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Előli^etéHl rtr: : 

’ Egész évre ... 4 frt. ; 
' Fél évre .... 2 frt. I 
1 Negyed évre . . I fi t. h 

I
Minden a lap szellemi részére p 

. vonatkozó közlemény, továbbá ■ 
előfizetések, hirdetések, felszó- 5 

hmlások ide intézendők. ;

TÁRSADALMI. KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR és GAZDÁSZATI HETILAP.
MEGJELEN MINDEN SZOMBATON.

ip Hirdetési drak:<>J j hasábos petitsorért egyszeri
'■ hirdetésnél . ... 20 kr., s
j kétszerinél .... 1 > kr., i 
’ háromszorinál ... 10 kr. ’ 

számittatik.

il „NYÍLTTÉRI
; minden sor 15 kr. ■

Bélyegdij minden egyes bcilita- < 
tásnál 30 kr.

,» Bcrnientetlcn levelet nem foga- ,< 
1 dnnk el. — Kéziratok nem adat- j? 

nak vissza.

I ™

„SZENTES és VIDÉKE"
1888. évi IX-ík folyamának negyedik évnegyedére.

Az uj évnegyed küszöbén kötelességünknek is
merjük, a t. közönséget fölkérni, hogy lapunkat, mely 
nem szájaskod ássál, hanem tisztességes hanggal és be
csületes munkával szolgálja úgy e város mint az egész 
megye törekvéseit, ezúttal is eddig ismert pártolásában 
részesíteni kegyeskedjék.

Lapunk programmja ezentúl sem változik, vagyis 
lapunk fővezéreivé jövőre is az lesz : minden becsüle
tes törekvést kellően méltatni és támogatni, ellenben bár
mely téren mutatkozó túlkapásokat személyválogatás 
nélkül ostorozni s lehetőleg megfékezni.

Tudjuk, hogy e vezérelv betartása sok kellemet
lenséggel jár, mert — mint a legutóbbi események is 
mutatják — sokszor kell fellépnünk az önérdek ellen, 
figyelmeztetnünk kell a helytelenségekre, ezért ki kell 
magunkat tenni a legdurvább megtámadásoknak — 
azonban e kellemetlenségeket enyhíti elvhű barátaink 
s munkatársaink támogatása s mindenek fölött azon 
jóakarat, melylyel eddigi előfizetőink lapunk iránt vi
seltetni szíveskedtek.

A t. közönség eddigi szives pártolásáért azon 
kedvezményt, melyet egy vidéki lap sem nyújt ol
vasóinak, t. i. a külön regény melléklet kiadását, 
jövőre is nyújtjuk s a most bevégzéséhez közeledő 

„Csillagkamara“
ciniii világhírű történeti regény kiadásából is látható, 
hogy valóban a külföldi irodalom remek műveit nyújt
ják olvasóinknak. Egyúttal tudatjuk t, előfizetőink
kel, hogy e regény bevégzése után ez uj évnegyed 
ben e cím alatt

„Harc révén békéhez" 
hasonlóképen érdekes olvasmányt nyújtunk, mely mél 
tóan csatlakozhat eddig kiadott regényeinkhez.

Végül azon Ígéretet is tehetjük, hogy a „Csaniok“ 
rovatában állandóan igen változatos és érdekes köz 
leményekkel kedveskedünk.

Lapunk t. előfizetőit, fölkérjük az előfizetés meg 
újítására, hogy a lap szétküldésében fennakadás ne 
legyen. — A lap előfizetési ára a régi, t. i.

Egy egész évre helyben és vidékre 4 frt.
Egy fél évre „ „ 2 „
Egy negyedévre „ „ 1 „

Szentes, 1888. szeptember 29.
„SZENTES és VIDÉKE"

szerkesztősége és kiadóhivatala.

Elszerkesztett piaci helypénzek.
Még nem jogerősek azon bírói határozatok, 

melyekkel az állam büntető hatalma két tisztáta
lan kezű sáfárkodóját a közvagyonnak, két városi 
hivatalnokot, igyekezett méltó büntetéssel sújtani. 
Döme József, városi árvapénztárnok és pályatársa, 
Török Sándor volt árvapénztári ellenőr, még min
dig szemben állanak az igazságszolgáltatással s 
immár két bírói fórum marasztaló ítélete ellenében 
most a harmadik és utolsó fórum előtt próbálgat
ják bizonyitgatni, hogy ők, ha nem is egészen ár
tatlanok, de legalább — miután soha semmiféle 
hivatalos felügyelet, vagy ellenőrzés alatt nem ál
lottak — még sem bűnösök annyira és olyan mér
tékben, mint a mennyire eddigelé már két bírói 
fórum bűnösöknek ismerte őket.

És ime, a városi tisztikar testéből megint ki
ütötte magát egy kelevéuy s megint kinyílott egy 
gyönyörű mákvirág. Nem egészen hibátlan múlt 
után, a józan közvélemény ellenére, egy kétségte
lenül létező s gyakran és feltűnőleg személyes ér
dekek szolgálatában is működő klikk nem csekély 
erőfeszítéssel plántálta be ezt a mákvirágot a tiszti 
karba s rövid idő alatt, im itt van készen, a né
melyek által már akkor kilátásba helyezett ered
mény, — valóban szép eredmény — gyönyörköd
hetik benne a klikk is, vezére is.

Megdöbbentő rideg valóságában a dolog egy
szerűen ugyr áll, hogy a város közvagyonából, 
és pedig a befolyt piaci helypénzekből — egy szám
szerűleg most még nem tudható összeg, de körül
belül 2900 frt, — elsikkasztott.

Legalább a város polgármestere a folyó hó 
27-én tartott városi közgyűlésen egy a tárgyban

hozzá intézett interpellátióra, egész nyíltan és ha
tározottan kijelentette, hogy a befolyt piaci hely- 
pénzekből az annak kezelésével és a közpénztárba 
való beszállításával megbízott helyettes számvevő: 
Sz. Kovács Pál, körülbelül 2900 frtot, — elsikkasz
tott. Minek folytán ő a nevezett helyettes szám
vevőt hivatalától felfüggesztette, ellene a szentesi 
kir. jbiróságnál feljelentést tett s a városi ügyészt 
a szegedi kir. törvényszéknél kieszközlendő bizto
sítási intézkedések megtételére utasította.

Valóban fatális jövedelmi forrása ez a piaci 
helypénz Szentes városának. Már a múltkoriban 
a helypénzszedői apparátus egyik alárendelt közege 
elsikkasztott belőle 30 frtot. Azt mondják, hogy 
betért vele egy vásárállási bormérésbe s elitta és 
elmuzsikáltatta egész jó lélekkel, mintha csak a 
saját igaz keresménye lett volna. Szintén nem ré
giben a főhelypénz-szedőnél meg valamelyik or
szágos vásár alkalmával végrehajtásilag lefoglaltak 
272 frtot. Ez a két eset a városi tanácsot azon 
intézkedés behozatalára indította, hogy a helypénz- 
szedőktől a pénz kezelését, elszámolását s a köz
pénztárba való közvetlen beszállítását elvette, — 
miután ezeket nehéz ellenőrizni, — s mind ezen 
teendőket a városi számvevőre ruházta. S miután 
a városi számvevőnek kauciója nincs, — tehát ez 
már magában véve elég ok a bizalmatlanságra — hát 
ellenőriztetni sem ellenőriztette senkivel és semmivel.

így történhetett meg, hogy a városi helyettes 
számvevő azon közben, míg „igénytelen kis lapját" 
a „Csongrádmegyé“-t is szerkesztette, — a piaci 
helypénznek a helypénzszedők által hozzá napon
kint beszolgáltatott garasaiból észrevétlenül és 
apródonkint egy tekintélyes összeget is el tudott 
szerkeszteni. így lehetett az, hogy a városi helyettes 
számvevő az „igénytelen kis lap" a „Csongrád 
megyédben minduntalan hangoztatott ellentét ki
egyenlítő programmját a gyakorlatban akként is 
valósíthatta meg, hogy a saját és a város kasszá
jának tartalma közötti valószínű ellentétet egy kis 
piaci helypénzzel igyekezett némileg megszűntetni.
— így történhetett az is, hogy a városi helyettes 
szám evő, midőn állandóan azzal dicsekedett, hogy 
másodszülött fiát, a „Csoi>grádmegyé“-t, a lelke
sedés szülte és „lelkesedéssel" tartja ő azt fent,
— tulajdonképen egy kis piaci helypénzzel is táp- 
lálgatta az ártatlan kicsikét. — így történhetett 
meg ezután sok más, a miről ezúttal szólani nem 
kívánok.

Hát bizon nagyony szomorú állapotok ezek. 
Alig kell nehány évig a közelmúltba visszamenni,
— egész sorozatát találjuk a közügyek körül a 
különféle botrányos üzelmeknek. Elitéit, vagy még 
jogerős elitélésre váró, fenyitő vagy fegyelmi vizs
gálat alatt álló volt városi tisztviselőkből könnyű 
szerrel egész kis társaságot lehetne összehozni.

Legújabb és legfrissebb botránynak itt van a 
városi helyettes számvevő esete. Azt beszélik, hogy 
a polgármesternek 8—10 nappal előbb tudomása 
volt erről, mielőtt a fenyitő feljelentést megtette 
volna. Ezen eljárását egy városi képviselő inter- 

: pellátiója folytán a közgyűlés előtt a polgármester 
: meg is próbálta indokolni. De az indokolás, azt 
hiszem, senkit sem vala képes azon meggyőződés
ből kitéríteni, hogy Győrött, és legutóbb K.-Félegy- 
házán is, nem igy bántak el a sikkasztókkal.

Mindenesetre sajátságos és önkéntelenül gon
dolkozóba ejtő jelenség, hogy mindezen botrányos 
dolgok épen a mostani polgármester hivatalosko
dása alatt, az ő közvetlen közelében, s majdnem 
rendszeresen és megszakítás nélkül lettek elkövetve. 
Es ezen sajátságos, de egyszersmind ép oly szo
morú jelenség alig vezethető másra vissza, minthogy:

Jelenlegi polgármesterünk emberül betölti ugyan 
a polgármesteri és elnöki széket a közgyűlésen, — de 
annál kevésbbé tölti be egy város polgármesterének 
tulajdonképem hivatását és feladatát a gyakorlatban;

Hogy továbbá a jelenlegi polgármester egy 
város adminisztrátióját vezetni sem kellő erélylyel, 
sem kellő képességgel nem bir, a minthogy ennek 
a Döme-féle sikkasztás végtárgyalásán tett őszinte 
és naiv vallomásával is teljes bizonyságát szol
gáltatta;

Hogy végül a közerkölcsök is, legalább bizo
nyos körökben, meglehetősen korrumpáltak.

Mely jelenségek és tények pedig természetes 
kényszerűséggel oda utalnak, hogy a hivatalok mű
ködése és ellenőrzése tekintetében már most rend- 

I szer változásra — a legelső városi hivatalnok, a 
I polgármesteri állás tekintetében pedig annak idején 
okvetlenül személy változásra van szükség.

□
Városunk 1889. évi költségvetés tervezete.

Bevételek

Összes bevétel: 9976189

Múlt évi pénzmaradvány’
Haszonvételi jogok után:

73'68

1. Nagyvendéglő bérletéből 9000-—
2. Borméróji jogból 55 ráta utáu 18527 —
3. Sörmérési jogból 6 ráta után 2006 —
4. Révbórletből 1130 —
5. Tisza- és Körös-halászatból 460 —
6. Kurca-halászatból 240 —
7. Malomtaxából 887'—
8. Tiszai rakodópart bérletéből 351’—
9. Piaci helypéiizből 7895'—
10. Föld- és homokhordásból 585 42

Fóldék jövedelme:
1. Szántóföldekből 3838'36
2. Alsó sertésjárásböl 200 —
3 Felső „ 280 —
4. Sörházi földek és épületekből 273 75
5. Apró legelőkből és kaszálókból 116735
6. Tőkei gát mellékének jövedelme 141.10
7 Csordajárási földekből 15896 70
8 Vásártéri bódéhelyekből 92’48
9. Cserépé.getési helybéliét 18 —

Házak jövedelme:
1. Korsóssori Kézvételekből 243 80
2. Fürdőházból 205 —
3. Ilusvágóhid után 360 —
Vasút, jövedelméből 12350’—
Járdaépítésből 760 —

Kertészetből:
1. Belső kertből 1200 —
2. Külső kertből 420 —
Téglászatból 5600.—

Községi adók után:
1. Kamatból 1702 25
2. Végrehajtási költségből 1720 —
Tolonc és rabtartásból 18--
Katonaállitási költségekből 80 —
Kórházi költségekből 350 —
Mértékhitelesitésből 50’—
Ménlovak után 400’—
Kisbirt. földhitelintézetétől egy részvény 50 —
Elegyesekből 1250’—
Megtérülő előlegekből 4500 —
Fogyasztási adókezelésből 5200 —
Bikák eladásából 300 —

Kiadások:
Közigazgatási tisstviseiök fizetése 14000’— 
Kezelő-személyzet fizetése 4900'—
Dijnokoknak 4085’—
Szolgák fizetése 2080'—
Árvaszéki tisztviselők fizetésére 3200 —

„ segéd és kezelő személyzet 2105'—
„ szolgák fizetésére 180’—

Rendőrségi kiadások:
1. Tisztviselők fizetése 850'—
2. Segéd- és kezelő személyzet fizetése 2415'—
3. Rendőrök fizetésére 10110'—
4. Rendőrök és szolgák ruházatára 1480 —
5. Nyomtatványokra, rendőri szerek ős

eszközökre 100’—
Ideiglenes személyi kiadások 400 —

Tanügyi költségekre :
1. Gymnásium fenntartására 10342'80
2. Polgári leány- és 6 tanyai iskolára 5641'34
3. Ovöintézetre 300’—
4. Iparostauonc iskolára 500’—
5. Tanítói nyugdíjalapra 144-—

Járdaépítésre:
1. Utcai és keresztjárdákra 450'—
2. Háztulajdonosoktól az építés ’/» rész 575 —
3. Téglajárók és csatornák javítására 335'—

Kertészetre:
1. Belső kertre 1364'—
2. Külső kertre 700 —
Téglászatra 9886.21

Közadók és adózási költségekre:
1. A város adója 6482’50
2. Illeték egyenértékbe 71591



3. Árlerfojleszlési kirovási költségekre
4. Adóvégrehajtók és becsüsök fizetése
5. Zálogtárgyak behordására 
Tolouc- és rablai-tási költségekre

Katonaügyi kiadásokra :
1. Katona elő- és utóállitási költségekre
2. Sorozási kiadásokra

Sziyéiiyügyi kiadások:
1. Szegények segélyezésére
2. Kórházi kiadásokra
3. Megyei betegápolási alapra
4. Honvédmenházra
Vasúti kölcsön törlesztésére 1
Méiilovalua
Elegyesekre
Közegészségügyi kiadásokra 
Közrendészeti kiadásokra

Irodai szükségletekre:
I. Irodai szerekre és előfizetésekre 

Nyomtatványokra 
Hirdetési dijakra 
Könyvkötői munkára 
Egyéb hivatali szükséglet

Középületek fentartására: 
Városi épületek külső és belső javítása 
Nagy vendéglőnél szükséges reudkiv.

3. Sóház átalakítására
4. Kórháznál uj építkezés slb.
5. Polgári leányiskolánál javitásokia
6. Széchenyi kerti iskola javítására
7. Magtárépület zsindelyezéséro
8 Gőzfürdőépűlet jav. és felszerelése
9 Vágóhíd és csőszlak javítására
10. Sörházi épület javítására
II. Alsó és felső tehénjárási épületek 

javítására
12 :
13. '
14. 1

I3S4-88 
2960—
260—

70—

262-29
204'75

4300.—
2347 —
650 —
50— 

18820— 
520— 

4600— 
269'95 

1200—

2.
3.
4.
5.

1.
o.

Böldi rév és Kucori csárda
Tanyai iskoláknál átalakítás 
llázbérbe (alispáni és Török)

Hazafias és művészeti célokra :
Erdélyi magyar közm. egyletnek 
Képzőművészetre

Ssenvedö tőkék és kamatokra:
1. 150,000 írt bankkölcsön évi annuitása 
Tiszaszab. bankkölcsön törlesztési rész

letébe
Egyes testületektől és takarékpénztá

raktól nyert kölcsönök évi kamataira
Mezőgazdasági és ipari célokra 

Hegyei pótadóba :
Vármegyei nyugdijalapi járandóság
Székházépitési pőtadó
Közuiivelödési és jótékony célokra 
Vármegyei árvaszéki igtatő fizetésére 

'"/iooo rész
Megyei jegyzői nyugdíj alapra

Napdijakra, utazási költségekre:
Tiszt,v. és képviselők napidijára
Tankötelesek összeírására
Adóalapok összeírására

Kataszteri kiadásokra: 
helyszínelésekre 
másolására

Kataszteri
Birtok ivek
Kiküldött biztos napdija
Tokéi gát mellékének javítására 
Vásárzug kinyitására
Városi épületek és anyagok tűzkár biz

tosítására

1256'60
1287—
346—
320 —
200—

100—
50—

940—
700 —

100 —
100 —

8250-—

5063'70

810
400'-

2700 —
2500 —

703'14

224—
675 —

180—
325 —
160 —

800—
720—
720—
141-10
290—

423 78

Hidakra, dobogókra :
Kőműves munkára
Ács munkára és anyagokra

Utakra: 
Belterületen 8, külterületen 6 utász 
Belterületen föld hordásra 
Heiypénzszedési kiadásokra 

Ördijakra es időjelzésre .
Toronyőrök fizetésére
Órák gondozására 

lilöfogatozásra:
12 rendes lő után
Apróbb munkálatokért

Hűtésre, világításra: 
Hivatalos helyiségek fűtésére 
Hivatalos helyiségek világítására 
24 5 darab lámpa világítására 
50 darab uj lámpa világítására

Kémények seprésére:
Egyes háztulaj, kéményeinek seprésére 
Tanyai iskolák kéményeinek seprésére 

Csordajárási költségekre:
2 csősz évi fizetése
3 csordás évi fizetése
Szémita knrilásra
Tenyészbikáknak só, szalma 
Tenyészbikák és borjuk vásárlására

Átmeneti kiadások:
Körösi bökéuyi csárda bérletből 
Kurca halászati jog bérletből 
Kompbérlelhől
A gymnásiumi uj tanár 4 havi részletére 
Vecseri István Írnok részére 
Árvízkár, részére megszavazott összeg 
Szényei ház. vételára
Piactér kikövezéséhez többlet kiadás 
Gymnásiumi ünnepély rendezésére 

Rendkívüli kiadásokra:
Adóles-zámolási biztos 1'/• évi (fizetésére 
Két dijunk fizetésére

Nyugdíjaztatásra:
Kása István és Marton Imre szolgák 

kegydij.izására
Borsos Péter Írnok végkielégítése

950—
545—

3710 —
1087'50
1870—

360—
200—

3600—
300- —

750—
300-—

4400—
1414—

3690-80
64 80

220—
954—

70—
680—
300 —

260 —
40—

400—
333 33

83 38
1100—
1 178 17 
2400.—

174.—

1620.—
1088.—

240 —
300.—

Összes kiadás: 191187.93
Bevétel összege: 99761.89

Fedezetlen hiány: 91426.04

I

hiszeniűstamnök, mert másokban bíztam, vagyok eddig is az .11. 
dozata Bo kall ismernem, hogy hivatali mulasztás is járult hozzá.

A vizsgálat lesz hivatva világosságot teremteni e rettentő 
höl} ^MeggÖruycdtem a yád su|ya a]att • de van erőm fölemelni 

fejemet és van bátorságom kijelenteni azt, hogy diadalmasan 
fogok kijutni ez, ellenségeim által mesterségesen készített ke-

Lapom t. olvasói addig is móltóztassanalc tudomásul venni 
e kijelentésemet, valamint azt, hogy ez a körülmény semmi tekin
tetben nem lesz befolyással igénytelen kis lapomra. Megjelen az 
továbbra is az eddigi programmal, iránynyal.

Legnagyobb veszélyok között lehet megismerni az embert. 
Bízva rendületlenül ügyem kedvező elintézésében, vádaskodik 
gyanúsítás helyett békén tűröm e csapást és higgadtságomat e 
pillanatban sem vesztem el, irányomat a magam személyéért sem 
fogom változtatni.

Tiszteletettel !
Szentes, I808. szept. 27.

a MCsongrádmegye“ kiadó-szerkesztője.14
Elicz nem kell magyarázat.

SZ. KOVÁCS PÁL,

Városi közgyűlés.
E hé 27-én Szentes város képviselőtestülete ren- 

des közgyűlést tartott, mely szomorú bevezetéssel vette 
kezdetét. Ugyanis a kitűzőit tárgyak tárgyalása előtt 
e lap szerkesztője BalázsovitsNorbeil, képviselő következő 
interpellátiót intézte a polgármesterhez: Igaz-e az, hogy 
Kovács Pál helyettes számvevő a piaci helypéiizböl, 
melyet a helypénzszedőklől rendesen vett át s melylyoj 
időszakonkint a városi tanácsnak és a pénztári tisztségnek 
beszámolni tartozott volna, nagyobb összeget saját, cél
jaira fordított s így azt elsikkasztotta. Legalább az egész 
városban ez a hír van elterjedve s bizonyosan a kép
viselőtestület tagjai is értesültek e szomoiu Iliiről. 
Emlékezhetnek a képviselők, hogy a mull, év őszén egy 
közgyűlés alkalmával figyelmeztettem a közgj ülést arra, 
hogy a városi statútum értelmében a városi számvevő
ségnek nem volna szabad semmiféle pénzt kezelni, mert 
számvevő nem pénzkezelésre, hanem a pénztárak ellen
őrzésére van hivatva.*) A közgyűlés könnyedén siklott 
át ez indítványomon és a városi tanácsra bízta az ellen 
őrzést; de sajnos, sejtelmem, figyelmeztetésem, ha igaz 
a hír, szomorú mádon teljesedett be. De még nuls tekin
tetben is kell interpellálnom a polgármester urat; ne
vezetesen igaz-e, hogy polgármester ur előre volt figyel
meztetve ez esetre s időhaladékot adott a számvevőnek 
a hiányzó pénz beszerzésére; holott szerintem, ha egy 
város főtisztviselője, egy polgármester, főkép pénzkeze
lés dolgában sikkasztás nyomára jön, első kötelessége 
a hűtlen hivatalnokot hivatalától azonnal felfüggeszteni, 
mert olyannak nincs többé helye a hivatalban, olyanra 
egy krajcárt, sem lehet bízni; tehát az olyan eljárást 
nem lehet helyeselni.

Polgarmeser válaszában halk hangon s látszólag 
megilletődve constatálta azon szomorú tényt, hogy csak
ugyan Kovács Pál helyettes számvevő hivatalában tar
tott vizsgálat alkalmával kiderült, hogy az álta a bevé-

*) A dolog úgy áll, hogy e lap szerkesztője az 1887. évi 
aug. 16., 17. és 18-án tartatott városi közgyűlésen — hol a vá
rosi pénztárak vizsgálatáról beterjesztett szakosztályi jelentésről 
volt sz.ó — a képviselőtestület figyelmébe azon körülményt aján
lotta, hogy a városi számvevői hivatal a városi statútumok elle
nére a beszedett heiypénz átvételével és ideiglenes kezelésével 
van megbízva, holott ez a városi pénztárak hatáskörébe tarto
zik, melyüknek tisztviselői biztosítékkal bírnak s a pénzkezelés
ben ellenőriztetnek. Minthogy a városi számvevő a statútum sze
rint a pénztárak ellenőrzésére van hivatva, nem ped g pénz át
vételére s átadására, még is ezt biztosíték és ellenőrzés nélkül 

........ . .. : teljesiti, sőt ez által saját munkakörének teljesítésében gátolta- 
egészen korrektül járt el a följelentések nyomáu/lla’a vizsgálatot l tik, indítványozza, hogy vagy a számvevő kellő ellenőrzéséről lit
erre cl nem rendeli. ' ’ ....................... • ' ' 1 ’ ' ” *• '

a vá-

Nagyszerű!
Sz. Kovács Pál —■ mintha legalább is az ö 

zsebéből lopták volna el a 2900 frtot — tegnap
előtt ilyen hangú szózatot, bocsátott ki:

„4 t. OlViaMÓilíOZ.
Szerdán reggel lapom ügyében el kellelt távoznom

fosból, ezt tudattam is azokkal, a kik közelebb vannak hozzám. 
Mikor délurán hazajöttem, m •gdóhbenve tapasztaltam, hogy elle
nem feljelentés tői lent, fok. polgirmester uri-ak azt jelezték, 
hogy megszöktem és ennek kő. etkeztében hivatalom zár alá vé
tetett és ellenein vizsgálat rendeltetett el.

LegeLő teendőm volt, mikor visszajöttem, hogy kihaUga
tásra jelentkeztem és meggyőződtem, hogy t»*k. polgáimester úr

i, én kértem volna azt okvetlenül magam el en. ' gyen gondoskodva, vagy a helypénz átvétele az illető pénztári 
Olyan vád van ellenem emelve, mely az ___

lesújtott. Az apagyilkosság után következik mindjárt az a vád, me’lett teljes garanciát nyújt A közgyűlés polgármester felxzó- 
ha vaiaki a közönség pún ót hűtlenül kezeli. I «.......... < - - .........

E pi*lüiia»b«ii öciii tüuüiii inég, iiúgy huiiiuui ü borzíiSZÍu , uuiavauuii uw 
félreértés és a rettentő gyanít. Annyit most már látok, hogy jó- ; az eredmény.

első pillanatban ' hivatalra bizassék, mely a kezelendő pénzért kellő ellenőrzés

...___ t lalása után ez ügyet a közpénztári ügygyei kapcsolatban a városi
E pillanatban sem tudom még, hogy honnan 0 borzasztó tanácshoz utasította s hogy volt ellenőrizve Kovács Pál, mutatja 

' ■ ..... .. t se. bzerk.

„SZENTES és VIDÉKE11 TÁRCÁJA. I

MTILT SZEM.
B E S Z É L Y. (19.)

(Folytatás.)

A táblabiró észrevette unokaöcscsének már is mé- 
lyen megrendült kedélyhangulatát s nyugodtan folytató: 
„Hidd el nekem, kedves Gusztáv, mai időben csak is 
gazdag emberek engedhetik meg maguknak a szerelem
ből való nősülés drága luxusát; a többieknek egysze
rűen eszüket kell követniük. Amilyenek a mi hölgyeink 
és mostani állapotaink, a háztartás mindinkább drágább 
cikké válik, mely a férfi közönséges jövedelmével sehogy 
sem áll arányban. A ki most házasodni akar, arra kell 
tekintenie, hogy nejének annyi hozománya legyen, hogy 
saját pénzéből legyen képes fedezni azt a roppant köl
tekezést, melyet tennie kell. Csuk mosolyogj, még is azt, 
mondom, hogy „tennie kell',u mert, hogy volna képes egy 
asszony a mi időnkben toilettjében társnőivel szemben 
bátramat adni! És te azt hiszed, hogy a te Matildod nem 
emelné ugyanazon igényeket, mint egy nő, ki csinos va
gyont hozna magával? Ellenkezőleg, éppen ő fog leg
nagyobb súlyt fektetni külső díszes fellépésre s minden 
évben annyi pénzt fog tőled kicsikarni uj kalapok és ru 
bűkért, hogy ég felé áll minden hajszálad; és biztosit- 
hatlak, hogy, ámbár azzal teljesen fogsz tönkre menni, 
ő csak a legszükségesebbet fogja tőled követelni. Oh. 
fogalmad sincs, mi keli a hölgyeknek minden körülmé
nyek közt ruhatáruk kiegészítésére Ez a borzasztó „Kell" 
minden esetre le fogja foglalni fizetésedet s örökséged 
rongyos kamataiból soha sem leszesz képes családot fen- 
tartani.

Ezek keserű igazságok voltak s Gusztáv kénytelen 
volt bevallani, hogy nagybátyjának igaza van. Matild is 
szeretett csinosan öltözködni s lehetőleg a divatot kö
vette; Gusztávnak eddig öröme telt benne, de ha arra 
gondolt, hogy egykor a hosszú ruhákat és az értékes 
hímzett alső szoknyákat saját körjegyzői fizetéséből kell 
beszerezni, a díváihoz való ragaszkodás szomorú szín
ben tűnt fel. És Maliid már most is örült kis figyelem
nek és soha sem volt szeretetreméltóbb, mint midőn ne
ki jelentékeny ajándékkal kedveskedett.

„Bizony szomorú állapotok!" mormogá magában 
Gusztáv. „Emilnek teljesen igaza van, Mai időnkben a 
legokosabb ember is bolonddá lesz, ha nincs pénze."

„Még csak ő fog boszaukodni," viszonzá a tábla 
bíró, „mert ő neki csak 15,000 Irtot hagyományozott, 
nagybátyja."

„Hol van az a híres végrendelet, hadd lássam leg
alább," kiállít Gusztáv s ezzel elárulta, hogy már meg
barátkozott a táblabiró észszerű indokaival.

Ez oda nyújtotta neki az okiratot s gyönyörködve 
mosolygott, mert, most már tudta, hogy övé a győzelem.

A végrendelet megállapodásai valóban egészen egy
szerűk és kétségtelenek voltak. Cölestina volt az álla- 
lános örökös és köteles volt Gusztávnak csak.20,000, 
Emilnek 15,000 irtot, kifizetni. Az esetre pedig, ha 
Cölestina örökösök nélkül vagy 24 éves kora előtt hal 
na el, Gusztáv lenne az általános örökös, de köteles 
Emilnek 30,0o0 irtot, kifizetiii, és csak ha mind Cöles- 
tii.a mind Gusztáv halnának el, akkor jutna Emilnek 
az egész örökség.

Gusztáv szó nélkül tette le a végrendeletet az 
asztalra s gondolkodva dörzsölte homlokát.

„Nos, reméllem, hogy határozottan követed taná 
csornai. Nem mindennap lehet oly nőre akadni, ki fél
milliónyi hozománynyal bírna."

„Cölesztina óvakodni fog, nekem kezét nyújtani, 
miután oly nagy vagyon birtokába jut."

„Fiam, ne légy olyan fulszerény, azzal mai idő 
ben semmire sem megy az ember. Hát nem vagy le 
derék fickó, kinek minden fiatal leányra jó benyomást 
kell tenni? Es ki kényszerít engem, hogy ezen végren
deletet már most, mutassam elő? A borítékot szétlép 
lem s a papírkosárba dobiam, ki bizonyít balja be hogy 
mikor kaptam? Majd az esküvő utáu néhány nappal lo" 
csak napvilágra jönni." °

„Csakhogy az rut. ámilás lenne s ily módon soha 
sem szabad Cölesztnult rászedni.*4
... . ”Az Szedés, ha azzal neki rósz, könnyelmű 
érje szereznék “ viszonzá á táblabiró, ki e tekintetben 

tág leikiisineiet el bírt, s szokott bölcselkedésével tudta 
eltávolítani unokaöcscsének erkölcsi aggályait • te i 
dig igen jószitű derék ember vagy “ folytatá élénken tovább az öreg ur, „soha sem fogó®3’elfoiedXnivel Or
ozol nődnek s igazán boldoggá teszed. Ha már most 

tu,dná meg öiokségct, akkor sok haszontalan urfi tola

kodnék hozzá, kik a tapasztalatlan leány szivét köny- 
nyen elbolondilhatiiák. Hidd el, rá nézve legjobb, ha 
ezen örökségről akkor értesül, mikor a házasság biztos 
kikötőjébe jutott."

Gusztáv sokkal ügyetlenebb, talán kissé rest is 
volt, hogy nagybátyjának ezen hamis és csodálatos óva
tosságát alaposan megcáfolhassa, és csak előbbi ellen
vetéseire tért vissza: „Cöleszliiia barátomat szereti, biz
tos forrásból tudom s azért föllépésemet figyelembe sem 
venné".

„az az én gondom", viszonzá gyorsan a táblabiró; 
„holnap már fölkeresem régi barátomat. Cölesztina nagy
bátyja teljesen elfogulatlan ember, unokahugát. épp úgy 
szereti, mint én téged, és sokkal jobban szereti látni 
férjnél, mint, zárdában. Mi hamar jövünk tisztába, s mi
után nagy befolyási gyakorol Cölesztinárn, a dolog rend
ben lesz már, még mielőtt te kérőként lépnél föl. Ter
mészetesen, hogy niucs sok vesztegetni való időnk s 
azért neked kissé erősebben kell mozognod, mint a 
hogy különben szoktál."

A nagybátya oly biztosra vette uuoltaöcscse részé
ről tervének elfogadását, hogy Gusztáv egészen legyő
zőivé érezte magát s további ellenkezésre már nem is 
gondolt. 0 nem mondott „igen" t, sem „nem“-et, hanem 
csak annyit mondott: „Majd meglátod, hogy nem kel
lek neki."

„Mindenütt híres legény voltál és most hirtelen 
tizenöt éves leány módjára habozol," gúnyolódott a tábla
biró. „Midőn Cölesztiuhez mégy, csak olyannak mutasd 
magadat, a milyen vagy, elevennek, egyszerűnek, ter
mészetesnek; beszélj neki ifjúkorodról, deákkori tetteid
ről s tudvalevőleg nemcsak Shakespeare Othellója, ha
nem más ember fia is elbeszéléssel hízelegte be magát 
egy fiatal leány szivébe. JElég az hozzá, ne törekedjél 
szeretetreméltó lenni."

Gusztáv nem volt hiúság nőikül; — szellemileg 
korlátolt egyének soha sem mentek hiúságtól — s így 
a nagybátya biztató szavai nem maradtak hatás nélkül. 
I'ejét fölegyenisette, győzelemre számitó arcvonást vett 
föl s öntudatosan mosolyogva mondá: „Bizony becsüle
temre mondhatom, nagybácsi, hogy már deák koromban 
nem egy leányt, bolondítottám el." Okosan elhallgatta, 
hogy az valami pincémé vagy egy szobaleány volt, ki
nek erősen udvarolt.

(Folyt, köv.)



telezett helypénzből mintegy 2900 forintnyi liiánv 
talkozak, de egyúttal egyes csomagokban 'minleü’v r)ü0 
frt találtatott, tehát mintegy 2400 írtra rm> az el-uk 
kasztolt összeg és a hiány csakis részletesen megejlen- 
(|ő Vizsgálat által lesz pontosan megállapiIható Ezért a 
számvevőt hivatalaiéi felfüggesztette, az esetet a hely
beli járásbíróságnál és a szegedi kir. törvényszéknél be
jelentette s a számvevői teendőket ideiglenesen Tóth 
Kálmán adóügyi tanácsnokra, a helypénz átvételét Sulc 
Káioly pénzt .írnokra és Ónodi Lajos főjegyzőre biz fa 
Az elsikkasztott összeg biztosítva van annyiban hogy 
Kovács Pál nyomdaűzlete (ha ugyan az övé volna —- 
Szerit) bírói zár alá vétetett, azonkívül a közpénztári 
tisztség, utolsó esetben pedig ő, a polgármester felelős 
érte. S mivel a közeledő költségvetés tárgyaláskor szám 
vevőre nagy szükség van, felhatalmazást kér a közgyű
léstől a pályázatunk mielőbbi kihirdetésére.

A mi az interpellálni másik részét illeti, polgár
mester beismeri, hogy haladékot adóit Kovács Pálnak 
mert hiszen cak úgy képes a hiányzó összeget vala
hogyan előteiemteni s miután sem szó-, sem írásbeli 
felhívásra sem lett eleget, megindította ellene a tör
vényszabta eljárást.

Miliőn n közgyűlés e szomorú tényt megdöbbenés
sel tudomásul vette, egyszersmind megbízta a tanácsot, 
hogy a helypénzszedést bérbeadja s a bérbeadással a 
tanácsot, megbízta, egyebekben a polgármesternek ez 
ügyben lett, intézkedéseit, helybenhagyta.

A tárgysorozaton kivlll polgármester utasítást kért a 
közgyűléstől arra nézve, hogy a mennyiben az italbér
let váiosi kezelésének ideje ez évben lejár, mikép szán
dékoznék a képviselőtestület azt jövőre kezeltetni. A 
képviselőtestület megbízta a polgármestert és a tanácsot, 
hogy az ailott körülmények s legjobb belátásukhoz képest 
járjanak el s annak idejében tegyenek jelentést.

A közgyűlés első tárgyát képezte polgármester elő
terjesztése a 150,000 frtos adósságconverlálási kölcsön 
felvételére vonatkozó meghatalmazás adása iránt, ameny 
nyiben midőn a képviselőtestület a kölcsönt, elhatározta, 
nem lett megállapítva, kik írjanak alá a kötvénynek. 
Egyúttal jelentette polgármester, hogy nem 97, hanem 
97 és fél árfolyammal sikerült a kölcsönt kieszközölni. 
Közgyűlés örvendetes tudomásul vevén az előnyös föl
tételt, a kötvény aláírásával polgármestert és főjegyzőt 
bízta meg.

A jogügyi szakosztály és a városházépitése ügyé
ben kiküldött bizottság véleményes javaslata a kir. já
rásbíróságunk a járásbirői helyiségek kibővítése tárgyá
ban benyújtott kérelmére elfogadtatott s igy a járásbí
róság déli része a r. kath iskolák felé kiépíttetik úgy, 
hogy ezen iskolák és a megloldandó bírósági épület 
közt legalább 5 öluyi tér maradjon. A város az ezen 
építkezéshez szügséges tégla- és cserépnnyagot ingyen 
adja s az egész épületre tulajdonjogát továbbra is fenn
tartja.

A városi árvaszék jelentése az árvapénztári tiszt
ség terhére irt 14 írt. 76 kr. lefizetéséről s a pénzlá 
rak megvizsgálásáról szóló küldöttségi jelentés tudomá
sul vétetett.

A háztartási szakosztály jelentése 1887 évi köz
pénztári, szegénypénztári, Dósai alapítványi, letét pénz 
tárt, a megyei közmuukaváltsági és birsági számadások, 
miután azok a számvevői hivatal észrevételei kíséreté 
ben a háztartási szakosztály által megvizsgál!attak, fe
lülvizsgálat végett Csongrád vármegyéhez felterjesztetni 
határoz! attak.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

Való boszankodásftknak kifejezést adni, hogy' az 
osztrákmagyar-német barátság szilárdsága, mint 
Albrecht főherceg berlini útja, a német császár 
küszöbön álló itteni látogatása s inás felmerülő 
jelek mutatják, folytonosan fokozódik. Innét szár
maznak a célzatos hírek, melyek Kálnoky gróf 
friedriclisruhei látogatása alkalmával a bolgár kér
dést orosz értelemben akarták felvetni és ilyen 
értelemben jövendölték megoldását. Ily' értelemben 
informálják orosz részről a francia politikai körö
ket és úgy történhetik azután, hogy' ezen körök
ből is oly hírek erednek, mint a Neue Freie Presse 
ama párisi levele, melyben Valdemár dán herceg 
bolgár jelöltsége komolyan tárgyaltatik, holott ennek 
híresztelése nem más, mint orosz tapogatódzás és 
kísérlet a most nyugvó kérdés felélesztésére. Hi
teles, egészen illetékes helyen nyert, információ 
alapján állítható, hogy az ez irányban felmerülő 
összes hírek, valamint azok, melyek Kálnoky fried- 
richsruhei látogatása alkalmából konkrét kérdések 
tárgyalásáról tartalmaznak közléseket, üres kom
binációk.

Félhivatalos orosz értesülések szerint Kálnoky'

zik? Bizony bolond az eset.
— Személy változás. Úgy hírlik, hogy a „Cson- 

grádmegyé“-nek, mely eddig a helypénzből táplálko-

HÍREK.
— Most már igazán bolond az eset. Sz. Kovács 

Pál h. számvevő, a „Csongrádinegye" cimű „igényte
len", de mégis sok helypénzt fölemésztett „kis lap" 
kiadó szerkesztője, addig-addig bolondozott, mig végre 
igazán nagy bolondságot követett el; hogy mit, köve
tett el, azt nemcsak a helybeli lapok — az özvegy 
ségre jutott „Csongrádtnegye" kivételével, mely nagy 
mesterének hűvös helyre történt elvonulása követkéz 
tőben tegnap nem jelent meg, tehát mesterének or 
szágra szóló diadalát nem tudathatta olvasóival — 
hanem gyorsan értesült országos napilapok is elegen
dő hűséggel adták tudtára országnak, világnak. íme 
az a férfi, ki a főispántól kezdve lehurrogatta lrg 
derekabb embereinket, sokszor csak azért, mert, nem 
szíveskedtek a „szerény kis lapra" előfizetni, mert a 
helypénz körül tanúsított „körültekintését" kellőkép 
nem méltatták, ott hüsöl a járásbíróság börtönében, 
melyet maholnap uj bútorzattal, biiliárd asztallal, 
tekepályával, könyvtárral és társalgó termekkel kell 
újonnan berendezni és kibővíteni, hogy a keztyűs ga 
vallótok ne zúgolódjanak a magánosság zordonsága 
ellen. Bizony bolond eset volt a helypénzt a szám 
vevőre bízni, még bolondabb eset azt elkölteni.

— Pályázat van hirdetve a Kovács Pálnak hiva
talától való felfüggesztése folytán megürült váiosi 
számvevői állásra. Bizony szomorú dolog, hogy 6 év 
alatt harmadik emberre van szükség a számvevői ál 
lásnál, mert ma holnap lámpással kell keresni oly 
embert, kire egy pár garast lehessen bízni. Különben 
nehogy ismét oly egyéniség pályázzon, ki a helypénzt 
dús mellékjövedelemnek tekintse, kijelenthetjük, hogy 
ezentúl a helypénz nem a számvevőre lesz bízva; 
mert a közgyűlés meggyőződött, hogy a helybeli két 
lap által tótnak csufolt Balázsovits Norbert képvise
lőnek még is volt igaza, midőn múlt évi aug 16-án 
tartott közgyűlésen a helypénznek a számvevő által 
való kezelését ellenezte. De egyúttal figyelmeztetjük 
a képviselőtestületet, hogy ha majd be kell tölteni 
a számvevői állást, ne hallgassanak Sima Ferenc kép
viselőre, mert hogy Kovács Pálnak sikerült a szám 
vevői állást elnyerni, igen nagy részben Sima Ferenc 
ur érdeme, miért is a legutóbbi közgyűlésen, hol előre 
volt sejthető az interpellatió ezen ügyben, a minden 
közgyűlésen megjelenő Sima Ferenc ur és díszes gár 
dája távollétével tündökölt.

— Hallatlan!!! Dacára annak, hogy Sz. Kovács 
Pál nyomdája a felfedezett sikkasztás folytán a városi 
hatóság által zár alá vétetett, úgy látszik, hogy 
Sz. Kovács Pál nagyobb hatalom mint a városi ható
ság, mert módjában állott egy nagyszerű kiáltványt, 
kibocsátani, melyben zavart lelki állapotának erős 
bizonyítékát nyújtván kijelenti, hogy először lapja 
ügyében kellett távoznia városunkból, holott azért 
szaladt ki rendes fiakkerén Illés Jenő ispánhoz — mi 
azon hirt keltette, hogy elszökött — hogy az illető
től a hiányzó összeget kipumpolja és részére a nyomdát 
mely állítólag nevezett ispán űré, biztosítsa. Másod 
szór azt mondja Sz. Kovács Pál — az úri címet el 
hagyjuk, mert urnák nem illik börtönben lenni — 
hogy ha a polgármester a nála tett följelentés foly
tán a vizsgálatot el nem rendeli, ó’ kérte volna a vize 
gálatot. Hát miért nem kérte? 0, a ki úgy a városi 
mint az állami rendőrségnél hamarább tudta kipuha
tolni a legutolsó csirkelopást, nem vette észre, hogy 
az ö fiókjából a helypénz eltűnt? Ó, a kinek szeme 
Szentesről egészen a szegedi törvényszék épületéig 
hatott, még sem vette észre, hogy közvetlen közeié 
ben a helypénz körül nagy hiányosság van? De mi
ért hagyta annyira összegyűlni a helypénzt, hogy az 
2900 írtra rúgjon? Miért nem számolt be vele minden 

| héten legalább? Midőn e lap szerkesztője múlt évben 
j isszeférhetetlennek tartotta, hogy a számvevő pénzt 

tanúsítja,'kezeljen, miért nem támogatta üdvös indítványát s

tisztelt előfizetőinkkel, 
következő számát csak 
meg, kik fél évnél na-

L j n,ns*' leginkább a fráneiák utján akarnak a felett | miért járta he az egyes képví.salőkef, hogy ne enged
jék meg a helypénz bérbeadását? Azt Ígéri Sz. 
Kovács Pál kiáltványában, hogy van ereje fölemel
ni fejét s hogy diadalmasan fog kijutni az ellen
ségei által mesterségesen készített kelepcéből. — 
Kár volt meg nem nevezni azokat az ellenségeket, 
hiszen a kinek bátorsága volt lapjában a főispántól 
kezdve minden tisztességes embert dorungolni minden 
ok nélkül, miért kíméli a maga ellenségeit s miért 
nem teszi ki érdemük szerint pellengérre? Végül az
zal kedvez a közönségnek, hogy a 2900 frt eltűnése 
s becses személyének hűvösre való tétele semmi te
kintetben nem lesz befolyással „igénytelen kis lapjára*, 
(elfelejtette mondani, hogy a helypénzzel táplált „Csőn- 
grádtnegyé" re). No bárki legyen az, a ki ezen „igény
telen kis lap" örökségébe lép, bizony sajnálatra méltó, 
mert bármily jól tartotta a volt szerkesztő a. lelke
sedéstől szült „igénytelen kis lapot", azt hisszük, hogy 
a 2900 írttal agyontömte s valahányszor egy önérze
tes ember kezébe veszi ezen „igénytelen kis lapot", 
eszébe fog jutni, hogy ez Szentes városnak 2900 írt
jába került. Csak is igy tudjuk magunknak megma
gyarázni Sz. Kovács Pál kiáltványát.

— Személyi hírek. Kovács Pál volt, helyettes vá
rosi számvevő e hő 28 án d. e. a városi helypénz to
vábbi hiányának meggát.lása végett a helybeli kir. járói#- 
biróság gyámhatósága alá került és hűvösre tétetett. E 

.... ............. jcvíniiwix letartóztatás ellen Kiss Zsigmond ügyvéd által felebbe- 
o-vAfimb lile,......u. 'T''J-v<"- zett, azt. állítván, hogy ö nem sikkasztott,, hanem a hígéinak Bisniaick hercegnél tett latogata.su az eu- llnyzó ÖS3zeget ellopWk fő]e Boloudi a elldszi HiU 
íopai^ Helyzetet csak javittota es pedig a Bulgá-; miért nem szolgáltatta át a helypénzt, akkor nem lop- 
riara vonatkozó orosz követeléseket megközelítő ták volna el? Hogy lehet az, hogy a ki a leghitványabb 
értelemben, melyeknek csak az volt a céljuk, hogy lopásról előbb nyert tudomást, mint, a rendőrség, még 
az Ausztria-? Magyarországgal való összeütközést . heb’Pő,,i6bö1 2900 frt hiány-
elharitsák. Ha Ausztria a magyarokat ép úgy visz- 
szaszoritani, mint a hogy Oroszországban a pan- 
szlavok a háttérbe szorultak, akkor könnyű volna zott, nj szerkesztője akadt Szán<hó Lajos, a „Csongrád
it megegyezés. A látszat szerint az, a mi Péter- i megyei hitelszövetkezet" pénztárnokának személyében, 
hóiban megkezdődött, Bécsben és Rómában fogjíí' is> mint a „Szentesi Lap", több előfizetőt és több 
vénet érni I jövedelmet kívánunk, nehogy kénytelen legyen az

„igénytelen kis lap" tiltott táplálékkal fennállani. Ha 
az érdemet kellőkép méltatni és a visszaéléseket ér
dem szerint ostorozni fogja, akkor „brúderek" leszünk, 
de ha a lapalapitó által legutóbb kibocsátott kiált
vány szerint eddigi irányát, vagyis tisztességes embe
rek ledorongolását tűzi ki célul, akkor őszintén kell 
kijelentenünk, hogy párthiveinkkel együtt kérlelhetlen 
ellenfelek leszünk. Ez a jelszavunk!

— Köszönetnyilvánítás. A szentesi fiatalság által 
f. évi szeptember 3 án az uj gymnasiumi épület meg
nyitása alkalmából tartott táncmulatság rendező bizott
sága a táncestély tiszta jövedelmét és felülfizet.éseit, 
összesen 13 forintot, a gymnasiumi ifjúság könyvtára 
javára volt szives beküldeni. Midőn ezen adomány át
vételét a nyilvánosság előtt ezennel elismerem, egyu'tal 
kedves kötelességemnek tartom érette intézetünk hálás 
köszönetét kifejezni. — Derzsi Kovács Ferenc tanár, 
az ifj. könyvtár felügyelője.

— Tisztelettel tudatjuk 
hogy az uj évnegyed első s 
azon előfizetőinknek küldjük 
gyobb hátralékban nincsenek ; mert azt nem kívánhatja 
senki, hogy évszámra hitelezzünk. A ki pontosan kí
vánja a lapot, tessék pontosan fizetni.

— Fegyelmi vizsgálat. Sz. Kovács Pál volt szám
vevő esete maga után vonta Szűcs János közpénz! ár
ttoknak és Keresztes Nagy Imre ellenőr elleni fegyelmi 
vizsgálat megindítását. Meg vagyunk győződve, hogy a 
hiányzó 2900 írtból nevezett két derék tisztviselőnek 
egy krajcár sem jutott, de nem lehet tudni, ki részé
ről történt hivatalos mulasztás, melyről Kovács Pál tesz 
említést hírhedt kiáltványában; de igen hihető, hogy 
ezen mulasztás inkább a számvevőt illeti, ki mindunta
lan hol Szegedre, hol Budapestre, hol Csongrádra ré
szint s nagyobbrészt előnyös házasságkötés érdekében 
igen sokat fáradozott s a helybeli fiakkerekre igen so
kat költött. Hja, győzte a helypénz!

— Kinevezés. Mégyénk főispánja Dózsa Károly 
igtató elhalálozása folytán ezen álllásra Huszka Károly 
tiszteletbeli aljegyzőt, Sclimidt Mihályt elsőrendű Írnok
nak, Dózsa Károly VI. oszt gyinu. tanulót, az elhunyt 
igtató derék fiát, II. rendű írnoknak nevezte ki. Ezt 
ténynek konstatálhatjuk, amennyiben a kinevezés már 
megtör'ént, de e kinevezést, előre tudató két laptárs 
igen szárazon közölte s elfeledte megemlíteni, hogy a 
midőn a kinevezés jogát gyakorló főispán a qualificatióra 
és érdemre tekintett, egyúttal figyelembe vette a csa
ládfőtől megfosztott család helyzetét s Dózsa Károly 
gyinu. tanuló kinevezésével iparkodott leszáritani a gyá
szoló özvegynek könnyeit s enyhíteni súlyos helyzetét. 
Erre azt mondjuk, adjon a kormány a megyéknek sok ily 
humánusan gondolkodó főispánt!

— Lapnnk mai számában közöljük városunk jövő 
évi költségvetését. Szándékunk volt az egyes tételek
hez megjegyzéseinket megtenni, de Kovács Pál számvevő 
esete közbevágott s elfoglalta lapunk terének legna
gyobb részét; igy megjegyzéseinket a költségvetésre 
nézve czak jövő számunkban tehetjük.

— Elhalálozás. Török Mária, Vida Szűcs János 
volt városi képviselő neje, f. hó 27-én 55 éves korában 
szivszélhüdés következtében hirtelen elhalt. Még halá
la napján tizedmagának sajátkezüleg készítette el az 
ebédet és családjával vígan költötte el és ebéd után 
egy rázkódás, és vége volt életének, a kedves hites 
társ, a jó édes anya, a szorgalmas gazdasszony nincs 
többé. Temetése f. hó 29-dikén délelőtt 10 órakor 
az ev. ref. egyház szertartása mellett fog végbe menni. 
A család és rokonság őszinte részvéte kisérje a bol- 
dogultat síri nyugalma helyére.

— Részvényesek figyelmébe. A „Gazdák és iparo
sok ált. hitelszövetkezeté" nek helybeli részvényesei ér- 
tesittelnek, hogy buzaterményeiket itt helyben is napi 
áron bármikor kis és nagy mennyiségben átadhatják és 
az árát azonnal felvehetik a hivatalos helyiségben, hol 
is bővebb felvilágosítást nyerhetnek. — Az elnökség.

V ilágfolyása.
Rómából írják, hogy II. Vilmos, német császári 

fogadására a Vatikánban minden előkészületet meg
tettek. A pápa rendkívüli fénynyel kívánja fogadni 
látogatóját s a pápai udvarhoz tartozó minden bi- 
bornokot, püspököt és prelátust felhívott, hogy a 
fogadásnál megjelenjen. A pápa testőrei sorfalat 
állanak a Vatikán bejáratától a fogadó teremig. A 
nemes testőrök állják körül a pápai trónt, valamint 
hét püspök is a trón körül lesz elhelyezve, köztük 
a meghívott német püspökök. A trónállványon két 
széket helyeznek el, egyet emelkedettebb helyen a 
pápa s egy másik kisebbet, alantabb a császár 
számára. Pecci bibornok, a pápa öcscse a pápai 
udvar több méltóságával a Vatikán folyosóin elébe 
megy az érkező császárnak s a trónterembe vezeti, 
hol a pápa ülve fogadja. Arról is volt szó, hogy 
a császárt megvendégelik a Vatikánban, azonban a 
pápa erre nézve még nem határozott.

Rómában nagy előkészületeket tesznek a csá
szár fogadására. Rómában időzése alatt a Constantin 
bazilika romjain a Fórumon és Colosseumon nagy 
kivilágítás lesz. A csapatszemlén, melyet a császár 
tiszteletére tartanak, Olaszország összes csapatai 
képviselve lesznek. A centocelloi mezőn, hol a csa
patszemle lesz, 1200 munkás dolgozik a tér rend 
behozásán. A császár tiszteletére a Vatikánban is 
mozgósítják a pápának még meglevő csapatait. A 
császár a Qtiirinálban a svájci lakosztályban fog 
lakni, ugyanabban, melyben 1783-ban II. József 
császár Rómában időzése alatt lakott.

A német császár Bécsben időzése alatt a Hof- 
l’Urg császártermeiben fog lakni, mig 70 emberből 
álló kísérete a Zsófia és István lakosztályokban lesz 
elszállásolva. A császár tiszteletére két diszebódet 
rendeznek, ezek közül egyik családi ebéd, a másik 
Pedig nagy diszebéd lesz, melyen 130 meghívott, 
'’esz részt A császár okt. ötödikén utazik a stájer
országi vadászatokra.

Orosz részről, mint már a Strossmayer ügy ' 
alkalmával is kitűnt és mint újabban is a francia < isszeférhetetlennek tartotta, hogy a számvevő pénzt 
sajtó osztrák-magyarellenes izgatása tanúsítja, Kezeljen,

latogata.su


nSTjrilttér.
(E rovatban közlöttakért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

Farbige SeidenstoíTc von 85 kr. 
per Meter (ca. 2000 vei-schioilene Farben und Dcssins) verseu- 
det roben- und stückveise zollfi-.i das Fabrik-Depot G. Henne- 
berp (k. k. Hoflieferant), Zürich. Mustéi- umgelieud. Briefe 10 
kr. Porto. (3 >

Földeladás.
A Bőséiben mintegy 142 katasz.tr. hold Elir- 

lich-Hajduska Rőza-féle, jelenleg dr. Ecseri Lajos 
és neje tulajdonát képező szántóföld akár egész
ben, akár kisebb részletekben kedvező feltételek 
mellett örök áron eladó és azonnal birtokba vehető. 
— Értekezni lehet eladókkal lakásukon Szentesen, 
dr. Pollák Sándor városi főorvos házában.

Pályázati hirdetmény.
Szentes rendezett tanácsú városban felfüg

gesztés folytán ideiglenesen megürült 700 fit ja
vadalmazással egybekapcsolt számvevői állas a 
községi törvény 84. §-a értelmében Szentes város 
képviselőtestülete által helyettesítés utján betöl
tetni rendeltetvén el, felhívatnak mindazok, kik 
ez állást elnyerni óhajtják, hogy a községi tör
vény 73. és 75. §-a értelmében választhatóságát, 
képességét s erkölcsi magaviseletét igazoló ok
mányokkal felszerelt kérelmüket Szentes város 
közigazgatási iktató hivatalánál f. évi Október hó 
4-ik napjáig nyújtsák be.

Szentes, 1888. szeptember hó 28-án.
Sarkady N. Mihály,

polgármester-.

Eladó ház és szelő.
Berceli István örököseinek 1.1. 587. számú 

házuk és nagy hegyi szőlőjük eladó.
Értekezhetni Bereeli Dániellel I. t. 155. sz.

Bérbe adandó ház.
Az I. tized 9-ik számú Buzás-féle ház több 

évekre azonnal bérbe adandó, esetleg örök áron is 
azonnal eladó. Értekezhetni K. Szabó Bálíntüé tu
lajdonossal II. t. 2. sz. háznál.

2G48./888. a. il.
Hirdetmény.

Az 1888 évi föld és házadó után járó ál
talános jövedelem pótadókivetési lajstroma alól
irt hivatalnál szeptember hó 30-tól október hó 
7-ig- terjedő 8 napon át azon figyelmeztetéssel 
tétetik ki közszemlére, hogy az érdekeltek, külö
nösen kiknek bevallott tőketartozásaik vannak, 
ezen kivetési lajstromot jelzett időben tekintsék 
meg s netáni felszólamlásaikat és pedig:

a) azon adózók, kik az ezúttal kivetett adó
val első ízben rovattak meg, adótartozásuknak az 
adókönyvecskébe történt bejegyzését követő 15 
nap alatt, és

£) azon adózók, kik az ezúttal kivetett adó
val már a múlt évben is megvoltak róva, a lajstrom 
kitételének napját követő 15 nap alatt a cson- 
grádmegyei kir. adófeliigyelőnél benyújthatják.

Városi adóhivatal
Szentes, 1888. szeptember 25.

Tóth Kálmán,
a. il. tnok.

A „Gazdák és iparosok ált. hitelszövetkezete" 
helybeli részvényesei buzaterményeiket itt helyben is — a 
helybeli fióktelep hivatalos helyiségében — napi áron bármi
kor kis és nagy mennyiségben eladhatják és az árát azonnal 
felvehetik. Bővebb felvilágosítást nyújt

Szőke István,
a szentesi fióktelep elnöke.

GYÁR és IGAZGATÓSÁG :
VI. külső váciut 1696/99.

P21 , VÁROSI IRODA és RAKTÁR: fi

SCHLICK-fele szab. vi. váci körút 57. ||
Triumph" és „Haladás" sor vetőgépek, fc

tíTICHO BERNÁT
kereskedelmi üzletében

K| Brünn, Krautmarkt 18. saját házában,
Jjs utánvét mellett kapható :
Jj = »!<»ti i>I(»1< UK»li iUOUrn 1< »l( iTCTFTOli tKIUTimi)H »1< lUTyií IÍCTW

Hölgykendő Egy jute garnitúra
2 egész gyapjú, minden uj • • , , , ,

Afg divat színben, kétszeresen X 2 és 1 asztalterítő, 
széles, 10 mét. 8 frt. J ’• rojttal 3 frt 50 kr.

K| Niggerloden, X Jute-fiiggöny 
ajh a legújabb őszi és téli ru-: ; török minta, 

báliak, kétszeresen széles, egy teljes függöny 2 frt 
10 mét. 5 frt 50 kr. A 30 kn

divatkelme,

K| 
Ki

Fekete terno
AfS szász gyártmány, kétsze- 

résén széles, 10 mét. 4 frt 
w 50 kr- 

KÍ 
Ki 
K| 
k|KÍ 
k! 
Ki

ZBag-ixiza,
í, kétszeresen széles, kos- 

U tiímruhánal:, ntiinien sima színben, 
S valamint csíkos és karrirozott tómét. 

H 9 frt.

Egy ripsz-garnitur<a| 
áll 2 ágy- és egy asztal- 
térítőből, selyemrojttal tí, 

4 frt.

Szór-vaArető g-épelr.

Schlick-féle szab, két és háromvasú
ekék,

SCHLICK-féle szab. Rnyol-okék,
SCHLICK és VIDATS-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök, 

Boronák és rögtörö hengerek,
Szecskavágók, répavágók, répazúzók, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók. 

Gőz- és járgánycséplö készületek, gabonatisztitó rosták, őrlömahnok stb.
Az összes ekék taitalékrészei készletben tartatnak. — Előnyös fizetési föltételek. Legolcsóbb árak 

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérinentve.
W JEGYZET.

Van szerencsénk ezennel t. c. üzletbarátaink becses tudomására hozni, hogy noha a VI., váci 
körút 57. sz. a. lévő irodáink legnagyobb részét a külső váci utón lévő gyártelepünkre helyeztük át,-.?? Korút oz. sz. a. levő íroauink legnagyobb részét a külső váci Utón lévő gyártelepünkre Helyeztük át, Jwk 

mindazonáltal az eddigi irodai helyiségünkben t. iíy.letbnrátaiiik kényelme érdekében egy városi irodát ffi 
F........... ......................................................................................................................................................................““

A Schlick-fele vasöntöde és gépgyár W 
i á részvénytársaság igazgatósága.

képviselet és zxiizitarairtéT Szentesen: SchlesmgerFér.urnái. W
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Alkalmi vétel i • • Fe|ső fcabátkelmél< 

Brünni posztómaradékok V legfinomabb minőség, egy My 
3.10 mét. egy teljes férfi fi teljes felsőkabátnak, Mcv 

öltözetnek 3 frt 75 kr. 7 frt. fcitÁ.

• ; Hollandi fuh szőnyeg 
X maradékok 
’ *10—12 mét hosszú. Egy
• • maradék 3 frt 60 kr.

2Dreid.ra.lxt : • Hói vászon
legjobb minőség, 60 ctm. •. ; . , , , ,
széles, 10 méter 2 forint .*. 1 vég 30 rof </. 4 frt 50 kr.

80 kr. • • 1 vég 30 rőf 5/t 5 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz v King-szövet,
minden színben, 60 ctm. ,
széles, 10 méter 3 forint". ."Jobb 11 vászonnal, 1 vég

80 kr. *•* ’7. széles, 30 rőf 6 frt.

Karrirozott és csikós ; ; .—- rr_ __
hálóruha kelmék X

60 ctm. széles, legnjabb;,ór(5f kr. 5 frt 50 kr. 
dessin 10 mét. 2 frt 50 kr. fíiji legjobb minőség 6 frt 50 kr.

Valeria-flanell X Oszford.
legújabb minták, 60 ctm. • ; mosó, jó minőség 

szóles, 10 mét. 4 frt. V j v^g 30 rőf 4 frt 50 kr.

Ruha-barchet V , «■" "“X’h8níA 1 vég 30rof lila 4 frt 80 kr. 
legdivatosabb decsin 10 : : 1 vég 30 r. piros 5 frt 20 kr. 

mét. 3 frt. •_ / cérna-kannavász
____________—__________ 1 v^‘n 3° r(5f lila és piros g frt.

Tral-rrvnlz- : ; . “'TJ lötakar*
• • legjobb gyártmány, 190 ctm. hosszú, 

1 . • 11 ... z,rt , *•* 130 ctm. széles, 1 frt co kr.legjobb minőség, 60 cmt. .... Egy bérkocsi-takaró 
széles, 10 mét. 2 frt 70 kr. • • 190 ctm. hosszú, i;o ctm. széles

*, / 2 frt 50 kr.- -------------------------

Téli nagy kendő • • Női ingek 
tiszta gyapjn, »/, hosszú, V érés vászonból csipkés

, v . k / a • • szege ylvel 6 drb 3 frt1 drb 2 frt. : •. 3 ‘ 25 kr.

j Dotible-velourkendö V* » ó;
í tiszta gyapjú,’/, nagyságú, ll<< 1‘.
{ 1 drb 3 frt 50 kr. • • cliiffonból és vászonból íi
j F e j r e v a I ó kei’dí V nom hímzéssel 3 drb 2 fit 

5/, nagyságú, drbja 80 kr. •" ’• 59 kr.

Hölgy-Jersey derék V Férfi ingek
selyemgombbal és véggel, ; ** saját készítmény, — fehér

J minden sziliben, teljes, \ ; vagy színes 1 drb I. minős. 
j nagy i drb I frt 50 kr. V 1 frt 80, II. ni. I frt 20 kr.

■ Munkás ingek • •’ Normái ing

I teljes, nagy 3 drb 2 frt. teljes, nagy 1 drb I f. 50 k.

Posztó-áruk gyári raktára.
I Brünni posztókelme- pl Téli kabát kelme
I . . .. \* egy maradék, 2-10 méter
| teli öltözetnek, egy mara- teljes téli kabátnak, feke- 
í radék 3*10 mét. egy teljes ; ’ te, barna és kék színben 
I férfi öltözetnek 5 frt. 5 f, t 50 kr.
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Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balássovits Norbert könyvnyomdájában 1888.------------------------------------- ’-------------

| tartunk fenn, valamint hogy ugyanott építési cikkeink és gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk. 
J Kiváló tisztelettel @
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Felhívás a hölgyekhez!
l>r. PlaiiRitx egészségügyi tanácsos urnák sikerült az orvostudomány és vegyészet segélyével egy

arcbőr-fi.nom.itó kenőcsöt ~i@%|
feltalálni, melyet

Q U ÍR IN 1 ALAJOS
gyógyszerész ur, hites törvényszéki vegyész a ni. kir. kormánytól nyert szabadalom alapján állít elő. Ezen kenőcs tulaj
donsága, hogy öregebb hölgyeknél az arcráncok elsimítása által egészséges, üde és finom arcbőrt s igy ifjabb kinózóst 
idéz elő. Ifjabb hölgyek arcbőrének szépségét és üdeségét rövid idő alatt hatványozza oly módon, hogy ezen tulajdonok 
fokozott mérvbon késő évekig megmaradnak. Továbbá felülmulhatatlannak bizonyult mindennemű arcfoltok szépiák és 
apró kelések ellen; mely hiányokat rövid használat után nemcsak eltünteti, hanem az arcból- finomságát és üdeségét 
is helyreállítja. Az arcbőr rég elveszett űdeségének, az arcfestés káros hatásainak és a bőr mindennemű tisztátlan- 
ságainak eltávolítására egyedül biztos hatással bir. Jó szolgálatokat tesz továbbá a kézbőr puhitására és finomítására 
nézve. Főraktár egész Magyarorszúg részére Budapest. Quiriui Ala jos ujvilág-uteza 2. szdin

Arak : 1 nagy tégely Dr. Tlausitz-féle kéz- es arckenőcs 80 kr., fél tégely 50 kr., 1 üveg arcmosóviz 1 frt" 
egy negyed doboz rizspor fehér vagy rózsaszínű 40 kr, fél doboz 60 kr, ] egész dóhoz i frt 10 kr mind Dr Plausitz 
találmánya. Minden tégelybe egy használati utasítás jár. Figyelmeztetem a t. közönséget, liogv csakis az tekhónnüö n,. 
l’lausitz-féle kenőcsnek, a melynek tégelyén „Quiriui Alajos gj’őgj'szerész“ felirat bevésve van Minták ingyen és bementve. — Meg nem g 

felelő áruk fennakadás nélkül visszavételnek. B
'Jiíiiiuijatm.'ErMnLiíiLáiiiKiiiíEitiiíMisaiii.v/!

katasz.tr


Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 39-ik számához.
-’v'-eg'Sres Ilire!?.

— Iparosok érdeke. A közös hadügyminiszter az 
országos vállalkozó iparos szövetség szegedi végrehajtó 
|lizotlságának elnökségéhez leiratot intézett, melybon tu
datja, hogy figyelemmel kísérte az iparos mozgalmat s 
jjláiáslni helyezi páitfogását, de figyelmezteti az inté- 
zól<ei arra, hogy kormányi intézkedés elő ne vágjauak 
présükkel. - Más szóval, várjanak az iparosok!

— Kossuth Lajost Gyula város képviselőtestülete 
legutóbbi közgyűlésen nagy lelkesedéssel egyhangúlag 
díszpolgárrá választotta E dicséretre méltó határozat 
bizonyosan hamarabb jut el nagy hazánkfiához, mint. Szén 
l#s város képviselőtestületének hasonló értelmű hátit- 
rosskbi. .

— Az aradi esküdtszék ismét keményen sújtott 
pgy bűnöst, ki a magyar állameszme ellen izgatott. Doda 
'fiúján nyugalmazott tábornok, csökönyös oláh ült a 
vAdlotlnk padján, sajtó utján elkövetett nemzetiségi iz
gatás vétsége miatt. — Az esküdtszék f. hó 19 én t.ar- 
l,ltf ülésében Dudát, egyhangúlag bűnösnek mondta ki 
s fcél évi álhinifogliáz, 1000 frl. pénzbüntetés, s az ősz 
szes perköltségek viselésére Ítélte.

— Leányjavitó intézetet ál'ítaiiak fel Rákos Palo
tán. F-ibmyi minister megvásárolt, egy öt épületből álló 
házal 40,000 Írtért, Ez épületekbe 320 javítani való nő 
lesz egyszerre elhelyezhető.

— Haddhatában a napokban meghalt egy török 
]32 éves korában. A nagy kort ért. férfiúnak 7 neje volt, 
Üktől 60 fi i, 9 leánya született, U óljára 98 éves ko 
láb,-ni nősült, s még ezután 3 fia született, Rizskenyér 
lt!| és babbal táplálkozott, s csak vizet, ivott, Soha be
teg néni volt, s 100 éves korában uj fogai jöttek.

— Gyorsaság nőm boszorkányság. Grimm buda 
pesti könyvkereskedő 1882 január 12-én feladott egy 
levelező lapot Endrényi szegedi nyomdász címére s azt 
a címzett csak ez év szeptember 18 sín kapta meg.

— A kassai pénztigyigazgatóság a dohány meg
drágulását követő első hónapban 31,000 írttal vett be 
kevesebbet, mint a múlt év ugyanazon hónapjában, au
gusztusban pedig 3473 írttal több volt a bevétel, mint 
n múlt év augusztus hóban. Tehát ismét dohányoznak 
még jobban, mint, azelőtt,

- 1000 000 írtai több jövedelme lesz az állam
nak az amdi szeszgyáraktól az uj szeszadótörvéuy élet
belépte után.

- Londonban gyűj'és folyik egy oly menedékház 
alapítása iránt, melyben iszákosságbau szenvedő uruk.it. 
elhelyezhessenek.

— Lépfenében elhalt emberek. Oszterhuboer csab- 
reiideki juhnyájából 80 juh lépfenében elhullott, A cse 
lédség ez állatok búsát megette s igen sokan súlyosan 
inegbelegedfek, kelten pedig meg is haltak.

— Reformok a testületi tagdijakra nézve. A kas 
sai kereskedelmi és iparkamara a földin.-, ipar és keres
kedelemügyi miniszteihez intézett, telterjesztésében töb
bek közölt, ama nézetének adott, kifejezést, hogy némi 
igazságtalanság rejlik abban, hogy a sok segédszemély
zettel dolgozó, tehát jobb módú iparos, ki a testületet, 
igen gyakran veszi igénybe, ennek fentartásához csak 
annyival járul, mint segédszemélyzet nélkül működő, 
vagy kevés munkást, foglalkoztató iparoslársa. Ezen a 
bajon a kamara szerint segíteni lehetne oly módon, hogy:. 
1. vagy a segédszemélyzet, számát véve alapul, a testű 
leihez tartozó iparosok fokozatos tagsági illetéket fizet-1 
Déliek; 2. vagy az iparosok évi kereset-adója vétetvén 
alapú., a tagsági díj helyett a kamarai illetékhez ha
sonló testületi illeték szedetnék egy a törvényhatóság, 
illetve a minisztérium állal jóváhagyandó kulcs szerint. 
Több ipartestület ily értelemben óhajtván alapszabálya 
it módosítani, kérdést tett a kassai iparkamara a mi 
niszt.eriumhoz, helyesli-e ezen rendszerek egyikét, vagy 
másikát és hajlandó volna-e ezen módok bármelyikéhez 
jóváhagyásával hozzájárulni ?

— Dinamitgyár a Hortobágyon. A földmivelésí és 
honvédelmi ministerium a Hortobágyon egy robbanószer
gyár felállítását tervezi.

— Arad városának egy év alatt a lógszeszvilágitás 
16,000 írtjába kerül.

— Magyar lovak diadala. A legutóbbi bécsi lóver
senyen hét. nagy díj volt, kitűzve 1000—5000 fit. kö 
zötí. A hét díj közül hatot magyar lovak nyertek meg, 
a kisebb díjak közűi is többet elhoztak

— Kié a nyeremény ? A „Békésmegyei Közlöny"- 
ben olvassuk a következő sorokat: „Egy cipész inas a 
múlt héteu három számot álmodott és szerette volna 
megtenni, kért a segédektől kölcsön pénzt e célra, ha 
nyer, hát kamattal adja majd vissza, de egyik sem bí
zott a „szerencséjében". A fiú szomorkodolt, hogy most, 
nem fog nyerni, a szán.okát, pedig meg kell tenni. Mi 
kor nem látták, az egyik segédtől ellopott. 20 krajcárt, 
és rárakta az álmodott számokra. A segéd észrevette a 
hiányt, de a fiú tagadta, hogy nem vette el a pénzt. 
Pár napra a fiú örömmel tér haza és búnbánólag be 
vallja a segédnek, hogy a 20 krt csakugyan ő vette el, 
de most ad érte 20 irtot, mert, nyert a lottón, az álmo
dott számok csakugyan kijöttek. A segéd most nem akar 
megelégedni a 20 írttal, hanem a fiútól követeli az egész . 
nyereményt, mert az ő pénzével nyerte; a fiú pedig azt! 
állítja, hogy igaz, hogy a pénz az övé volt, de ő neki 
meg a számok voltak meg, melyek kijöttek. A bíróság 
fog most ez ügyben dönteni.

— Húsfogyasztási szövetkezet alakult Cegléden. A 
társaság tőkéje 5 frtos részvények kibocsátása által sze
reztetik be.

— A világ legnagyobb operaháza Chicagóban most 
építik a világ legnagyobb operaházát, melyben 8000 
ülőhely lesz.

- A „Budapesti Hírlapinak a hazai művelt ol
vasóközönség vetette meg alapját. A lap éléstől fogva megortotte 
a magyar közönség szellemét; minden pártérdek mellőzésével 
küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez egyet en jelszóval, ma- 
üyarság I Viszont az ország legkiválóbb intelligenciája is azono
sította magát a lappal, fölkarolva azt oly módon, mely paiatlan 
a magyar újságírás történetében. A hazai sajtóban maiga eg - 
nyesebb eredményt a „Budapesti Hírlap" érte el; leguepszerübb,,

i

legel terjedi ebb lapja az országnak. A kü'ső dolgozótársak egész, 
seregén kívül u szerkesztőségnek annyi belső tagja van, a meny
nyivel egy magyar lap sem dolgozik; minden ro.atot külön ve
zető gondoz, a helyi tudósítókon kívül, a kik a nap történetét 
Írják. Minden fontosabb bel- vagy külföldi esemény felől rendes 
levelezőn kívül saját külön tudósitó értesít közvetlenül; a táv
irati szolgálat immár oly tökéletesen van berendezve, hogy elmond
hatjuk : nem történik a világon semmi jelentékeny dolog a nél
kül, hogy a „Budapesti Hírlap- arról rögtön ne adjon hű és ki
merítő tudósítást. A „Budapesti Hírlap” politikai cikkeit Kaas 
Ivor báró. Rákosy Jenő, Balogh Pál Írják niás kiváló hazai 
publicistákkal híven, a lap független, magyar, pártérdekeket nem 
ism.-ró szelleméhez Politikai hírei széleskörű összeköttetések 
alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származnak. Az ország-

, gyűlési tudósításokat a gyorsírói jegyzetek alapján szerkesztik. 
, Magyarország politikai fts közélete felől távirati értesülésekkel 

látják el rendes levelezők, minőkkel minden városban, sőt nagyobb 
községben is bír a lap; a „Budapesti Hírlap” távirati tudósí
tásai manap már te jesen egy fokon állanak a világsajtó legjob
ban szervezett hirszolgálalával. Európa összes metropolisaiban, 
Londontól Konstanlinápolyig, saját tudósítók vannak, akik úgy 
uz ott történő eseményeket, mint az elektromos dróton oda futó 
híreket, rögtön megtáviratozzák. A külföldi rendes tudósítókon 
kivül minden fontosabb esemény felől a szerkesztőség külön ki
küldetést! tagjai adnak gyors és bő értesítést. A „Budapesti IIirlap“ 
e cé.okra liavonkint oly összeget fordít, mint a mennyi ezelőtt 
10 évvei még egy-egy hírlap költségvetése volt; de sikerült is 
elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő orgánuma 
a sajtónak. A „Budapesti Hírlap” Tárcarovata Teleki Sándor gróf, 
Tóth Béla, ltákosi Viktor (Sipulusz) óh több kiváló írók közre
működése mellett a lapnak egyik erőssége s mindig gondot for
dít rá, nu,íiJlna,,atl;o|, előkelő színvonalán A napi rovatokat 
kitűnő zsurnaliszták szerkesztik s a helyi értesülés ismert leg
ügyesebb tudósítókra van bízva. Rendőrségi és törvényszéki ro
vatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét eseményeit is min
dig oly hangon tárgyalják, hogy a „Budapesti Hírlap" helyet fog
lalhat minden család asztalán. A közgazdasági rovatban a magyar 
gazda, birtokos, iparos, kereskedő megtalálja mindazt, a mi tájé
kozására szükséges. A regénycsarnokban, csak kiváló írók leg
újabb müveit közöli. Az előfizetés föltételei : Egész évre 14 
frt, fél évre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. 
Az előfizetések vidékről legcélszerűbben postautalványnyal esz
közölhetek következő cim alatt: A „Budapesti Hírlapi kiadó-hiva
talának. IV. kerület kalap-utca 16. szám.

— Villamos világítást akar létesíteni Eperjes 
városa.

— Kötél általi halálra ítélt a bécsi rendőrség egy 
leányt, mert, 3 hónapos kis gyermekét megölte.

— Szerkesztői üzenetek.**  A Pesti Hírlap köz
kedveltségét az utóbbi időben lehetőleg még fokozta a szerkesztői 
üzenetek rovata, melyet egy lap sem kultivál oly mérvben, mint 
épen a Pesti Hírlap. Hasábszámra közöl napról-napra nem sab
lonszerű üzeneteket, melyeket csak az ért, a ki a kérdést intéz
te; de a Pesti Hírlap szerkesztői üzeneteinek rovata sokszor föl - 
ér egész tárcával, mely oktat és szórakoztat egyszerre s a kér
dések, melyekben az olvasó közönség tanácsért fordul a szerkesztő
séghez, élénken tanúskodnak arról a szinte családias, szívélyes 
viszonyról, mely a Pesti Hírlap szerkesztősége és előfizetői között 
fennáll. Vannak azonban más rovatok is, melyek egy lapban sem 
oly tartalmasak, mint a Pesti Hírlapban ; ilyenek a színházi, 
törvényszéki, napihir és távirat-rovatok. Azonkívül jól megváló- 
ga’ott tárcák és mulattató karcolatok emelik a Pesti Hírlap becsét 
s teszik oly, élénkké, hogy e tekintetben egy Jap sem versenyez
het vele És báré szerint méltán mintalapnak nevezhető, elő
fizetési ára alig haladja meg a legolcsóbb néplapok árát, lévén 
egy hóra I frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. Az előfizetési 
összegek a Pesti Hírlap kiadóhivatalába (Budapest, nádor-utca 
7. sz intézenőók, a lionnét egy h tig mutatványszámokat is kül
denek ingyen és bérmentve.

A színésznő.
(Vége.)

Az este nyitva volt ugyan a frangais színház. A 
nép hullámzott s gyakran sürgette az előadás megkez
dését. A függöny felliuzatott, de az igazgató bánatos 

I arccal jelentette, hogy a darabot el kellett halasztani, 
mert Adél kisasszony hirtelen beteg lett.

Másnap a Palais royal 58. sz. a. ajtó egy percig 
sem volt betéve. Adél előkérte a látogatók névjegyzékét. 
Bárók, grófok s egyéb előkelő urak voltak feljegyezve, 
de D. gróf neve nem volt köztük. Ekkor Adél valóban 
beteg lett.. Ezerféle hír terjedt el rosszulléte felől, sőt 
némely fiatal emberek gyász-szalagot is viseltek.

Harmad napra Adél két levelet kapott, Az egyik 
hosszú aláíráson kívül következő tartalmú volt:

„Végre eltaláltuk, hogy migysád B. úrnő miatt, 
tartózkodik a színháztól. B. úrnő méltatlan versenytárs
nő. Ne aggódjék, kieszközöljük eltávolítását, hogy nagy- 

........................ ’ ’ tttu-

bze- 
s a

sád mint első rendű csillag az égeu színpadunkon 
dököljék."

Adél arcán édeskeserű mosoly volt látható. 
A másik levél I). gróftól volt, Büszkeség és 

relém látszott küzködni szétmarcangolt, szívében 
szellemes leány belátta, hogy a tüzes francia nem so 
káig fog habozni kezét, kibékülésre nyújtani.

„Csakugyan megbánta", gondolkozók Adél, — „de 
büntetésül boszut kell állanom, igen, legyen oka félté
kenységre — kell", azután csengetett. „Mari, C grófot, 
tudod, a kit oly ritkán fogadtam, ezentúl be fogod bo
csátani, mig az ellenkezőt uem parancsolom."

* **
Időközben B. úrnő a színháztól elbocsáttatott, s Adél 

föllépett, C. gróf többnyire a kulisszák mögött, lábatlau- 
kodott, midőn kedvence játszott; de minden elfogulat
lan ember ismerhette föl, hogy Adél tekintete nem vall 
valami szerelmi hajlamra. D. gróf ellenben bensejébeu 
mérges kígyót táplált. Lemondott szerelmének reményé
től s önmagát vádolta az elkövetett igaztalansággal. 
Nem volt bátorsága, Adélt meglátogatni. Szégyen és kő 
vetkezetesség tartották vissza. Napról napra homo
rúbb lett,

Ez meglepte Adélt, „így hasztalan a reményem," 
mondó magában, „ő szenved — oh, az én sejtelmem uem 
csal — jgen, bizonyos, hogy szenved, s még is távol 
marad!“

Nagy, világos szemében köny csillogott s mint 
megsértett fél még sem akart, hozzá közeledni.

D. gróf kerülte a. színházat — mert Adél látása 
fájdalmat okozott neki. S még is ezen nélkülözésében is 
végtelen kín volt.

* * *
A bolognai erdőben tűzijáték volt. Hosszú idő után 

ott látták ismét egymást,
Adél gyönyörű volt mint egy királyné, szebb és ba

josabb miut valaha, halavány és igéző mint a hold.

I

Haja könnyű fürtökben om'oli le, fekete fátyol leng ti 
hófehér keble fölött, mint egy távoli boldogság sejtenie

C. gróf volt kísérője. Nem egyszer pillantoil 1’. 
grófra, büntetni akarta s cselekedete mégis öntudatlan 
volt; folytonosan csevegett C. gróffal, do összefüggés 
nélkül — mosolygott, de a mint a nnp-ugarak sötét fel
hőkön át. vonulnak, hogy ismét gyorsan a láthatáron túl 
eltűnjenek.

D. gróf is mosolygott., de nagyön keserűen. Sem 
magát., sem a környezetet, nem tudta felfogni. Önkénte
lenül a szinésznőhez közeledett s halk hangon kérdező: 
„Hogyan mulatott, Adél r"

„Nagyon jól", viszonzá a színésznő könnyed haj- 
longással.

„Nem csoda, az előadás pompás volt", mondó újra 
gúnyosan D. gróf.

„Oh nem, ön téved, gróf ur, C. gróf jóságának kö
szönhetem mulatságomat," és tréfálódzva C gróf karjába 
kapaszkodott,

I). grófot inasa felsegítette a hiutóba, mert saját 
erejéből nem bírt beszállni.

* * **
Adél éjjeli 11 órakor még ugyanazon öltözetében 

Ilit ágyán, melyet a tűzijátéknál viselt, könnyedén tá
masztotta fejét karjára; a szobában levő gyertyával sze■ 
mének fénye is látszott homályosodul Előtte álmosan 
álldogált a szobaleánya.

„Az istenért, kisasszony, mit akar? Talán az egész 
éjjel akar e fönt lenni ?“

„Nem."
„Tetszik-e lefeküdni ?“
„Nem."
„Szabad e lefeküdnöm?"
„Szabad."
A leány távozott. A toronyórák tizenkettőt, tlföt- 

Adél felugrott, elővette az írószert s ezeket irta:
„1). gróf! De nem! Te nem vagy nekem gróf, csak

az én Sándorom, egyetlenem ! Egy színésznő mindenben 
rendkívüli, midőn Kain gyűlöl, midőn Achilles boszut. 
áll, midőn Kleopátra uralkodni akar — és — midőn 
szeret — — ah, itt lehetetlen az összehasonlítás A ru- 
baszekrényben színpadi öltözékeim vannak 8 én nem 
akarom, hogy azokat, nálam meglásd. Ezen öltözékekben 
büszkén állok a nép előtt, te előtted szégyenlem maga
mat, mintha az ostobaság jelei volnának! En imádlak, 
le pedig kegyetlen vagy. — Elfeledem a sértést — ne
ked ......................................... ...
dal

tok.

i Adél

liát

pedig nincs feledni valód! Jer én hozd el magad- 
reményemet." — — —

Adél csengetett.
„Parancsol, kisasszony ?“
„Ezt a levelet vigye el az inas reggeli 8 órakor 

grófhoz."
Adél nyugalomra tért.
A toronyórák éjfél iráni két órát ülőitek — és 
ismét csengetett; a szobaleány megjelent, 
„Vigye el György a levelet még 6 óra előtt," 
Másnap Adél szomorúan, fénytelen szemmel szólt, 

György inasához: „Tehát csakugyan nem találtad oda 
haza ?“

„Nem, kisasszony! Az éjjel két ügyvédet hivatott 
magához — azután levelet irt, kiment — ekkoráig nem 
tért vissza. — A levél a kisasszonyra van címezve — 
itt van!“

Adél kikapta kezéből a levelet, Ugyanazon pilla
natban csoportosulás történt az utcán -- és a kiabálás
ban hallani lehetett D. gróf nevét. A színésznő sietett 
az ablakhoz. — Egy holttestet hoztak ki a halászok a 
Szajna folyóból — a halott I). gróf volt.

* **
Adél erős lázba esett, Öukivüli állapotában Ophe- 

és D. gróiot emlegette.
Az orvosok azt tanácsolták a színigazgatónak, hogy 

uj primadonnáról gondoskodjék; mert nincs többé re
mény Adél föllépésére.

Adél előkelő családból származott. Elveit nem a 
színpad könnyelmű életéből merítette. Szelleme mély, 
képzelő tehetsége eleven, gyöngéd kedélye tele volt, 
bensőséggel; első, egyedüli szerelme 1) gróf volt — 
óhajtásai, boldogsága ő benne összpontosult.

Betegágyánál a látogal<d< száma napról napra nö
vekedett, de csak nők bocsáttattak be. Egy világos idő
szakában üzente C. grófnak, hogy életében soha többé 
nem akarja látni. Fáradhatatlan figyelem és célszerű 
gyógykezelés végre fölülmúlták a betegséget.

Az orvosok tanácsára Adél fürdőket használt.; meg
fordult minden európai fővárosban, a honnan vigabban 
ugyan, de mindig elmélázva tért vissza. Egy napon be-’ 
jelentette neki György inasa a törvényszék küldötteit 
Ezek tudatták vele egy végrendelet törvényes másola
tát, mely szerint D. grófnak egyedüli örököse vala. 0 azon
ban nem fogadta el az örökséget, hanem a tébolydának 
ajánlotta fel.

Egyedüli óhajtása volt, még egyszer Ophelia sze 
repében föllépni. Az orvosok ellenezték, de ő nem tá
gított.

Az előadás napján roppant, kedélyfájdalmai szen
vedett, mindazáital magaviseleté nyugodtunk látszott. 
Amint a haldoklók életük összes emlékeit legutoljára 
össze szokták szedni, hogy örökre búcsúzzanak el, úgy 
tűnt föl Adél kedélyében is a múlt, idők emléke. Midőn 
a negyedik óra közeledett, kinyitotta a régi ruhaazek- 
rényt., az összehajtott bársony és atlaszöltözékeket gyer
mekien gondolatok közt terítette szét a padolaton. Az
után az ajtóra irányzott, szemmel csendesen ült az ágyon, 
mint a vőlegényére várakozó menyasszony.

Az óra négyet, ütött. Az ajtó kinyílt, Adél elájult; 
a belépett szolgáló emelte föl a földről. Fél hat órakor 
magához kezdett jönni s jeges vizet kért. A fraucais 
színházban más színdarabra készültek — de Adél erő
sen rajta volt, hogy föl akar lépni Hét órakor az öl
töző tükör előtt ült, nyolc órakor kezdődött, az előadás.

A népszínházban roppant, néptömeg tolongott, A 
páholyok tele voltak a legmagasabb rangú hölgyekkel, 
kik közt a színházi élet büszke megvetői is valáuak, a 
kik Adélban a nők közös sorból, méltányolták.

Ophelia lépett föl. Sokáig keltett elnémulnia. A 
i

uruk.it


tupxvihiir, nz éljenzés majdnem egy negyedóra hosszáig 
tartóit. Jótékáímti lelkesedés, fenség, lermész.etfölöttl 
bánat uralkodott.. Midéit a megőrült. Opltelia jeleneiében 
szalmiikoronájiíval jelent, meg, beszedje hallt sóhajtássá 
változott át. A szii ház Imlolti házzá lett — a léleltze- 
tet is lehetett észrevenni. — Ojihelia szabad folyást 
engedett kényeinek s Adél igy kezdett, szólni: „Hány 
halotti virág van kezemben! — Oh, az uiii.d fehér szegfű 
volt — igy, a hullámokba hajitlak benneteket — a 
Szajna gonosz, vizélte — vidd őket szép halottamhoz, 
I) grófhoz. —“

Erre arca csodálutosau ellialaványodott és ijesztő 
módon vonaglott. Őrllllen terűit, el a színpadon.

* **
Irgalmas nővérek vették ápolásba a szerencsétlent. 
Napok múltak, Adél soha többé nem volt látható 

a. színpadon — soha sem sétált királynéként a bámuló 
tömeg közt. Tizenegy hónap múlva több íáklyavivő ki
sélt ki egy koporsót a tébolydából, mely egy huszonegy 
éves leányt zárt, magában.

A koporsóra fehér menyasszonyi koszorú volt téve.

K c zga zd.a s á
„^1 znnyyfiv ytiz<l>ííz Jimlser*1 ij+llií I tisi fizi)vetfaizete* 

vasárnap (tu tolla alakuló ülését Dessewfiy Aurél gróf 
elnöklete alatt. Az alakuló ülésen mintegy ötvenen je
lentek tmg a fővárosból és a üdéiről Az elnöklő gróf 
megnyitó tzavat után, a melyekkel nagyjában körvona
lazta'az alakítandó szövetkezel célját, a jelenvoltak hoz
záláttuk a kinyomatott al"pszalrálv tervezet részletes meg
vitatásához. Felolvastatott a már eddig jelentkezett 65 
Ingnak teljes névsora és a szállításra bejelentett rozs 
és zabmennyiség. Az. alapszabálylervezetet pontonkint 
vették tárgyalás alá és az érdeklet lek liozzászólása után 
több rendbeli módosítást tettek rajta. Az elfogadott sző 
vegezés szerint a szövetkezet, célja a következő: „A 
magyar gazdák szövetkezetét, alakítanak oly célból, hogy 
a es. és kir. közös lmdseiégnék, nemkülönben a m kir. 
honvédségnek a mezőgazdasági ipar által előállítóit 
szükségletei a lehelő legnagyobb mérvben, egyenesen a 
termelők által fedeztessenek. A szövetkezet főszékhelye 
Budapest, azonkívül az ország különböző részeiben a 
szükséghez képest fiókokat állít föl. A szövetkezet 10 
évre alakul. Egy tag évi dija 10 frt. A szövetkezet tag
jai lehetnek oly önjogu és polgárt jogaik élvezetében 
levő mezei gazdák, földbirtokosok, gazdálkodók, bérlők 
és gazdakörök, kik az orsz. gazdasági egyesület, vagy 
valamely vidéki gazdasági egyesület tagjai. Minden tag Felelős szerkesztő ős laptnlajdonost S£:iS:ízh<» vi< k Norbert.

2. 8 «=

•d

P*
ct 
íl)
o1
ö1

ü1
ö1

ül} 
h1 (D
P* 
<1

Vilit szerencsém a n. é. közönség 
becses tudomására hozni, hogy a lek. 
Jurenák Edéné túl a kurcai földjén

p 3 •p' 
5* - 

<< =:tt> —

£

1

' 5*
M o: £ N ö ® ro '*
S. zrrO lá Ö "25 i-51í -yj

r* i_____

O S ÍL

>- P r-2 ? V fl

nak joga van a szövetkezet által vállalkozásul 
zott szállításokban saját, termésével a szükséglét cs je 
leutkezés arányában részt venni. A szovet.lt^e^, “
kötelezik magukat, mindazon katonai kit estéit szállítás 
bán, n melyeknek anyagát a szövetkezet közvetít. a 
szövetkezet ölhet ülésével részt nem venni, — az e szabály 
ellen vétők kizárással, esetleg az igazgatóság által meg
határozott 500—5000 írtig terjedhető pénzbírsággal Buj
tatnak. Feloszlás esetében az esetleg femmiradó tárta- 
lékalap nz orsz. gazdasági egyesület kezelése alá bo- 
csiUtaíik/— Az igazgalóság érintkezésbe fog lépni a 
katonai hatósággal, hogy a szövetkezet már az idei ok- 
tóbeii szállításban, tehát az alapszabályok jóváhagyása 
előtt, részt vehessen.

Irodalom.
Ctróf Vaj nánielíöl „M a g y a r o r s z á g t ö r tő- 

nete“ című füzetes vállalat indult meg. Gr. Vay Dániel egjike 
az 1S1H. előtti mozgalmas illák legkiválóbb férfiúinak, s minta a 
nyilvános szereplős teréről visszavonult, ernyedetlen szorgalom 
és lelkesedéssel dolgozott a nagy munkán, melyben megtestesül 
közeleilő ezredéves fennálló’unk ünnepének nagy eszméje. Gróf 
Vay nemcsak mint a műit idők társadalmának nagy alakja i me- 
rote.s előttünk, hanem mint az ir dalom kiváló munkása, ki mun- I 
hójával bizonyára .pótolni fogja-azt a reg érzett hiányt, melyet 
a magyar történetírás oly régen nélkülözött. — Magyaror-i 
s z á "'népszerűén megirott története valóban egy ilrt fog | 
pótolni, melyet eddigi történetíróink vagy nem tudtak vagy nem ' 
akarlak betölteni. Egy a nép nyelvén megirt munka, müy becsét 
oavszerúségbeu rejti el, mely behizelgi magát a szegény ember 
szivébe is, oly szolgálat’ t tesz, melyért az imitálom történet is 
hálával “íníékezlielik meg Vay érdemeiről. Ezer éve, hogy a ma
gyar elhagyta ősei honát, ezer évi kiizködós után alapította e 
hont, rnelyiy el minden magyar szive elválhatlanul összeforrt. Nagy 
múltja van e honnak s midőn ezredéves fennállásának örömiln- 
nepélyére készülünk, gr. Vay „M a g y a r o r s z á g t ö r t. é n e- 
té n é k“ kiadását neme:ak az alsalomszerűség, de e szükség is 
indokolja — A vállalat 15 kros füzetekben indítja meg a mun
kát, havonként három füzet fog megjelenti , s e mellett a kiadó 
többféle kedvezmény ben fogja részesíteni előfizetőit Valóban 
óhajtandó, hogy a vállalatot minden magyar ember pártolja. Az 
eg. sz munka mintegy Mb—óh füzetben jelenik meg. Előfizethetni 
egész évre ( 6 füzet) 5 frt -10 kr , fél évre (18 füzet) z frt 70 
kr, nesyed ó>re (!> füzet; 1 frt ;i6 kr. Minden öt előfizető után 
a gyűjtőknek tiszteletpéldány jár. Kívánatra gyüj ő iv és mutat- 
rányfiizet küldetik Megrendelések és előfizetések Debrecenbe, a 
„Magyarország 'löiténetit“ kiadóhivataléi a (Debreceni Ellenőr" 
könyvnyomdája), címzett dőlt.

-Apróság'.
F, I f ó v <> b z f e l t ó k a I r ó n ö r ö k ö s t. Poinerá 

iiitíbitii inultilságiis dolog földönt, vele ívekkel ezelőtt.
Egy kis városiul álloiuásillól kocsin kellett folytat 

ni.i útját. Az első kocsiban egy ma-.-ns miigu liszt, ült 

a iiuísudilibáii a trónörökös Az első kocsit zajos „UU(.. 
rrtli“ val fogadta a nép, inéit, azt hitte, hogy abban ül 
a trónörökös. A másodikat alig méltatta figyelmére.

Visszamenőt a trónörökös tréfásan e szavakkal fordult 
szárnysegédéhez:

— Kedves X! Most ét. fogok e.öl hajtani, külön, 
ben nekem nem jut. a liurráhkból!

így is történt.
A népet, azonban időközbon felvilágosították téve

déséről és most az az első kocsit nem méltatta figyel, 
mére do anuái zajosabb ováczióbau részesítő a második 
kocát.

A trónörökös, úgy látszik, előre látta ezt a mulat, 
ságos össz.eféveszfést ős később ezeket mondta szárny, 
segédjének:

— Kedves X., ön rettenesen hasonlíthat, hozzám!
* _ **

Ez is köszönetnyilvánítás. Egy párisi lap. 
bán uj év ul.áii a következő hirdetést olvasták:

„Mind azon barátainknak, hik újévkor megkímél
tek az újévi üdvkivánatokfól, e helyen mondunk szívé
lyes köszönetét, a többinek pedig javulást, kívánunk. 
Paris, 1888. Január havában. Meunier Alphonse és neje.’

*
Nagy szerencsétlen ség. — Nos, kedves bá

ró, hogy érzi magát, miért, olyan levert és boszus?
— Nagy csapás ért!
— Hogyhogy ?
— Megnyertem a főnyereményt.
— És ezt ön csapásnak nevezi?
— Hogy ne, most már nincs mit tennem, ki kell 

fizetnem hitelezőimet..
* **

Szép bűn. Pap. De János gazda, tegnap kend 
megint részeg volt, hát nem tudja, hogy a borhelybe- 
dés bűn?

János gazda. Igenis tudom, tisztelendő ur; de hát 
nagyon szép bűn.

* **
T o d j a mit, S 1.1 n k f I ó r ó r ? Nékem vannak el

adó leányaim: az edjiknek van hószezer flóréit hozomá
nya, de van edj kinüvés a hátán; a másiknak van hat- 
miczezer flórén hozománya, de van két kinüvés a há
lán; válasszon, meljik kell?

— Mandeiblűh őr: Nincsen még ültnek edj harma
dik lertnj, a leinek volna három kinüvés a hátán?

33Öppok.
Kitiinö hatású szer n gyomor minden betegségeiben.

Védjegy. Fölülnmlhatatlan él vágyhiány, gyomorgyöngeség, rósz 
illatú lolekzet, felfúvódás, savanyú lelbötTenes, kolika, gyo
morhurut, gyomorégés, homok- óh daraképzö.lés, túlságos 
nyálkakéjizódés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a gyomortól ered), gvonnorgörcs, szék szorul.!*, a gyomor
nak ételekkel és italokkal váló túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- és aranyeres bántahnak eseteiben. — Euy üvegese ara 
használati utasi'ássi'l együtt i'dkr., kettős paiaczk"Okr.

Központi szétküldés Brády Károly gyógyszerész által 
Krcmsicrhen (Morvaország).

Kapható minden gyógyszert árban.
©sás! A valódi máriaczelli gvomorcsöppeket sokat 

hamisitúák és utánozzák. A valódit* ás jelé /i minden 
üvegnek piros, a fenti védjegyjgyei ellátott boiitékha kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt haszná- 
lati" utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy az Krém- 
sierben (Tűsek Henrik könyvnyomdájában nyomatott, voü 

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszky Fer<*n és
Várady Lajos gyógyszert raihan ; Hcd-Mezó-Vésárhelyen Aigner 
Gyula, Bernek Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban ; Szarvason Medveckv József és Bartsr. Emil 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A , Barcsa? Károly. Bauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And- 

ráson PolIntsek Vilmosnál.
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nyitottam, hol mindennemű faanyag 
u. m : fenyőszálak, deszka, léc, épü
letfa, tölgyfa-oszlopok és geren
dáik, és n legjobb minőségű zsin- 
d e 1 y a legjulányosabb áron kap
ható. — Elvállalok egész épületek 
hoz szükséges faanyagok, elkészi 
lését.

Különös figyelmébe ajánlom az asz 
talos iparos uraknak a raktáromon kész
letben levő legjobb kincstári száraz 
deszkáimat, fenyő- és bükkfapallóimat.

ÓLFÁT úgy a. Tiszaparton, mint üz
lethelyiségemben és házhoz szállítva 
is, eredeti méter ölezésben árusí
tok el.

A n. é. közönség becses pártfogá
sát kérve, vagyok tisztelettel

SZABÓ ZSIGKOND.


