az első helyim emlitett eszme, tudniillik az ára gató lenni a gőzmalomban — s ekepen szól:
hó 6 ált vagyis szerdán nyittatott, meg a. második
dásoknak vízgyűjtő medencék építése által való meg
„Tisztelt barátjaim! Keresztény gőzmalom részvé ülésszak. Ennek folytán szükségessé vált, az alelakadályozása nagyon régi már. Népszerűségét III. Napó
nökök, jegyzők s a háznagy megválasztása és az.
leon l«5(i-ik ev julius 21-én kelt, levélének köszöni, nyes urak. Kitudódván általam, hogy a keresztény gőz
malomban
oly
igaztalanságok
követődnek
el,
hogy
azo
osztályok
kisorsolásn.
melyben közmunka miniszterének meghagyta az eszme
kát tovább tűrni nem lehet!" . . . Nem ám 1 hangzik
Al elnökké választattak: Csáky László gr
tanulrminyozásal.
Közöm a levél kivonatát, mert hű képét adja az elégedetlenek részéről, el kell csapni az igazgatót, és Bánffy Bein, gróf.
annak, mikent gondolják eme rendszer pártolói az ár és pénztári ellenőrt, kell azonnal beállítani . . , Éljen
Jegyzőkké választattak: Beöthy AlgerNagy Pál Imre mint igazgató!
vizeket megszült tét bei őnek.
Hajjtik, hajjuk! . . . Tisztelt barátjaim! — foly-1 non, D á r d a i Sándor, J o s i p o v i c h Géza, M a d a„Mielőtt valamely bajnak orvosszerét keresltük, előbb
tatja az önmaga áli.al adoptált elnök, — képzelhetik, r á s z József, Nagy István, S z a t h m á r y György
az okát, kell biztosan megállapítanunk.
Honnan erednek ugyanis nagyobb folyóink hirtelen hogy a múlt, évben bevásárolt, szenet is az idén számol és Ti búd Antal.
árvizei? Főkép a begyek között, esett, esőből és igen ták el ... A kölcsönt pedig bevételnek Írták az mér-,
II á z n a gy gy á megválasztatott. Visontaicsekély mértékben a rónákon esettből. Hogy ez igaz, legbe . . . sut.
Ezen előadásra a hívatlan könyvelő a padra ugrik Kovács László.
mutálja a Loire, melynek árvize Rominál és Neversuél
husz itáiiiiinc órával hamarább eszlelltelő, mintsem Or és egész reverendával meghazudtolja a magacsinált el- i
A függetl. és 48-as párt megbízásából P o 1 ólemis- vagy Bloisnál. Ugyanez áll a Szajna, a Rohne nököt s kezdi magyarázgatni elnök nehézményeit, mii
nyi
Géza Széchényi keresk. ministernek a párisi
és a Girondéin nézve is. A legutóbbi áradások alatt a az 1500 részvényesből mintegy 30 (! 1) jelenlevő rész
kiállításra vonatkozó titkos rendeletéit, tette intertelegraph a lakosokat néhány órával, sőt néhány nappal vényes helyesel is.
De e pillanatban a. sátán-e vagy a rósz sors a pellatio tárgyává. Bírálta Széchenyi minist,er eljá
is hamarabb s elég határozottan értesítette azon időről,
gyűlésbe hozta Siha József szintén részvényest, a ki ; rását úgy alkotmányos szempontból, mint pedig ab
midőn a viz színe emelkedni fog.
E jelenséget könnyű megérteni. Ha valamely rónán kissé a szőlővesszőn a nap heve által keresztül desz.til ból, hogy a rendeletek ellentétben állanak Tisza
esik az eső, a föld úgyszólván szivacs neki. A víznek, Iáit, nedűből beszedett s igv szólt, az elnökhöz:
„Mit akarsz te? Te permiliajder! Te a gyulai vá ministerelnöknek múlt évben tett nyilatkozatával.
mielőtt a folyóba julhatna, nagy terjedelmű viz-álbocsátó
A főrendiházban hasonlóképen újból választat
térségeken kell átfolynia, és ezek csekély esése késlel sárban 150 írtért, elkelt magló sertés! (Szóló célzott
teti lefolyását. De ha ugyanez történik a hegyek között arra, midőn az adoptált elnök Gyulára utazott, Csalár rá tak az alelu.ökök, jegyzők és a háznugy.
— az esőről, nem a h 'olvadásról szólok — hol a. talaj galmnzása végett, s ezért, jutalmul az ellenjelölttől 150
Pétervárról legújabban német barát szél fuj.
többnyire kopár sziklából vagy görgetegekből állva n irtot, és úti költséget nyeri.) Tudom, nem volt, abban a A Németországgal való békesség pártolói, lehet,
vizet, vissza nem tartóztatja, a lejtők meredeksége min vásárban olyan magló jószág, mint te. Fogd be a szá
hogy színlelésből, most már kedvezőbb meghallgatdeu vizet, hirtelen vezet, a folyóba. Ennek színe azuláu dat, ha fiiles vagy" sat.
hirtelen emelkedik is. Minden eső után ismétlődik ugyanaz,
No már ezt. csak még sem tűrhették el az 1500 tatásra találnak a cárnál. A cár a nevezett forrás
mindnyájunk szemeiül tára. Az esővíz ugyanis, mely a részvényből jelen volt 30-as számú tagok, hanem B. és szerint el van határozva arra, hogy Franciaországot
külső földekre hull, m-m csinál patakokat, holott az a K. odaugrottak Sihához s leteperték azon padra, melyen egy Németországgal való háború esetén magára
viz, a mely a házlet,ökre esik és az eresz c latornákon ült s elkezdették fojtogatni, mig saját jő emberei ki
összegyiilemlik, azonnal apró patakokat képez. Íme a nem mentették a dilliöucök kezeiből. De Siha azért nem hagyja, hogy' „jogos11 céljait a keleten annál biz
háztető a hegyoldal, az ereszcsatorna a völgyfenék Kép szűnt, meg az elnök szidásától, sőt, a nála ievö 3 cm. tosabban elerliesse. Giers ismét vissza van fogadva
zeljünk egy-két mérföld széles és négy mértföld hosszú teres séta pálcával hndonázot.t a tisztelt, ellenegyének a cári kegyelembe.
völgyet, és tegyük föl, hogy e területre huszonnégy óra orra körül, kik aztán jónak látták odébb állni.
A német kormányválságot egyszerre, mintha
alatt egy deciméler magasságú csapadék hullott, úgy ez
lís mindez a tanácsteremben történt, mely éktelen csak elfujta volna a szél: volt, nincs, vagy talán
tiki aktit 2.800,000 köbméter vízmennyiség esett és folyt nagypénteki kereplőhöz hasonló lármára Szökő Illés
le a folyóba, es ugyanez történt ugyanakkor minden tanácsnok ur is megjelent s végtelenül rázta, az elnöki nem is volt. A félhivatalos lapok alkotmánytani
többi mellékfolyóban. Tegyük fel például, hogy a Loirenak csengetyűt, de nem használt semmit.! Sőt még azon ké magyarázata minden kételyt eloszlat arra nézve,
vagy Rhonenak tiz ilyen mellékfolyója legyen; ez 128 résére sem hallgatott, a t. gyűlés, hogy a t.entás büty hogy a porosz kormány a lemondásra erezné ma
millió köbméternyi roppant mennyiségű vizet tenne, köst kíméljék meg; mórt biz azt. összetörte a t. pub gát kötelezettnek azért, mert a király valamely tör
melynek huszonnégy óra alatt kellene a folyó medrén likum s néhány liter tintaáradást, okozott a terem pa vényre nézve más véleményen van, mint a parla
lefolynia. De ha. e vízmennyiséget akkép tartóztatnák dozatán ennek méltó díszítésére 1
menti többség és a ministeiek; sőt örülni latszik
föl. hogy a lefolyása csak kétszer-háromszor annyi időbe
Biró uramat pedig megkérdezték a józanabbak,
• élnék, világos, hogy az áradás is felényire vagy harmad- ' hogy mikor lesz szives megint ilyen szép (?) gyűlés annak, hogy az uralkodó érvényesíti a maga aka-
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(Folytatás.)

„Mikor lesz tehát, szerencsénk, imádottadat láthat
ni ?“ kérdezősködék Emil az elváláskor.
„Holnap délután, majd elmegyek érted és Bikáid
ért," viszonzá Gusztáv.
„Nem ! Inkább én megyek el hozzád! Jó éjszakát!"
s kezet, szorítván elváltak egymástól.
A festész és a jogász egy darabig egymással halad
tak; egy és ugyanazon városnegyedben laktak.
„Pompás fickó ez az Emil!“ kezdő meg Gusztáv.
„Vadászkalandjainak alig fele része lehet igaz, de gyak
ran még sem szabadulha'ok meg az irigység némi ér
zetétől, ha látom, mily ügyességgel tudja magát nagy
bátyám keresztülvágni az életen. Sohasem lehet sodrá
ból kihozni, holott furfangos föllépésem mögött, egy fia
tál leány esztelensége és elfogultsága rejtőzik."
Most, már látta a festész, hogy a pezsgő barátja
fejebe szállt, mert máskülönbéi! soha sem tenne oly
megszégyenítő önvallomást; mert, a fiatal jogász szere
tett, azzal dicsekedni, hogy nem ijed meg semmitől, s
néha egv bárgyú eszű szerepét, vitte a társaságban.
Rikard nem osztotta barátjának csodálkozását Emil
nagybátyja javára ; ellenkezőleg nem tudott szabadulni
bizonyos ellenkező érzettől, de mintán ez a rokon- és
ellenszenv ama sötét forrástól eredi, melyről az ember
nem tud számot, adni, nem merészkedett Gusztáv irá
nyában előbb jelzett véleményét nyilvánítani s lassan
hint. megszokta Emil hideg, önelégült föllépését. „Mit
csinál lulajdonképen nagybátyád? Bizonyosan ma is me
reng, általában nagy lábon él; hogy szerzi hozzá az
eszközöket ?“
„Éppen az a titok s az én csodálkozásomat is el
ragadja," viszonzá Gusztáv. „Már két Ízben láttam a
legnagyobb nyomorban, rongyos kabáttal és lábbeli nél
kül; más ember haragjában és szégyenében a föld alá
bujt, volna; de nagybátyám oly hidegnek és büszkének
mutatta magát, mint máskor, s midé > azt hittem, hogy

nagyot bot.lik és elmerül — akkor kevés héttel utána
régi eleganciával jelent meg a társaságokban.
„Tehát homályos existentia. Az kissé aggasztóvá,
tesz," viszonzá a festész.
„Hogy lehetnek mint fest,ősznek olyan nézeteid?"
volt a másik gyors ellenvetése.
„Es én nem értem, hogy gyönyörködhetsz jogász
létedre olyan életmódban. Oly kalandos természet előbbutóbb a bukás szélére jut “
„Hová gondolsz?" kiállít fel élénken Gusztáv. „Én
meg vagyok győződve, hogy a sors még nagy dolgokra
tartja fenn. Nem is tudod, mily rendkívüli tehetséggel
bír. Ő nemcsak a legjobb vadász és legbátrabb lovas,
hanem minden tudományban is otthonos; a mellett, ki
tünően zongorázik és rajzol, sőt akármennyibe fogadok,
hogy, ha akarna, nehány év alatt, híres festész is lehetne “
Rikard hangosan nevetett. „Kedves barátom, te
igen jó, becsületes ember vagy s unokabátyád iránt, el
vagy fogúivá; de azt elhiheted, hogy éppen ezen sok
oldalú emberekből kerülnek ki az eltévedt tehetségek,
melyekben éppen nem szűkölködünk. Ki mai nap vala
mit, tenni akar, annak összes erejét egy pontra kell
irányoznia, különben minden körülmények közt elvész,
még ha jelentékenyebb tehetsége volna is, mint a te
kedves unokabát.yádnak."
„Éppen nem értem, miért nem szívelheted jó Emi
lemet, holott éppen a te irányodban rendkívül nyájas."
„Nekem nem tetszik az ö szeme;" viszonzá a fes
tész, „oly hideg és lelketlen, oly végtelen önzés szól ki
szeméből, mely mindent, saját céljára használ föl s te
kintet nélkül mindent mellőz, a mi útjában állhatna."
„Hja, ti festészete egészen mást láttok az emberi
szemben, mint a többi halandó. Biztosit,hatlak, hogy en
is szorgalmasan tanulmányozom az emberük szemeit; sőt,
jogász létemre kell is, — s éu unokabátyám szemét
csak kissé élesnek, világosnak, néha szűrónak találom,
de abból nagy szív szól, mely természetesen a külvilág
előtt hideg s el van rejtve. Még most sem. tudom fel
fogni, hogy nyerhette a fogadást. Lehetetlen, hogy va
lamit. hallott volna, tehát, mint ő mondja, valóban be
kötött szemmel is kell látnia."
„En azt hiszem, hogy az egy egyszerű számtani
feladat lehetett," viszonzá Rikárd, „a mi nem annyira

érzékeinek, mint inkább elmelehelsegéről es az emberi
gyöngeségek ismeretéről tesz fényes tanúságot."
„Hogy-hogy? Azt nem ériem!" monda csodálkozva
Gusztáv.
„Te utoljára kissé gyorsan illái, azért nem jellel
a dolog ujnj.ára," vélekedők a festész.
„Te barátom vagy, azért hocsiijtom meg megjegy
zésedet," viszonzá Gusztáv kedélyes mo.'Olylyal. „De
most fejksd ki józan bölcseségedet."
„Emil egészen helyesen szániilolt, hogy te a ki
szabott, idő első felében nem fogsz merni a poharat ki
üríteni," magyarázd Rikárd; „azután néha mosolygott,
hogy rád ijeszszen, s midőn a tiz perc végéhez közele
dett, csak úgy találomra kiáltó, „egészségedre" s azzal
azután rászedett."
E beszélgetés közt a fiatal jogász lakásáig érlek.
„Nem bánom, akárhogy nyerte meg a. fogadást, még is
jóriivaló fickó, rendkívüli egy ember! Tehát, jó éjt. ked
ves barátom! Tehát holnap eljösz ? Mily szemet fogtok
mereszteni! Nem sokat beszélek, de gyönyörű egy te
remtés az én imádóttnni!“ Dacára kábult állapotának
mégis rá akadt a. ku’cslyukra, még egyszer jó éjt kí
vánt s ellüiit.
„Jó fin!" mormogd Rikárd, „becsületes szemeivel
mindenütt becsületes embereket lát. Szerencse, hogy nem
lett, hünfenyitő biró, mert, a legnagyobb gazemberben is
erényhőst látna" Most mái’ ö is lakásához ért.
Más nap délután a tesiész volt, az első, ki barátja
szobájába lépett. Emil sokáig várakoztatott magára, míg
végre ő is eljött s Gusztáv jóindulatú szemrehányására
hideg nyugalommal mondd: „Elég időnk vau még Bu
dára."
„Minek mennénk oda? Azonnal inuidottiimlioz ve
zetlek."
„Ah, egészen elfeledtem, hogy felfedezett gyöngyö
det végre meg akarod nekünk mutatni," s Emil arcán
gúnyos kifejezés volt észlelhető. „Különben korántsem
vagyok kiváncsi ; tudom mái’, hogy menyasszonyodhoz
vezetsz s akkor mi vagyunk a rászedni lek."
„Nem törődöm rósz tréfáiddal, mert a legjobb tréfa
az, hogy ő az euyini “
(Folyt. Itöv.)

rátát, a melyhez szó sem férhet, fia a poroszoknak i a ref, egyház tainícüermáben a helybeli jótékony nőaz alkotmányos élet eme fölfogása jó, nekünk semmi I egylet, mely közgyűlésre e helyen is felhívjuk az egyleti
közünk hozzá. Megjegyezni valót á fejtegetésben tagok figyelmét,
— Közgyűlése volt a helybeli fürdőtársaságnak
csupán annyit találunk, hogy kormány válság tehát
e hő 3-áii d. e. a megyeház nagy termében s tekintve
nincs Poroszországban és Frigyes császár békében nzt, hogy a fürdő társaságnak 200 frt. adóssága van, a
élvezheti Potsdamban üdülését. A többi német la közgyűlés főtárgyát az a kérdés képezte: vájjon fen
pok ide vágó közleményei azonban még mindig e- tartandó e továbbra is a fürdő avagy nem, főkép mivel
lég érdekesek ahhoz, hogy tudomást vegyünk rótok, a fürdőnek jókarbahelyezőse ismét költségbe kerül. A
így a Nation.il Zeitung legújabb számában jelenti, közgyűlés a fürdő további fenlarlása mellett nyilatkozott
s elhatározta, hogy a tagsági hátralékokat, erélyesen
hogy miután a császár az ötven éves mandátumról fogja behajtani a tartozás fedezése céljából s ezzel
szóló törvényt helyben hagyta, a kancellár két nap dr. Csató Kálmán ügyvédet bízta meg. Továbbá el
pal utóbb azt tanácsolta neki, hogy ne juttassa ér határoztatott, hogy ezentúl csak a társaság tagjai s
vényre a törvényt, mert a szabadelvű lapok azt ezek családjai élvezhetik csak a fürdőt s a jegyet, csak
állították, hogy a császár csakis a ministerium le a fürdőnél lehet váltani. Végül elnöknek Stammer
Sándor kir. tanácsos megyei alispán, a felügyelő bizott
mondással való fenyegetőzésének a pressziója alatt ság elnökéül dr. Schlesmger Károly ügyvéd, pénztár
hagyja helybe a törvényt. A kancellár tehát kije nőkul Sulc Károly, jegyzőül Horváth János, gondnokul
lentette, hogy a császár jól tenné, ha a törvényt az Kamocsay László, a felügyelő bizottság tagjaiul Tóth
esetre, ha nem helyesli, nem hagyná helybe; vissza János, Balázsovits Norbert, Albertényi Antal és Kovács
lépési nyilatkozat, nem történt. Ez értekezés ered Lajos választattak meg. Nem mellőzhetjük annak felemlítését., hogy voltak hangok, melyek a fürdő eladását
ménye az volt, hogy a közzététel egyelőre elmarad. javasolták. Azonban erre igen helyesen jegyezte meg az
Lehet, hogy a császár utóbb arra a gondolatra ju elnök, hogyha Csongrád és Mindszent., tehát Szentesnél
tott, hogy a mandátum megli Sozabbitása megen sokkal kisebb községek bírják teiitartani fürdőjüket,
gedhető, ha biztosítva van a választások szabadsága. miért ne tehetné azt. a szentesi fürdőtársaság — habár

ZLzEeg'iii-vás.
A szentesi jótékony nöegylet t. évi junius hó 10 én
délután 3 órakor a szentesi rét. egyház tanácsterme
ben évi rendes közgyűlést tart, melyre az egylet igen
tisztelt tagjai e helyen is tisztelettel meghivatnak.
Szentes, 1888. junius 1-én.
Kiss Zsigmondné,
a nöegylet elnöke.

lskokii értesítések.
A Szentes városi

gymnásiumban a folyó 887#-ik iskolai
evet here kesztö v izsgálatok a követ kező na. okon és sorrendben
fognak megtartatni:
Junius 25-én délelőtt I. osztály a humán tantárgyakból
a reál
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n
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délután VIa humán
„
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n
a reál
V.
„
n
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n
2b-án délelőtt a francia nyelvből és énekből,
r>
n
délután a gyorsír.ísból.
n
30-án délelőtt a záróün nepély és tornavizsga.
n
Ez alkalomból tisztelettel értesíteni a melyen tisztelt szü
lőket és az iskolaügy iránt érdeklődőket, hogy a 30-án megtar
tandó zái'óünnepély programm-keretébe az igazgatói évi jelentés,
nehány szavalat, a jutalmak kioiztíisa és egv pár összhaiigzates
ének eléiieklés.* tartozik. A kik teliát gyermekeik s a tanulók
feleleteit meghallgatni kívánják s azoknak haladásáról maguknak
személyes meggyőződést szerezni óhajtanak, azokat kérnem kell,
hogy a folyó hó 25—28-ig tartandó vizsgálatokon is szíveskedje
nek megjelenni.
Szentesen, 188S. junius 7.

Zolnay Károly,
igazgató.

A helybeli polgári leányiskolában a f. 183;/s-ik iskolai évet
berekeszti) évi zárvizsgálat f. hó zü-én vagyis pénteken fog meg
tartatni, melyre a t. szülők és a tanügy barátjai ezennel tiszte
lettel meghivatnak.

Az igazgatóság.
Az orsz. m. k. zene és színművészeti akadémia zenészed
osztályában az 108%-iki tanév kezdetével, azaz szeptember hó
első napjaiban a z <> n g o r a, h e g e d ú és go r d o n k a fótanszakokuál előkészítő osztályok szerveztetimk Tkomén István
(zongora) Eklering lírám (hegedű) és Rosé Ede (gordonka) urait
vezetése mellett, a zongoránál 2, a hegedűnél és gordonkánál
3—3 éves tanfolyammal. Az előkészítő osztályok növendékei a
zeneelmélet elemeiben is nyernek oktatást.
Felvételi feltételek:
a) A zongora előkészítő osztályokban : a dur és moll ská
lák ismerete és játéka, továbbá annyi előképzettség, a mennyit
a Köblei- (op. 242). Biehl (op. 611), JJuvemoy (op. 120) és Berlini
50 válogatott tanulmányai eimú művében előforduló nehézségek
megoldása megkíván;
b) a itegedú és gordonka előkészítő osztályaiba felvétet
nek mindazok, a kik némikép már az illető hangszerrel fog
lalkoztak.
Minden jelentkező növendék egzszer s mindenkorra 5 frt
felvételi-, továbbá évenkint 1 frt behatási és 50 frt tandijat fizet.
A tandíj két egyenlő részletben fizetendő, li. in. a fölvétel nap
ján és február hó 1-én.
A tanórák a középiskola oktatási idejének tekintetbe vé
telével fognak megállapittatiii.
Bővebb értesítést az orsz. m. k. zene- és színművészeti
akadémia igazgatóságánál nyerhetni: Budapesten, Andrássy-ut
67. sz. alatt.

HÍREK.
— Hálaadó isteni tisztelet volt, tegnap d. e. ti
helybeli róni, kátli. templomban •—- ti mi iiiiir évek óta
van szokásban — hogy városunk az 1881-ik évi árviz
veszélytől megszabadult. Örömmel tapasztaltuk, mily soka-1
sága a híveknek volt jelen az. isteni tiszteleten, mely
egyszersmind inti a híveket, hogy hasonló vész idején
első sorban az isteni gondiseléshez, mint a segély főforrásához kell fordulnia az emberiségnek.
— Köszönet nyilvánítás. A szentesi evang. egy
házat a napokban egv helybeli megnevezetleiiül maradni
kívánó _ jótékonyságáról általánosan ismeretes római
katholikus — egyén abban a kedves meglepetésben
részesítő, hogy a szépen gyarapodó templomalapra hatvan
forintot Ajándékozóit. Az együtt erező kér. szeretetnek,
áldozatké'.zségnek e megindító nyilvánulását a mikor
benső örömmel köztudomásra hozom, a szent ügy nemes
pád focijának — Isién legnagyobb áldásának kívánása
mellet” — egyházam hálás xöszönelét nyilvánítom. Szentes
1888 junius/ 1. Petrovics Soma ev. lelkész.
— Megüresedett állások. Lapunk mai számában
két állásra van hirdetve pályázat, u. m. akozségi bírói
és a csendbiztosi állásra. A kérvényeket e hó 17-éigkell
beadni.
— Rendes közgyűlést tart holnap d. u 3 órakor

zsarolására a nélkül, hogy az illetők okmányait szi
gorú vizsgálat tárgyává tennék. Jgy aztán minden
csavargó kap engedélyt kéregetésre.

Gazdásziiti és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. junius 8.

Határunk a hó olvadás óta esőt, nem kapott, gaz
dáink kétségbe vannak esve földben álló terményeik
iránt.. A búza a szikes és trágyázott földekben már
nagyobb részt, kisült; árpa, zab ínég nagyobb részt,
ki sem kelt; kukorica pedig oly hibásan kelt, hogy
minden harmadik helyen újra kell ültetni. Vetemény
földjeink, kertjeink a végpuszf.iilás szélén állanak.
A gabona-üzlet tökéletesen szünetel; eladók és
vevők egyiránt. tartózkodók. A búza ára egy állapot
ban van, mig ellenben a tavasziak ára jelentékenyen
emelkedett.
Búza ára mm.-ként G frt, 60 kr., 6 írt 70 kr.
Árpa (köböllel) helyi fogyasztásra 4 frt 80 kr.
Kukorica (köböllel) 5 Irt 80 kr., 6 frt.
Zab (köböllelj 3 frt 80 kr., 4 frt.
Szalonna mmázsája 58—60 frt.

Szerkesztői üzenetek.
IS. Tz. urnák — SUidapcNÍeit. Értesítésedet megkaptuk
s a mennyiben'a 3-szori hirdetés árát kifizetted, 70 krt előiizetésed javára irtuk.

némi áldozattal, melyet az egészség minden körülmények
közt, megérdemel ? 8 mi is hisszük s úgy vagyunk meg
győződve, hogy egy uj vállalatnál, amilyen a fürdő fenZLT yilttértarlása is, néni szabad az első bajoktól, nehézséglő! meg
(E re atban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)
ijedni, hanem módokat és eszközöket, kell keresni azok
elhárítására. Eddig az volt a baj, hogy nemcsak a tár
llotliseidene Bastkíeider fl. 10.50 per
saság tagjai, hanem mások is vették igénybe a fürdőt,
mi által gyakran a társaság tagjai kiszorultak a fürdő Hőbe und bessere Qual. versendet zollfrei das Fabrik-Deből. Minlhogy jelenleg nincs mód a fürdő iiagyobbif.il
pot G Henneberg (k. k. Ilollieferant), Zürich. Mustéi* umgebend
Briefe 10 kr. Porto.
(6)
sára, ezentúl idegenek nem vehetnek részt a fürdő él
vezetőben.
— Két fontos ügyre figyelmeztetjük lapunk t.
Hirdetmény.
olvasóit. Az egyik vonatkozik Hieronyini Károly volt
közm. köziek, államtitkár szakavatott tollából eredt
A szentesi ipartanodái bizottság f. évi május hó
s az egész ártéri érdekeltséget közvetlenül érdeklő 27-ik napján tartott ülésében az iparos-tanoncok évi zár
„A Tisza szabályozásról* cimű cikkre, melynek ismer vizsgájával egyidejűleg megtartatni kötelezett iparos
tetését legalább kivonatilag mai számunkban megkezd tanonc-munka kiállítás határidejéül 1888. évi julius hó
tűk-. A ki nevezett, szerző cikkét egész terjedelmében 1-sö napját tűzte ki.
akarja ismerni, a „Budapesti Szemle" legújabb vagy
Ezen körülményről oly felhívással értesítem
az „Egyetértés" f. évi junius 3-iki számában olvas Szentes város tanoiictartó iparosait, hogy amennyi
hatja. A másik ügy Horváth Gyula, volt kormánybiztos ben az ipartörvény értelmében minden iparos tanone
emlékirata kormánybiztosi milköilésérlil, melyről kellő csak úgy nyerhet, felszabadulási levelet, ha úgy az
tanulmányozás után szintén egyetmást elmondani szán iparos tanonciskolákat, kellő sikerrel elvégezte, mint
dékozunk. Az emlékirat finom veliu papírra van nyomva a vizsgákkal együtt, tartandó tanoncmunkakiállitáson
s albumszerű kiállítású, jeléül annak, hogy szerzője e saját készítésű munkáját bemutatta, s ez által mes
műnél sem kímélte a költségeket.
terségében való előhaladását és képzettségét, igazol
— A helybeli evangélikus egyház népiskolájának ja; ennélfogva ki-ki szigorú kötelességének tartsa,
közvizsgálata hétfőn délután volt megrartva. Az imaház hogy lanoncának munkáját az iparos tauoncmunkakiszinte szűk volt befogadni a felekezeli különbség nél állitáson bemutassa.
kül megjelent számos szülőt és érdeklő közönséget. A
Értesítem egyúttal az iparosokat, hogy a kiál
közvizsgálatot Thoniay József körlelkész vezette, a kit lítás julius hó 1 só napján délátán 3 órakor fog a
kellemesen lepett, meg az egyház iskolai tanításának tűi a koreai iskolai helyiségben megnyittatni és ju
magas színvonala. A teljes megelégedéssel szétoszlott lius 2 án délután 5 órakor berekesztetni.
közönség még az iskolai udvarba gyűlt össze s nézte
Az iparos fanoncmunkakiállitás rendezésére Zsol
élvezettel végig a növendékek testgyakorlati mutat dos Ferenc elnöklete mellett, Szabó Lajos h. elnök,
ványait.
Csuppai Márton és Bugyi Károly ipart, biz. tagok
— Jótékonycélu adakozás. A debreceni tankerületi küldettek ki.
Az iparos tanoncok zárvizsgája ugyancsak ju
főigazgatóság a „Jó szív" központi választmányának
határozata folytán magyarországi árvízkárosultak részére lius elsején délelőtt 8—12 óráig fog megtartatni.
Szentes, 1888. junius 1-én.
segély gyűjtés céljából megküldte intézetünknek az
SIMa FERENC, m. k.
1131 számú gyüjtőivet. E gyüjlőiven gynuiasiumunk
ipart, biz. elnök.
tanulói közül a következők adakoztak a jótékony cél
előmozdítására: az l-ső osztályból Szarvas József 10 ki1,
Dömsödi Bálint 20 kr, Sarkadi Nagy Ferenc 30 kr,
Depszer Károly 20 kr, Weil-er Miksa 10, Breuer Mór
Tíz forint napi mellékkereset,
• •
20 kr; a Il-ik osztályból Purjesz Lajos 10 kr, Bajkai
tőke és kockáztatás (risico) nélkül sorsjegyek ; ;
Lajos 10 kr, Füsti Molnár Benjámin 10 kr., Kovács
Alajos 15 kr., Vecseri Imre 10 kr., Wolf Lajos 10 kr. ti részletfizetés melletti eladása által az 1883. t J
XXXI. törvénycikk értelmében.
Sarkadi Nagy Lajos 10 kr., Szőllősi Iván 20 kr., HadiAjánlatokat elfogad a
• |
meczki Zoltán, 20 kr., Szilágyi Imre 10 kr., Balázsovits I J
Dezső 10 kr, Reichenbacli Gyula 5 kr; a Ill-ik osztály X
fővárosi váltóíízlet társaság
X
ból Borsos Sz. Imre 10, kr., Szűcs Dániel 10 kr., Szakái ! ’.
AI) r. E Kés T Á II S A, Budapesten.
• ;
Pál 30 kr., Lövi Dezső 10 kr., Dózsa János 10 kr ;
a IV-ik osztályból Molec Béla 10 kr; ezenkívül a
IV. osziály tanulói adtuk 1 frt. 10 kr. — Szolgáljon
ezen kimutatás egyúttal nyilvános nyugtául az adomá
nyozóknak. Fogadják szerencsétlen hazánkfiai nevében
az igazgatóság őszinte köszönetét.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
— Benkó Gyula, a budapesti közép ipariskola
Föliilninllmtatlan étvágyhiány, gyomorgyöngeség, rosa
Védjegy.
illáin lélekzet, felfúvódás, savanyu Idhöfle.nes, kohka.gyoépítészeti tanára s gymnasiumunk épületének tervezője
innrlinrut, gyomorégés, homok-és darakepz.ódc*, túlságos
nyálkala-i-zodes, sárgását., undor é< hányás, főfájás (na
e hét. folyamán városunkba érkezett s megvizsgálta az
a gyomortól <■<!), gvormorgörcs, sz-k<zorul-ia gyomor
építési vállalkozó eddigi munkálatait, hogy a netalán
nak elviekkel es ii ttokkal való túlterhelése, giliszták, lep-,
máj- <•< nr.myeres hántalmak eseteiben. - Ecy üvegcse ara
észlelt hiányok még idejekoián pótoltassanak. Míg a
használati liiasiiássnl együtt35 ke., kettős palae/.kGOKr
Központi szétküldés 3rad» károly gyógyszerész Által
külső falat színes téglával díszítik, addig a tantermeket
líreiiisietheii (Morvaország).
padoljálc s oda törekednek a vállalkozók, hogy az épület
Kaphaló minden gyógyszertárban.
minél előbb teljesen készen legyei).
Óvás! A valódi márirtrzelli gyomorcsöppeket sokat
hamisítják és utánozzák
A vaiodi.-ág jeléül minden
— Évi zárvizsgák a Szentes város által fentartott
üvegnek piros, a fenti véujogygycl ellátott borítékba kell
göngyölve lennie és a minden'üveghez mellékelt haszná
tanyai iskolákban a következő napokon lesznek: jun.
lati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy az Krémsierben Gnsek llon>!\- könyvnyomdájában nyomatott, wl)
19 én d e. Derekegyházán, d. u. Dónáton; juti. 20 án
d. e. Királyságon; 21-én d. e. Tőkén; 22 ón d. e. Kaján Valódi minőségben kaphatók .- Szentesen Podliradszky Feren és
ba ti, d. u. Ecseren. E vizsgálatok a községi iskolaszék Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezö-Vásárhelyen Aigner
Gyula, Bereck Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L.
kiküldötteinek vezetése mellett fognak megtartatni.
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és Bartsc Emil
— Mohai „Stefánia" forrás, ez a neve azon szén gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer
savas savanyuviznek, mely nemcsak borral élvezve József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And
ráson Pollatsek Vilmosnál.
igen nagy kedveltségnek örvend, hanem sok egészségi
bántalom elhárítására is szolgál. Bővebb értesítést nyújt
az erre vonatkozó hirdetésünk.
— Chaldeai papok. Nem régiben városunkban is
két, papi ruhás alak kéregetett, állítólag a Chaldeában
Neumann haszonbérlő méneséből megvett lo
létesítendő rém. cath templomra és iskolára. Többek
közt elvetödtek Nagylakra is, hol azonban a szolga vak és csikók elárverezése f. hó 18-án reggel 9 óra
bíró megtagadta az engedélyt, de ők a tilalom dacára kor fog a mindszenti uradalom pusztaszeri gaz
is gyűjtöttek s a szolgabiró ezért elzáratta őket. A daságához tartozó Neumann Anna-féle bérleten
fogságban azután furcsa dolog történt. Mig első nap
csak arabul akartak tudni, más nap mái- folyékonyan megtartatni, melyre a vevők meghivatnak.
Árverés alá kerül 3 drb tenyész kanca, 7 drb
beszéltek magyarul, egyes házaknál pedig oroszul is
kéregettek, tehát alkalmasint csalók. 67 irtot találtak négy éves, 4 drb három éves, 7 drb két éves és
náluk, de a gyűjtött összegekről semmi nyoma az el 7 drb egy éves csikó; összesen 28 drb.
számolásnak. A vizsgálati iratokat felküldték a bel
Sáudorfalva, 1888. junius 7.
ügyministeriumhoz. Bizony nagy baj nálunk is, hogy
akármilyen csavargónak adnak engedélyt a közönség
Uradalmi felügyelőség.

„Ló és csikó árverés/'
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a, hazai savanj’-úvizekg’ycngye!

Ezen savanvuviz borral vegyítve páratlan, kellemes izű a pezsgőhez hasonló italt szolgáltát. SS
•
h;

Szülök figyelmébe:

Továbbá nagy gyógy hatással hir a légzési, emésztési és VÍzelŐ-SZervek hurutOS bántalmainál,
a gyomornak az idegrendszer bántalmain alapuló bajaiban.

l

ŰRÜNKBEN, Krautmarkt 18., saját házában,
utánvétellel kapható:

|
g

Kg 1 maradók teljes férfiöl tönyágS
re, mosható
l®
6'40 mót. hosszú 3 frt.

Gyapju-loden

Házi vászon

Gyapjú ripsz

Jnta-fiiggöny

|

l vég 30 rőf */. 4 frt 50 kr.
1 vég 30 rőf 5/( 5 frt 50 kr.

minden színben, 60 ctm. széles,
10 méter 3 irt 80 kr.

török minta, teljes függöny
2 frt 30 kr.

■
f

King-szövet

9 kétszeresen széles, teljes női
Hjfl ruhára, minden színben
^jgj
10 méter 6 frt 50 kr.

jobb a vászonnál, 1 vég 5/<
széles, 30 rőf 6 frt.

Gyapju-beige

Oiiiffon

öw kétszeresen széles, a legtartó*
mg sabb, teljes öltözetnek
10 mót. 4 frt.

1 vég 30 rőf első r. 5 frt 50 kr.
legjobb minőség 6 frt 50 kr.
lí a u ii a v ti s z
1 vég 30 rőf lila 4 frt 80 kr.
1 vég 30 rőf piros 5 frt 20 kr.

Indiai főnie

39 félgyapju, kétszeresen széles,
W5
teljes ruhának
10 met. 5 frt.

Cí.RNA-KANNAVÁSZ

i vég

|| Francia gyapotatlasz
rag minden sima színben, valamint

]o

rőf lila és piros g frt.

Fekete térné

Angol oxford

szász gyártmány, kétszeresen
széles, teljes öltözetnek
yöj
10 mót. 4 frt. 50 kr.

Hollandi folyószőnyeg, 1
maradék 10—12 mét. hosszú, g
Egy maradék 3 frt 60 kr. ki

Jaquard kelnie

Térné Velenre
kétszeresen széles, tiszta gyap
jún ju minden divatos színben.
Egy ruha 10 mót. 7 fit.

Francia voal
10 mét.., elegáns kimenő ru
hának, mosó
3 frt.

1 frt 50 kr.

||

TTri ing’efe

Kosnianosi liretton

saját gyártmány
ft?
feliér vagy színes darabja
H
I. r. 1 frt 80, 11. r. 1 frt. 20 kr. |

10 mét.., mosó, teljes
ruhának
2 frt 50 kr.

ZSTöi ixigelz.

ingek

jSTöí
erős vászonból, csipkés sze
gély Ível 6 drb 3 frt 25 kr.

( hiftbnból és vászonból finom K
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr. R

s'í

g

|gg|

Alulírott könyvnyomdájában
3SG-7Z" IF’T'Cr,
ki legalább négy elemi osztályt végzett,

(V tanonczul azonnal felvétetik. ÚJ
L
BALÁZSOVITS NORBERT,
'51
vw

nyonulatulajdonos.

‘iw

Ili

leg'jololo

GIGaRETTA-PAPIROS
A

V AT,ÓUI

LE HOUBLON
Francia gyártmány

|

CAWLEY & HENRY-től, PÁRISBAN.
lltiínzilNtOI óvakodjunk!

Posztóáruk gyári raktára.

|

Briinni posztókelme.

Briiiini divatkeline |

áll 2 ágy és egy asztalterítő
ből selyemrojttal
4 frt 50 kr.

Egy maradék 3*10 mét. teljes
félti öltözetnek
3 frt 75 kr.

Egy maradék 3.10 mét. hosszú g
teljes férfiöltönynek
||
5 frt 50 kr
g

2 ágy és 1 asztalterítő rojttal
3 frt 50 kr.

Ijs*
p|

|

Egy ripszgarnitnra

iH Karirozott ruhakelmék Egy jute-garnitnra
60 centim, szélesek, legújabb
színek
10 ni ét. 2 fj-t 50 kr.

nyári nagy kendő |
‘J/4 hosszú 1 frt 20 kr.
H
Egy lótakaró
1
legjobb gyártmány 190 ctm. K
hosszú, 130 ctm. széles
B

60 ctm. széles, legújabb szín
ben 10 inét. 3 frt 80 kr.

a legjobban ajánlható
1 vég 30 rőt 6 frt. 50 kr.

Sg

SS

TZ)reid.ratlx
legjobb minőség, 60 ctm. szé
les, 10 mót. 2 frt 80 kr.

Oz^foxd.
mosó, jó minőség
1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

fwH csíkos, a legújabb, kétszeresen
|aa széles 10 inét. 6 frt 50 kr.

-j

Szentesi raktár: DOBRAY SÁNDOR cégnél.

g

1

H Nyári kanmigarn

H

Tessék kísérletet tenni! *W

TICIIO BERNÁT árucsarnokából

rag

$

Gyenge mész- és vastartalma folytán a gyermekek görvély és angol-kórjánál kiváló gyógyszer.

s

|
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! ’ Alkalmi véíel ! !

Felsőkabát-kelmek

Briinni kelmemaradékok.

legfinomabb minőség egy felső
kabátra
8 frt.

Egy maradók teljes férfiöltö
zetnek 3.10 m. hosszú 4 f. 50 k.

Minták ingyen és bérmentve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők.
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Ezt a papirost legjobban ajánlják :
Dr. J. J. Polli, Dr. R. Ludwig, Dr. N. Lippmann vegytantanárok a bécsi egyetemen, még pedig kitűnő
minősége, kiváló tisztasága miatt és mivel az egész
ségre nézve ártalmas anyagokat nem tartalmaz.
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£ Legjobb asztali- és üdítőital.

Pályázati hirdetmény.
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Konstantinápolyban^ Alexandriában,legközelebb Fiúméban is ép ugy
mint haza tikban aJtalanosan a kolera megbetegedés ellen praeservativ gyógyszer
nek: bizonyult.— Mindazon tisztelt fogyasztóinak, kik ezen ásvány vizet akár borral, gyógyczeiokra, vagy tisztán mird asztalivizet előszeretettel használják, kérjük azt rövidítve

Sarkadi Nagy Mihály,
polgármester.
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torrás néven kiszolgáltatni. _ A nagyérdemű közönségnek ásványvizünket szives jóindu
latéba ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel
az A <J IN E S-lorrűs
kútkezelőiébe Mohán.

Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, fiiszerltereskedésében és ven •0
déglőjében kapható.
83
Országos í óra let ár

JESKUTY L. J
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m. kir. és szerb kir. udvari ásványvíz - szállítónál
BUDAPESTEN, Erzsébét-tér 7. sz.

$

A városi képviselőtestületnek ez. évi május hó b-én tartott
üléséből nyert meghatalmazás folytán a városnál elhalálozás kö
vetkeztében megüresedett évi 700 írttal javadalmazott városi ta
nácsnok- községi bírói hivatalra ezennel pályázat nyittatik.
Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen állást elnyerni óhajt
ják, hogy szabályszerűen felszerelt és lehetőleg okmányokkal tá
mogatott kérvényüket e hó 17-ik napjának d. e. 10 órájáig a
városi központi irodában levő iktatói hivatalnál annál inkább be
adják, mivel az elkésetten beérkező kérvények figyelembe vetetni
nem fognak.
Kelt Szentesen, 1888. évi junius 6 án.

Borral használva kiterjedt kedvességnek örvend.
:E2a.lrtár Szentesen:

Soós Albert és Szépe Károly nraknál.

H. Szabó Mihálynak
belső Ecseren, a kun-szent-mártoni határon, 88 hold földje sza
bad kézből eladó. — Értekezhetni II. t. 147. sz. a. tulajdonossal.
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Pályázati hirdetmény.
A városi képviselőtestületnek ez évi május hó 0 én tartott
üléséből nyert meghatalmazás folytán a városnál megüresedett, évi
700 frt fizetés és 300 frt lótartási átalánnyal javadalmazott, csend
biztosi állásra ezennel pályázat nyittatik.
Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen állomást elnyerni óhajt
ják, hogy szabályszerűen felszerelt és lehetőleg okmányokkal tá
mogatott kérvényüket e hó 17-ik napjának d. e. 10 órájáig a vá
rosi központi irodában lévő iktatói hivatalnál annál inkább bead
ják, mivel az elkésetten beérkezendő kérvények figyelembe vétetni
nem fognak.
Kelt Szentesen, 1888. évi junius 6 án.

Sarkadi Nagy Mihály,
polgármester.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.

Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 23-ik számához.
meggyulladt és hamuvá égett. A szerencse ti en embert alkalmasok volnának arra, hogy Jerikó falait romba
ez az eset annyira megzavarta, hogy elmezavarba esett döntsék. Ezen a barbár hangszeren minden hajnalban
— Állami lóvásárlás. A földmivelési ininisfer föl és dühöngni kezdett. Nagy konyhakéssel leszúrta nejét, egy diák produkálja magát, a ki a Sauta Mária utcában
kérte a magyar lovaregyesttlet elnökét, hogy a bábolnai azután egészen levágta két kis gyermekének a fejét, lakó társait ily módon ébreszti fel. Itt van ugyanis a
ménes telivér lőanyngáiiak szaporítása céljából Angliába megragadta a két véres főt s a negyedik emeletről le- vizsgálatok bosszantó időszaka, mikor a diákoknak pó
telniük kell a mulasztottakat. S az istentelen diák, a
utazzék s ott egy mént, vásároljon. A méu ára 100.000 ! leugrott az utcára. Azonnal halva maradt.
— Furfangos csaló. Kenéz, Tamás hód-mező-vásár kinek társai közösen egy ébresztő órát vettek, mind
forintban állapíttatott meg, de a fölkért gróf e vásár
lásnál a 100.000 forinton felül még 30,000 forintig lett helyi jómódú gazdálkodó tanyáján mull szombatim dél addig fújja szörnyű hangszerét, mig mind a tizenhét
felhatalmazva esetleg a vásárlást eszközölni. Lucenba- előtt, egy idegen ember jelent, meg s a cselédségnek cé felébresztendő válaszol -neki -egy kis trombitával. Szün
clier tiszti), osztálytanácsos szintén telivér anyakancák dulát hozott, a gazdától. Ezen cédulán a következő sza tesse meg nagyságod ezt a hallatlan eljárási, mely
vásárlása céljából utazik Angliába s 5—G darab anya vak állottak: „Hé! Adjatok oda ennek az embernek hat tönkre teszi nyugalmunkat, és m.i biztosítjuk örökös há
süldőt,, hat kis malacot, majd haza hajtja a vásárba. lánkról." A furcsa eset nagy derültséget kelt a városban,
kancára 50,000 forint adatik.
— Milliomos munkás. Egy Guignard nevű párisi Kenéz Tamás in. k.“ A cselédek kiadták az idegennek kivéve a San la Mária utca lakért, kik már a kétségbe
munkás, a ki az ottani Farcox-félo gyárban dolgozik, a cédulában érintett jószágokat s az behajtotta a város esés szélén vaunak.
— Merénylet-terv a német trónörökös és Bismarck
váratlanul négy millió frank birtokába jutott. A dolog felé. Később tűnt ki azután, hogy egy furfangos csaló
története ez. A munkás fiatal, csinos felesége korábban műve volt az egész, mert a gazda semmit sem tudott ellen. Londonból tegnapi kelettel a következő meglepő
egy előkelő, vagyonos nő szolgálatában állt, kinek nem a dologból. A rendőrségnek feljelentetvén az eset az I hirt táviratozzák: A berlini .rendőrséget Londonból érvoltak örökösei. A nő nagyon megszerette a hűséges! azonnal nyomozáshoz látott, és pedig nein csak a köz i tesitették, hogy több Londonban élő gépész, villamos
leányt s halálakor őt. tette általános örökösévé. Az örök mondásos „erél.y“-lyel, hanem elég szerencsével is, mert I pokolgép segélyével gyilkos merényletet tervez Vilmos
séghez. tartozik egy pompás palota is, közel a boulognei a csalót Tóth Sámuel 30 éves „szegény ember" szemé német, trónörökös és Bismarck herceg birodalmi kancel
lyében csakhamar kézre kerítene a süldőkkel együtt. S lár ellen. A merényletet Berliubei. élő két cinkostársuk
eidőhöz, melybe a Guiguard-család junius elején be
az az érdekes a dologban, hogy a jó madárnak már által akarják elkövettetni. Azonban a berlini rendőrség
költözik.
passzusa is volt a süldőkről, melyekben Kenéz Tamás már is nyomán van a merénylőknek és minden mozdu
— Nihilista orosz diák Székesfehérváron. Messze azonnal felismerte saját jószágát, miiiént Tóth Sámuel latukat, figyelemmel -kísérik.
Oroszország belsejéből elszökött egy fiatal tanuló, a kit személyében Kenéz Tamás cselédjei felismerték a rejtő- |
— Meggyalázott magyar zászlói. A „Nemzet" meg
ott állítólag a rendőrség nihilista üzelmekért üldözött. lyes idegent.
j botránkoztató hirt közöl Beleiiyesröl. E szerint Schlauch
Egész. Székesfehérvárig bujdosott s itt be akart állni
— Garázdálkodó huszárok. Cegléden három ittas Lőrinc nagyváradi püspök bérmáló komija alkalmából
zsaluiéinak. A csendőrségtől igazolványaival a kapitány huszár, kiknek egyike káplári rangban van, nagy bot Belényesen az iskolaigazgató elrendelte a magyar zászló
sághoz utasították, a hol előadta, hogy ő Jan Sketusky rányt okozott a mull csütörtökön. A’részeg hadfiak este kitűzését, de e rendelet végrehajtását az Oláh tanulók
tanuló, Kiewből, születési és illetőségi helyéről szökött 7 óra tájban erősen lármázva ballagtak az utcán s mi meg akarták akadályozni s miután ez nem sikerült, késő
meg, tóm. k.'ith. nőtlen 17 éves, beszél lengyelül, oro dőn Vermes városi tizedes csendre intette őket, az egyik este két zászlót leléptek és bántalmazlak. Az utóbbi
szül, göiögül, deákul folyékonyan. A gyereknek állító huszár a kezével fejbe ütötte. Majd midőn a fegyverte időkben ismételve történik, hogy magyarországi oláh ta
lag azért kellett menekülnie hazájából, mert egy kano len Vermes menekülni akart, a huszárok kardot rántot nulók — no meg nem tanulók is — megfeledkezuek a
nok nagybátyját nihilista üzelmekért Szibériába impor tak és üldözőbe vették. Csakhamar utói is érték s üt magyar nemzet iránt, tartozó tiszteletről.
táltak. A fiatal tanuló ezen nagyon felindult s a nihiliz legelni kezdték. Göbölyös István rendőr és Végh László
— Rajta Rajta győzelme. A bécsi Derby-dijat Apmus dicséretére verseket irt, a miért az orosz rendőr városi tizedes szorongatott baj társuk segélyére siettek ponyi Antal gróf Rajta Rajtája nyerte meg. Mikor a ló
ség el akarta fogni, de ő idejekorán megszökött. A rend s a csak botokkal ellátott rendőri közegek egyikének befutott, leírhatni lati riadalom támadt. Apponyi grófné
őrség most eltoloiicoliatja Budapestre s olt az orosz (sikerült az egyik huszár kezéből kicsavarni a kardot, sírni kezdett és zokogva borult férje nyakába. Azt be
konzulnak fogják átadni.
i melylyel a huszártizedes fejére oly csapást mért, hogy szélik, hogy a gróf csaknem mindenét kockára tette fo
— Tisztességes papi állapot!! Newyorkban dr. az összerogyott. Ekkor két fegyveres csendőr érkezett gadásában és most másfél millió forintot nyert. Azt is
Ilall lelkész, állítólag legkevesebb egy millió dollár bir a helyszínére, a kik a másik két. huszárt lefegyverezték mondjak, hogy neje néhány nap előtt — elment egy
tokosa. Gyülekezete a városban a leggazdagabb, tagja s bekísérték a lovassági kaszárnyába. A megsebesült, bucsujáró helyre és imádkozott, hogy férjének a lova
sok milliomos. Némely vasárnapon a templomban jelen huszárkáplárt, a kinek homlokcsontja keresztül vau vág győzzön. A totalizatőr forgalma 491,000 frt volt.
levők legkevesébb 400 milliót képviselnek. Szeptember va, a városi kórházba, onnan pedig másnap Budapestre
— Leszakadt erkély. Nápolyban borzasztó szeren
utolsójától csak az esketések 20,000 dollárt hoztak neki. a katonai kórházba szállították. A huszárok és rendőri
csétlenség
történt a Piazza Cavour egyik házában. Kirvich
Divattá lett, hogy a milliomosok nála esküdjenek, mert közegek viaskodásának nagyszámú néző közönsége volt,
báró, az osztrák-magyar nagykövetség egyik tagja laká
csak oly lelkész, ki maga is milliomos, képes azt kellő de ezek nem avatkoztak a dologba.
sán ugyauis a házigazda neje, továbbá Caiupur kisasszony
leg végezni. Hihető tehat, hogy Hall-nak évi jövedelme
— Trombita mint deákébresztő. Pizából a követ és egy szobaleány kint álltak az erkélyen, mikor az egy
meghaladja a 100,000 dollárt. Massacbuset ben egy pu kező mulatságos dolgot Írják: Az itteni egyetem rektora
ritánná gyülekezet lelkészét hivataláról letette, mert a napokban egy 200 aláírással ellátott patiaszlevelei szerre iszonyú robajjal leszakadt s a hölgyek hét méter
alkalomadtán tanuló szobájában egy pipa dohányt szilt kapott, mely körülbelül igy hangzik: „Könyörüljön meg magasságból lezuhanlak. Campur kisasszony és a szoba
leány szörnyet haltak, a báróné pedig karját törte és
ki. Amerikai viszonyok!
nagyságod a Santo Mária utca szegény elgyötrött lakó súlyos zuzódásekat szenvedett a fején. Campur kisasszony
— Borzalmas családi dráma. Schmidt. Ábrahám suin, mert, a különben oly csendes utca nyugalmát minden i édes anyja, a ki egy ablakból látta az egész jelenetet,
bostoni vaskeroskedőt. a minap az a luij érte, hogy né reggei, a mint a nap a szemhatáron feltűnik, borzasztó! meghalt az ijedségtől. Az eset általános részvétet kelt-.
hány ezer dollárnyi készpénze és értékpapírja véletlenül és hosszantartó trombita-hangok zavarják meg, melyek j

Vegyes Ixirelz.

H I R D E T E S E K.

Irodalom..

Nincsen a magyar családoknak olyan gazdag könyvtára, I
melyben anyayi szellemi szórakozást találhatna a család minden
tagja, mint a mennyit a „Képes Családi Lapok" válogatott köz
leményei nyújtanak. Nincsen a családi életnek s a gondosan ve
zetett* magyar vendégszerető háznak olyan kérdése, melyiyel e
lap melléklete a „Nő a házban" szakavatottan ne foglalkoznék.
Szentes város közönség által a 89.|kgy. 887.
A „Képes Családi Lapok" előfizetési ára a „Nő a házban"
című divat-melléklettel együtt egész éve 6 frt, félévre 3 frt, ne számú határozattal a város belterületén a vasúti
gyedévre 1 frt 50 kr. 8 a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona indóházig egy 1514 méter hoszu, 8 méter széles
utca 20. sz), melyhez az előfizetések legcélszerűbben postautal- í
ványon intézendőle, kívánatra bárkinek ingyen és bernien t ve szol-; műut kiépítése rendeltetvén el, ennek foganatosítá
gál mutatványszámokkal. A legújabb színű következő változatos sának biztosítása céljából az 1888 évi junius hó
tartalommal jelent meg:
A 37-ik szám tartalma•. A Gentry-család. (Re 24-ikén d. e. 10 órakor Szentesen hivatalomban
gény. Folyt.) Brankovics Györgytől. — Szerettem! (Költe tartandó zárt-ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.
mény.) Soós Antaltól. — A nők és a bölcsészet. (El-1
Felhivatnak a vállalkozni kívánók, hogy öt
mefuttatás.) — A szerelem hiszekegye. Daudet A.- >
tói fordította Petertíi Sándor. — Gondolat-töredékek.!
pecséttel
lezárt ajánlataikat „ajánlat műut-épitésre“
Kollsch Irma bárónőtől. — Az arcképek meséje. (El-1
legkésőbb f. évi junius hó 24-ig d. e.
beszólás. Vége.) Feleki SándortóL — Öröm és Fájdalom. felírással
(Költemény.) Ács Ferenctöl. — Agoly 6 mint válaszfal.
10
óráig
hozzám
annyival is inkáb igyekezzenek
(Elbeszélés. Vége.) Vértes Józseftől. — Mindenféle: Képeink
hez. — Irodaié m.
Művészet. — Színház. — beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe nem
Egyletek.— Mulatságok. — H u m o r.
fognak vétetni.
Képeink : Mi lesz ennek a vége? — B a r a inhavas, a b e s s z i n i a i fővezér. — Abesszíniái
Bánatpénzül az ajánlathoz a vállalati összeg
kémek elfogat ás a.
Melléklet: Regény: „Hűségért — hűséget". Angol öt százaléka készpénzben vagy óvadékképes érték
ból fordította Kondor Lajos. 329—344.
papírokban csatolandó.

Műut-épitési hirdetmény.

Vállalkozók ajánlataikat törtkő (makadam), —
faragatlan terméskő, — idomított terméskő és
gránitkocka-kőut építésére külön-külön nyújthatják
be. azonban tartoznak egyidejűleg a kiépítendő
műut szabványkeresztszelvény rajzát és egy darab
követ „mintául" bemutatni, fentartván magának
Szentes város közönsége azon jogát, hogy saját el
határozása szerint — tekintet nélkül az ajánlati
összegre — a vállalati munkát kiadhassa.
Az ajánlatban kiteendő, hogy az ajánlattevő a
hely színét, tervrajzokat s vállalati feltételeket is
meri, megértette és azokat minden kifogás nélkül
elfogadja.
A szóban forgó munkalatra vonatkozó műszaki
tervezetek a város mérnöki hivatalánál betekinthetők.
Szentesen 1888. junius 3-án.

Sarkady Nagy Mihály,
polgármester.

-Apróság'.
Rend le«y«u mindenben. Pap. Hát csaku
gyan újra megliázasndik, Csávos uram?
Csávón: Szóról szóra igaz, tisztelendő atyám!
Pap. És az előbbi feleségéitnk a testvérét veszi el?
Hiszen a boldogulnál nem igen jól élt!
Csávos. ügy, mint u kutya a macskával! Harma
dik feleségem volt már, valamennyien testvérek voltak,
egyikkel sem fértem meg, de ép azért veszem el a ne
gyediket is, majd csak megtanítom!
Pap. És miért. ? Nem értem a dolgot.
Csávos. Hát tudja tisztelendő ur, én azt gondolom,
hogy legjobb lesz az egész famíliát kipusztitaui.
*
*
*

Kölcsönös életcél. Tanító: Micsoda haszna
van a macskának?
Tanítvány : Az, hogy az egeret pusztítja.
Tanító: Helyes! Hát aztán mire való az egér?
Tanítvány: Arra, hogy macskának eledelül szol
gáljon.
*
*
♦

Az orvos vigasztalása. —Orvos ur, segít
sen rajtam, megluirapott egy veszett kutya s félek, hogy
víziszonyba estem.
— Mi a foglalkozása?
— Borkereskedő vagyok.
— Akkor vigasztalódjék barátom. Egy borkeres
kedő nem esketik víziszonyba !
FhIhIős szerkesztő 4s laptalajdonos: Kallizsovils Norbert.

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

„TRIUMPH“
sor-vetög'épe Is.

Legnagyobb kitüntetés a vetőgépre:
arany diszokmiíny a hatvani
nemzetközi ekeversenyen.

SCHI.ICK-féle szab, egyes-,
rayol-, kettős- és hármasékék.
2 első <llj, arany érem s még
htíroni egyéb kitüntetés.
SC'III.IÍ.'li-és VIDtTS.féle
W ered, egyes-ekék kapáló,
töltögető- és porhányitóekék stb.
O
XX
aq
feí/
í’í-

Gőzcséplők, járgánycsép- O
lök, gabonarosták, őrlő-O
malmok,takarmánykészi- g
tő és egyéb gazdasági g
gépek.
M
Előnyös fizetési feltételek. W

Legolcsóbb árak. — Árjegyzékek kívánatra ingyen és
..........................
bérmentve.
Kerületi képviselet

Szentesen és Mindszenten: Schlesinger Ferenc urnáig

1

3 c.’Sm

