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■ Minden a l«p szellemi részére 
c vonatkozó közlemény, továbbá 

előfizetések, hirdetések, felszó
lamlások ide intézendök.
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1888. évi ÍX-ik folyamának negyedik évnegyedére.
Az uj évnegyed küszöbén kötelességünknek is

merjük, a f. közönséget fölkérni, hogy lapunkat, mely 
nem szájaskodással, hanem tisztességes hanggal és be* 
csiileles munkával szolgálja úgy e város mint az egész 
megye törekvéseit, ezúttal is eddig ismert pártolásában 
részesíteni kegyeskedjék.

Lapunk prograramja 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 
seltetui szíveskedtek.

A t. közönség eddigi szives 
kedvezményt, melyet egy vidéki 
vaséinak, t. i. a külön regény 
jövőre is nyújtjuk s a most bevégzéséhez közeledő

„Csillagkamara1*
cimii világhírű történeti regény kiadásából is látható, 
hogy valóban a külföldi irodalom remek műveit nyújt
juk olvasóinknak. Egyúttal tudatjuk t. előfizetőink 
kel, lmgy e regény bevégzése után ez uj évnegyed
ben e cím alatt

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

Végül azon ígéretet is tehetjük, hogy a „Csarnok" 
rovatában állandóan igen változatos és érdekes köz 
lemén vekkel 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.

pártolásáért azon 
lap sem nyújt ol 
melléklet kiadását.

Az erkölcsbiró.
Alig terjedt el a híre városunkban Kovács Pál 

Volt városi helyettes számvevő helypénz manipula- 
tiójának, már más nap a sikkasztás az országos 
napi lapokban is meglehetős hűséggel volt közölve, 
s e város minden egyes polgára őszintén sajnál 
ko/lmtott n fölött, hogy e városnak őszelejéből való 
őzép és gyors előhaladására a folytonosan meg 
megújuló sikkasztások igen sötét árnyékot vetnek 
s a kormányköröket is igazán gondolkodóba ejthetik.

Igazán fényes, de egyszersmind szomorú elég
tételben részesült e lap szerkesztője mint városi 
képviselő, hogy a midőn múlt évi augusztus hóban 
tartott városi közgyűlésen a hely pénznek a városi 
számvevő által való átvételét megdönthetetlen érvek
kel kifogásolta s ezen állapot megváltoztatását 
sürgette, egy év múlva hivatalosan kellett a város 
polgármesterének konstatálni, hogy a helypénzből 
mintegy ‘2400 frt oda van. Midőn e lap szerkesz
tője a múlt évben a helypénz ügyében felszólalt, 
ugyanaz a számvevő a legkomolyabban azzal állott 
elő, hogy hiszen oly szigorú az ellenőrzés, hogy, 
abból a pénzből cgj krajcár sem veszhet el s &| 
felszólaló képviselő e részben teljesen nyugodt le
het. De bármiként érvelt a tisztelt számvevő, a fel
szólaló képviselőt nem nyugtatta meg s a követ
kezmények megmutatták, hogy milyen szigorú 
ellenőrzés alatt állhatott nevezett számvevő.

Ez évben nem egy városi hivatalnok fordult 
meg szerkesztőségünkben s arra figyelmeztette e 
lap szerkeztőjét, hogy a hely pénz körül hiba van. 
Azonban kézzel fogható bizonyíték nélkül nem le
hetvén föllépni, e lap szerkesztője azzal nyugtatta

meg a figyelmeztető hivatalnokot, hogy hiszen a 
múlt évben éppen e lap szerkesztője szólalt föl 
ezen ügyben, még pedig a legilletékesebb fórum, 
a képviselőtestület előtt — de hasztalan, ha pedig 

' baj lesz, majd kidugja fejét a szeg a zsákból, ak- 
I kor majd ki fog tűnni a mait évi felszólalás jogo
sultsága — de már akkor későn lesz.

A ki a helybeli lapok viszonyát és az abból 
kifolyó toliharcokat ismeri, talán hitelt ad a „Szen
tesi Lap" azon múltkori állításának, hogy Kovács 
Pálnak csakis e lap szerkeztője volt ellensége, 
mert mások egyszerűen rósz Palkónak ismerték. 
Hogy miből következtetheti ezen ellenséges viszonyt, 
valóban nem tudjuk, ha csak a hírlapi polémiá
ból nem vonatik a következtetés, de akkor a követ
keztetés nem helyes, mert ellenség és ellenfél 
közt nagy a külöinbség, s e lap szerkesztője, ha 
ellenfele volt is Kovács Pálnak, de ellenségének 
soha sem vallotta magát, tehát a „Szentesi Lap" 
részéről történt insinuatio ellen határozottan til
takozik. E lap igen is harcolt a „Csongrádinegye" 
szerkeztője elleu, mert túlkapásait, közéletünk tisz
tességes harcosai ellen intézett kíméletlen támadá
sait ellensúlyozni, hírlapírói kötelességünknek is
merjük, tudva azt, hogy midőn lapjában legjobban 
esküdözött, benső meggyőződése egészen más volt, 
szóval ő reá lehetett igazán mondani, a mit ő 
másokra vonatkozva igen gyakran emlegetett, hogy 
vizet prédikál és bort iszik. Hát midőn egy olyan 
ember, kinek múltja nagyon viharos s mindenki 
előtt ismeretes olt, egy ilyen népes városban köz
véleményt akart csinálni, vájjon nem kötelessége-e 
a hivatásának magaslatán álló sajtónak, hogy állást 
foglaljon az olyan hamis erkölcsbiróval szemben? 
Hogy a „Szentesi Lap" nem foglalkozott annyira 
a „Csongrádmegyével" és szerkeztőjével, annak is 
megvan a magyarázata.

Ugyanis a „Szentesi Lap" szerkesztője nagy
ban előmozdította az ő megválasztását, holott Tóth 
Kálmán, jelenlegi adóügyi tanácsnok ur szintén pá
lyázott volt a számvevői állásra s állítólag a hangadó 
körök rábeszélésére vonta vissza pályázati kérvé
nyét. Kovács Pál tehát érezve lekötelezettségét a 
„Szentesi Lap" szerkesztője iránt, nem is intézett 
támadást volt jóakarója ellen, de annál nagyobb 
érdekében állott lapját a „Szentes és Vidéke" ro
vására népszerűvé tenni s ezt csakis éles támadá
sokkal vélte elérhetőnek, amint azt már a „Cson- 
grádmegye" első számában tette s azután követke
zetesen folytatta.

Azt sem hihetjük el, hogy a „Szentesi Lap" 
csupa megvetésből nem foglalkozott s nem törődött 

I a „Csongrádinegye" szerkesztőjével, mert a kit meg
vet valaki, azért nem szokott vállalni komoly kö
telezettséget.

Egyébiránt magunk is aláírjuk a „Szentesi Lap" 
azon komoly kijelentését, hogy szomorú dolog, midőn 
oly irányú lap — a milyen botrányt hajhászó „Cson- 
grádmegye" volt — s oly jellemű szerkesztő a kö
zönség egy részénél pártolásra talált; mert habár 
előfizetőinek száma csekély volt, még is ez a cse
kély szám is elbizakodottá tette s féktelen táma
dásaiban éppen nem válogatta meg a hangot, tudva 
azt, ha sajtópört indítanak is ellene, úgy sincs mit 
rajta megvenni. Avagy nem kell-e arcátlanság hozzá, 
másnak tulajdonát képező könyvnyomdát falraga
szokon és újságában magáénak hirdetni s ez által 
azokat, kik pénzbeli hitelt nyújtottak neki megká
rosítani? S mekkora jellemtelenség kell ahoz, azt a 
várost megkárosítani, mely szülővárosa, mely már 
másodízben adott neki hivatalt s melynek polgár
mestere és elöljárósága őt nyomdai megrendeléssel 
is támogatta! Igazán méltónak mutatta magát e 
pártolásra!

De nem folytatjuk tovább. A nemezis utolérte 
a bűnöst, a törvény szigora elvégzi a magáét, de 
e szomorú eseten okuljanak végre valahára városunk 
képviselői s vegyék figyelembe máskor a jóakaratu 
intést. Hogy valakit bizalmukkal megajándékozza
nak, vizsgálják meg, vájjon az illető bir-e egy 
tisztviselő kellékeivel t. i. feddhetetlen jel
lemmel, szorgalommal és kellő quali- 
ficatióval, s ha ezek valamelyikével nem bir,

arra senki kérésére ne adják szavazatukat, külön
ben úgy járnak, mint a helyettes számvevővel, 
ki a benne helyezett bizalommal rútul élt vissza.

Az életbiztosításról általában.
Szerencsére oda fejlődött már az életbiztosítás in

tézménye, hogy annak felesleges reklámot csinálni. Az 
életbiztosítást ma már minden intelligens ember köteles
ségének tartja és e kötelesség teljesítése napjainkban 
már oly egyszerű és oly minden fáradság nőikül jár, 
az egész berendezés annyira gyakorlati és olcsó, hogy 
minden ellenvetésnek el kell némuluia. Ez okok dacára 
nem tartjuk feleslegesnek a kérdéssel közelebbről is 
foglalkozni és oly oldalról megvilágítani, mely eddig 
talán kikerülte azok figyelmét is, kik ezzel foglal
koztak.

Az első modernebb életbiztosító társulat az „Ami- 
cable" 170ö-bau alapittatott. Az egész világ gjőrs buká
sát jósolta; a lapok hangosan kiáltották, hogy az „arcul 
csapása a gondviselésnek." Ez első társulat terve volt 
mindent biztosítani, fiatalt, öreget, egészségest, beteget 
ugyan azon 5 százaléknyi évi dij és 7 százalék belépési 
dij mellett. A vállalalatuak volt sikere. Angliában és 
más európai tartományokban csakhamar hasonló társula
tok alakultak. Csak a franciák kiáltották ki erkölcstelen
nek és törvénytelennek, inért a „közerkölcsisőg meg
sértése, egy szabad ember életére, mely minden becsű
lésen fölül áll, árt kitűzni."

Természetes, hogy ma sincs hiány oly emberekben, 
kik ez intézmény áldásos voltát ős előnyeit nem bírják 
fölfogni. Azt hozzák föl például: ha egy fiatal 25 éves 
ember életét 5000 írtra biztosítja, a miért évenkint 
100 Irinyi dijt fizet, 24 év alatt a kamatok kamatait, 
is számítva, többet fizetett., mint a mennyit családja 
halála után kap, ha ellenben eléri a 75-ik évi életkort, 
a kamatok kamataival kétszer, sőt háromszorta nagyobb 
összeget fizetett be, mint a mennyire biztosítva volt. 
Ebből azután azt vonják le, hogy sokkal célszerűbb a 

i pénzt takarékpénztárban vagy biztos ház és birtokjel- 
| zálogba fektetni. Ez kétségkívül legokosabb lenne abban 
■ az esetben, ha tudni illik az ember bizonyosan tudná, 
hogy legalább még 25 évig élűi fog, de a biztos tudat 
nélkül a kevésbé vagyonos lórii kockára teszi családja 
jövőjét, míg őzt élete biztosítása által alaposan kikerül
hetné.

Az életbiztosítás rendszere jelenleg már szilárdan 
meg vau álapitva ős miud inkább nagyobb kiterjedést 
nyer. Minden tisztességes embernek, ki saját, személyi 
tevékenységéből ől, kötelessége a többlet egy részét 
naponkint félre tenni arra az időre, mikor családja 
meg lesz fosztva a fontadétól. Ha egy 25 éves férfi 
hetenkiut megtakarít 2 frtot, ezzel családja részére 
halála esetén 5000 frtot biztosit, bármikor következzék 
az be. A kevésbé tehetős, ki e kötelességet elmulasztja, 
könnyelműen veszélyezteti családja jövőjének nyugalmát.

Háromféle biztosítási intézet létezik. Az eiső és 
legrégibb az, mely részvényekre van alapítva és úgy 
vau szervezve, mint más részvénytársulatok. Van tényleg 
befizetett tőkéje, biztosit meghatározott összegért rend
szerint a nélkül, hogy a félt részeltetné a nyereségben, 
mely kizárólag a befektetett tőke tulajdonosainak javá
ra esik. Különös előnye a jegyzett és tényleg befizetett 
lobé biztonsága. A részvényes csak annyiéri. kezeskedik, 
mennyiről részvénye szól, ha már teljesen befizettetett. 
A legtöbb biztositó társulat azonban a biztosítottnak 
nem csak hogy halál esetén kifizeti a meghatározott 
összeget, hanem a tiszta nyeremény egy részében is 
osztoznak azok, kik életbiztosítási policet vettek. A tár
sulatok harmadik neme az egyes tagok kölcsönösségén 
alapszik. E társulatoknál az egész nyereség, a költsé
gek levonása után, a police-tulajdonosok tulajdonát képezi.

A társulatok megválasztásánál mindenekelőtt, fi
gyelemmel kell lenni u bizlouságra, melyet, nyújtanak 
és azok jó hírére, kik a társulat élén állauak. Ha oset- 
lég akadna ember Magyarországon, ki nem tudná, hogy 
mily teljes garanciát nyújt az Első Magyar általános 
biztosító társulat, hogy ezeu első rangú hazai intézet 
oly szilírd alapra vau fektetve, mint kevés intézet, min
den bizonnyal bizalommal fizetné dijait e társulatnak, ha 
tudomást nyer arról, hogy annak éléu egy Lévay, Ormódy, 
Ullmaun, Pompéry stb. állanak.

A biztosítás megejtése alkalmával pontosan kell 
megfelelni azokra a kérdésekre, melyeket a betegségekre 
nézve intéznek a félhez. Jobb a biztosítást nem is esz
közölni, mintsem hogy a család, miután a dij évek bősz- 
szu során át fizettetett, a bekövetkezett haláleset után arra 
a szomorú tapasztalatra jusson, hogy a police elmulasz
tott díjfizetés vagy hamis bejelentés miatt értéktelen
nek nyilvánittatik. A ki a törvényes határozatokat és 
nyilatkozatokat pontosan nem ismeri, az jól teszi, ha 
mint minden fontosabb ügynél, értekezik ahoz értővel, 
mielőtt, a biztotitási ajánlatot aláírja. A társulat nem 
köteles helytelenséget vagy valamely adat elhallgatását 
kimutatni, ha a kifizetés elleu akadályokat gördít, ha
nem a család, vagy a police tulajdonosa köteles bizonyí
tani, hogy a pilice minden adata hiteles. Igaz ugyan, 
hogy vannak oly társulatok, melyek mindeu nehézség 
nélkül fizetnek, de vannak olyanok, még pedig hazínk*



bíin is, melyeknek policejaif, hu valaki már elfogadja, 
azt csak akkor tegye, hu minden tekintetben biztosította 
magái. kijátszások ellen, mire van nem egy példa.

Lesz alkalmunk úgy az elsők mint, az utóbbiakkal 
foglalkozni, de ezúttal nem akartunk egyebet, csak az 
élotbiztositás réinely fényoldalát íölttlulelni. Vannak 
árnyoldalai is, melyek ugyan nem az életbiztosítás mint 
intézményből származnak, hanem a melyeket az intéz
ményre vetnek oly társulatok, melyek feledik, hogy az 
életbiztosító társulatok nem csak részvénytársulatok, ha
nem bizonyos tekintetben jótékony és erkölcsi intéze
tek is. n-if-f K. L.‘

Csongrád megye virilisei tíz I8S9-ik évre.
Csongrád megye igazoló választmánya e hó 

1-én tartott illésében a legtöbb adófizetők név
sorát a jövő évre következőleg állította össze:

forint forint
I’allavicini S. őrgr. 41371 Lázár István 387
Károlyi László gr. 24537 Újhelyi Nándor 383
Károlyi Sándor gr. 22497 Bamberger Lipót 364
Sváb Jakab 4392 Su'c Lajos 363
Kárász Géza 3603 Dr. l’ollákSándor 363

.‘■Jarkadi N. Mihály 1757 Berkec Ferenc 348
Faragó Mihály 1718 Tamást! Béla 348
Zsoldos Ferenc 1530 Cukor Emil 346
Dr. Haris János 1522 Szeder Imre ?45
Szapári Géza gr. 1465 ifj Piti József 341
Károlyi Gy ulti gr. 1316 I’ákolic János 338
Ulár István 1304 Csúcs János 337
Sarkadi N. Antal 1188 Fekete Márton 335
Juremik Imre 1060 Dunás V irga Sándoi 329
Bngi Imre 973 Rabi Ferenc 328
Ihigi Mihál.y 949 Pintér András 324
ük Mateffy Ferenc 927 Halus Józef 323
Borotvás János 864 Babós Sándor 322
Hegyi Antal 84 8 Ifi. Vajda István 322
Szarka Mihály 817 Szobotka Fülöp 320
Stinnmer Sándor 814 id. Greskovics I’al 319
KllOn Adolf 763 Szűcs Dániel 319
Sváb Gyula 724 Szvoboda Ferenc 318
Nagy Imre 708 Iliié László 317
Kovák József 665 Rác Ferenc 314
Itakovszky István 659 Vajda Sándor 307
Weisz. Lőrinc 658 Mojzsik Lajos 307
Ka nász N. Imre 615 Jurenák Béla 30G
Rúzs Molnár Sándoi 603 Soós Pál 302
id. Jerney M.hály 598 Kovács Imre 300
Szeder János 591 Keller Lajos 299
Magyar lnne ötlömösi 582 Kristó Nagy Imre 298
Fi ló János 580 Sarkadi Nagy Sándoi 295
ilj. Bariba János 548 Sznboika Gusztáv 288
llunyady Lajos 512 Forgó József 286
Vajda János 507 Lakos Ferenc 283
Könny Ferenc 472 Mezei Mór 281
Neumann Mór 472 Széli Bálint 280
ifj Vecseri János 467 Éried Zsigmond 279
Eszes Mátyás 461 Forgó G. Pál 278
Kiss Ist ván 430 ifj. Maröli István 278
Kiss Zsigmond 422 Szürszabó N. Imre 276
D. Szilágyi Sándor 420 Ehrlich József 275
Sisak M. Antal 418 Cukkermann Károly 274
Geiőc Lajos 406 Rúzs Molnár Ferenc 265
Polgár János 405 Dimaháti Vas István 264
Maasburg Sándor bi 391 Bárdi János 262
Csúcs Antal 391 Horváth János 261

Póttagokul felvétettek ;
forint forint

Nagy Ferenc 256 Sisák M. János 248
Vinnner Károly 255 Sarkadi Nagy Ferenc 247
Szoboszlai Sz. Mihály 252 Tekulics János 244 .
Kiss Ferenc 251 Réllii Ferenc 241
lítizs Molnár János 248 Tajthy Kálmán 24q

Világfolyása.
Első sorban kötelességünknek ismerjük azon 

Szomotu gyászról értesíteni t,. közönségünket, inc y 
özvegy gróf Batthyány Lnjosné elhunyta által az 
országot érte.

Hogy ki volt gróf Batthyány Lajos, a szabad
ságharc nagy hőse és áldozata, minden hazafi előtt 
ismeretes. Hogy milyen lehetett a bánatos özvegy 
élete szeretett férje halála után, azt nem lehet le
írni, csak érezni! S inig férje hazánk szabadságá
ért áldozta fel életét, a kesergő özvegy újabb ál
dozatot hozott e hazának, mert egész életét a ha
zának szentelte mint, számos jótékony egyesület 
alapitója. Világra szóló volt férjének, a nagy haza
finak gyászos kivégeztetése, országra szóló volt a 
bánatos özvegynek jótékonysága, tehát e helyen 
örökítjük meg e gyászesetet — érezze a gyászt, az 
egész ország s áldja, emlékét, míg csak hazánkat 
Magyarországnak hívják.

Két esemény tartja most lekötve a politikai 
körök figyelmét,, az egyik II. Vil.....  német, császár

■érkezése Becsbe felséges uralkodónk látogatására, 
a másik elhunyt nemesszivű atyjának, a sokat szen
vedett III. Frigyes császárnak emlékiratai.

E hó 3 án vagyis múlt szerdán volt az a nagy 
• nap, midőn Becsben a nagy vendég megérkezését 
izgatottan várták. A megérkezés és fogadtatás az 
„Egyetértés" közleménye szerint következő volt:

Már a kora reggeli óráktól kezdve özönlött 
a nép a nyugati pályaudvar felé, hogy láthassa a 
szövetséges szomszéd birodalom ií.ju uralkodóját. 
Már 6 órakor elfoglalták egyes csoportok a ked
vező kilátást nyújtó helyeket s 7 órakor felvonult 
a katonai kordon, a mellékutcákban is elzárták a 
kocsiközlekedést s mind sűrűbbé vált a tömeg. Kü
lönösen szépen volt díszítve a Máriahilferstrasse 
Ausztria, Magyarország, a Német-birodalom, Bel
gium s Bajorország zászlóival, az erkélyről s az 
ablakokból szőnyegek csüngtek le, számos kereske
dés kirakatában a két, uralkodó feldíszített szobrait 
lehetett látni. A magánházak is lassankint mind 
jobban kezdtek zászlódíszt felölt,eni.

Fél kilenc óra tájban kezdődött az udvar fel
vonulása.

Pontban 9 órakor érkezett a német császár 
különvonata a pályaudvarra. Vilmos császár a nyi
tott szalonkocsiban állott s katonásan üdvözölte a 
királyt, és a főhercegeket, a kik szintén katonásan 
szalutáltak. A diszszázad zenekara logadta a né
met császárt.

Mihelyt megállt a vonat, Vilmos császár gyor
san leugrott a kocsiról s kitárt karokkal sietett 
Ferenc József király felé, a ki mosolyogva ment 
eléje. Mindkét uralkodó levette fövegét, kezet szo
rítottak s azután Vilmos császár hevesen keblére 
ölelte uralkodónkat, a ki szintén erősen magához 
szorította Németország ifjú császárját. Ezután az 
uralkodók háromszor arcon csókolták egymást, majd 
ismét kezet szorítottak s igy kéz a kézben halad
tak a főhercegek csoportja felé, a kik katonás üd
vözlettel várták a vendégcsászárt.

A német császár legelőbb Rudolf trónörökös 
felé sietett, a kit szintén többször magához ölelt 
és megcsókolt. Azután megölelte Károly Lajos és 
Albrecht főhercegeket s sorra kezet szorított a 
többi főherceggel. Ezalatt Ferenc József király visz 
szasietett a vonathoz, mely a. németek császárját 
hozta s néhány barátságos szót váltott Bismarck 
Herbert gróffal és Reuss herceg német nagykö
vettel.

A két uralkodó ezután együtt ellépett a disz
század előtt, melynek tiszteivel Vilmos császár ba
rátságosan beszélgetett. Ezalatt meg lehetet t figyelni 
az ifjú császárt, a ki közöshadseregbeli egyenruhá
ban volt s mellét; a szent I.stván-rend nagykeresztje 
díszítette. Vilmos császár arcát az öröm pírja ön
tötte el, barátságosan mosolyogva jobbra balra, s 
arcán nyoma se látszott annak- a komoly, szigorú 
vonásnak, mely egyébként jellemzi.

A két uralkodó ezután élénken beszélgetve 
kilépett a perronból s a rajok várakozó udvari fo- 
gatba ültek. A német császárt, a ki királyunk hal
jál ült. a kocsiban, a. várakozó tömeg élénk üd
vözlő kiáltásokkal fogadta.

A burgban a német császárt legelőször Ho- 
henlohe főudvarmester és llunyady gróf főszertar- 
tásmester fogadták és felkisérték a koronás ven
déget a. lépcsőn.

A szertartás-terem előtt a királyné, Stefánia 
trónörökösné és Mária Terézia, Mária Jozefa, Mar
git, Mária és Erzsébet főhercegnők üdvözölték a 
német Császárt, a ki a királynét karon fogva be
ment a tükörterembe Közvetlen a nemet császár 
és Erzsébet királyné után Ferenc József király, 
a trónörökös, a föntebb említett főhercegnők és 
főhercegek léptek a terembe.

Miután a császár egy darabig a tükörterem
ben időzött, átment a Pietra dura terembe, a hol 
magának az összes jelenlevőket bemutattatta.

Vilmos császár különösen Kálnoky gróf kül
ügyminiszterrel és Tisza Kálmán miniszterelnök
kel huzamos ideig beszélt. Igen barátságosan üd
vözölte Kálnoky gróf Bismarck grófot. Ö felsége 
a királyné és a főhercegnők üdvözlőié után Vil.nos 
császár, a királynéval karján, azután királyunk 
Stefánia trónörökösnével és Rudolf trónörökös Má
ria Terézia főhercegnővel a szomszédos nagy te
remben felállított udvari méltóságok és miniszte
rek elölt elhaladva ő felsége a királyné kistermébe 
vonultak. Itt a német császár kísérőit a királyné
nak bemutatta. Később Vilmos császár királyunk
kal visszatért és bemutattatta magának az urakat, 
kiknek kezet nyújtott.

Ezután a császár a királynét elkísérte a lak
osztályáig és azután ő is visszavonult.

Vilmos császár déli féltizenkét órakor távo
zott a Hofburg első emeletén levő lakásáról, hogy 
az uralkodó család tagjait meglátogassa. Felegy 
órakor visszatért a Hofburgba s lakásán megreg
gelizett. Félháromkor abbeli kívánságát fejezte ki 
a német császár, hogy a képzőművészeti akadémiát, 
szeretné meglátogatni. A kocsik azonnal előálltak 
s a császár a nevezett kísérettel az akadémiába

„SZENTES és VIDÉKE" JÁRCÁJA.

LEEIET SZEM.
BESZÉLT. (20.)

(Folytatás.)

„Nos, látod fiam, hogy ismerem s becsülni tudom 
l'hetségedel.", viszonzá a táblabiró szokott, sajátságos 
mosolyával, mely bizonyliilniiságbnii hagyta az embert, 
'njjoii komolyan beszélt e vagy tréfából. „Ugyebár, nem 
loszesz olyan bolond, hogy a félmilliót elszalajtanád" ? 
A/.ula.i unoitaöcscsének nyujtá kezét, azt várva, hogy ez 
megerősítésül megszorítja.

De Gusztáv nem látszott észrevenni nagybátyjának 
oda nyújtott kezét. „Tudom, hogy jót, altatsz nekem, s 
légy meggyőződve, hogy tanácsod nem egészen termé
ketlen földre esett.“

„Altkor elutazásomnál maradok," mondá örömmel 
az öreg ur, „holnap már oly alaposan egyengetem ne
ked az utat, hogy csak mint győztesnek kell bevonul 
nőd. De most élvezzünk egy jó reggelit, ezen fontos ügy 
miatt, egészen megfeledkeztem kávémról s szíverősités 
szükségét érzem. Egy üveg tokaji bor jó szolgálatot, tesz 
mti.dke.lfőnknek", s gyorsan húzta meg a csengetyűt,.

„Engedelmet. kérek, előbb sétálni akarok, fejem 
oly zavart.s némi meggondolással, mely a könnyelmű 
fiatal embernek éppen nem volt sajátja, rövid üdvözlet
tel elhagyta a szobát.

A táblabiró korántsem tartotta vissza. Diadalmas
kodó mosolylyal nézett utána: „Nem hittem volna, hogy 
annyi ideig ellenálljon, de mégis jó fickó s hallgat, a 
szóra. Tehát az. a divatárusnő hálójába tudta húzni a 
derék embert. Hiszen éppen az én unokaöcsénmek való 
i ő volna, kihez egy csepp bizodalmám sincs. Csakhogy 
meg van mentve. Ezt a nehéz hajót majd csak szeren
csésen juttatom a kikötőbe."

Az előhívott leány előhozta a megrendelt reggelit, s 
egy ínyenc teljes kényelmével fogyasztotta az öreg ur 
a feltálalt kedvenc ételeket. Amaz öröm, hogy Gusztá
vot észre téritette, még fokozta jó hangulatát.

a táblabiró azon jellemek közé tartozott, melyek

sohasem boldogabbak, mint midőu legközelebbi környe- 
ze'ökre linlározolt. befolyási, gyakorolnak s emberlársai- 
kai mint bábukat akarniuk szerint ide s oda mozgat- 
halják. A bácsi nehezen szurilolla volna annyira szivé
hez unokaöc-Coét, ha nem tudott volna teljesen fölötte 
uralkodni. Az öreg ur gyönyörködött benne, hogy ezt a 
vad és féktelen fickói mintegy zsinóron tartotta és mi
nél halározoltabban ellenkezett néha Gusztáv, annál na 
gyobb volt azután it láblabiro élvezete, ha mégis sike 
rűlt neki őt, akarata szerint igazgatni Rendkívüli okos
sága, világismerete nagy segítségére volt. Gusztávnak 
ulóliigosan mindig be kellett vallani, hogy nagybátyja, 
mindig a helyts utal követi s tanácsa rendkívüli hasz
nára válik.

A táblabiró sohasem merítette ki összes indokait, 
hogy valamely szeszélyét kivigye; csakugyan mindig 
védencének szerencséjét és előnyét, tarlótta szeme előtt: 
igaz, hogy összes intéseit és utasításait a leghidegebben 
számitó ész diktálta — szívre legkevesebbet hallgatóit.

Egy szellemileg rest és durva, i'ékteleu külseje 
daczára alapjában mégis igazgatható jellemre, a milyen 
Gusztávé volt, a táblabiró befolyásának íöltéllennek, 
irányadónak kellett lenni, s az unokaöcscse sokkal
jobban volt már hozzászokva, magát nagybátyja akarat
nak alárendelni, mintsem hogy az ellen oly könnyen 
mert volna föllépni.

A táblabiró gyors elhatározáshoz lévén szokva, 
azonnal megtette a szükséges utazási előkészületeket s 
nagyon csodálkozott, hogy Gusztáv azon a napon nem 
jelent meg az ebédnél. Oly hosszú sétára még sem volt 
szüksége, hogy a szegény divatilrusuöt elfeledje s ön
magával tisztába jüjjön.

Csak szürkületkor jelent meg Gusztáv s el akart 
osonni natybátyja irodája mellett, hogy észrevétlenül 
juthasson el szobájába; de mindazáltal sokkal nehezebb 
volt, lépése, mert a táblabiró finom füle mégis meghal
lotta, az ajtó hirtelen kinyílt s a mint, Gusztáv meg
könnyebbült szívvel lábát, már a folyosóra tette, egy 
jól ismert, éles hang visszahívta: „Ilovtí, hová, csavargó ? 
kÉí'i U'n' W,110l""p el 'lkarol{ utazni s azért okvet, 
lenül kell veled beszélnem?"
n. G“sztáy ijedten hátra fordult b átkozta bátor lé
pését. Ma szívesen kerülte volna el nagybátyját, hogy

rest emberek módjára a kellemetlenséget holnapra ha- 
laszsza. De most már gondolni sem leheteti szökésre, a 
viharral szembe kellett, szállni és gondolkozás nélkül 
engedett a meghívásmik.

„Miért nem jöttél haza ebédre? Feleségem egészen 
nyugtalan volt, s tapasztalásból tudod, mily könnyen té
ved el felizgatott képzelődése a legzavarosabb gombi- 
latokba. Már attól téli, hogy gonosztevők barlangjába 
jutottál."

„A jó néni! Engedj meg, hogy hozzá siessek s 
bocsánatot, kérjek tőle," s Gusztáv gyorsan akart, távozni.

„De innen nem oly könnyen szöksz el!" kiállá a 
‘áblubiró őt visszatartva. „Nincs is rá szükség, hogy 
személyesen jelenj meg az ö megnyugtatására “ Ez alatt 
a csengétyűhuzó után nyúlt, s midőn a szolgáló megje
lent, tréfálódzva szólítá meg: „Tudsz-e szemlét tartani 
ezen ur fölött ?"

A szolgáló nem ismerte ugyan e műkiíejezést, de 
felfogta, mit ért alatta ura. „Tudok, azonnal értesíteni 
<5 nagyságát, hogy az itju teins ur szerencsésen érke
zett haza.

A táblabiró beleegyezőleg intett, fejével. „Ezzel 
tehát tisztában volnánk, most pedig ülj le mellém s hall
gass meg nyugodtan, hogy neked a kellő utasításokat 
megadhassam."

Gusztáv nem vette figyelembe a barátságos meg
hívást,, gyors lépéssel többször végig sétált a szobában, 
azután megállóit, nagybátyja előtt és nehéz lélekzetvé- 

I tel után azon vallomással lépett elő: „Hagyj fel, bácsi, 
az utazással! Még nem tudtam magam elhatározni."

„Mi jut eszedbe?" kiállá az öreg ur inkánk cso
dálkozva mint boszankodva. „Hiszen ma reggel már az 
én nézetemen és egészen okos voltál. Ki forgatta ismét 
fel fejedet.? Aha, tudok már mindent, Maliidnál voltál, 
ismét, olfáiitoiíl.ott az egészséges emberi ész nézetéről."

Gusztáv sem nem tagadta látogatását, sem be nem 
vallotta, hanem kitéröleg mondá: „Adj nekem tizennégy 
napi gondolkodási illőt, azután elhatározom magamat."

„Ostobaság! Annyi ideig nem halasztóm el a dolgot." 
„Legalább nyolc napra okvetlenül vau szükségem," 

viszonzá Gusztáv. „Csinálj velem, mnil akarsz, de előbb 
nem adhatok neked határozott választ, sziveidnek előbb 
meg kell nyugodni." (íolyt. köv.) 



hajtatott. Háromtól fél négyig Koburg Fíllöp her
ceget, Schőnborn gróf érseket és Tisza miniszter
elnököt fogadta anémet császár külön kihallgatáson. 
Tíz perccel a családi ebéd előtt Galimberti nuneius 
érkezett s névjegyét adta át a főhadsegédnek. Négy 
órakor ebéd volt, melyben a német császáron ki- 
ytil Ferenc József király és családi köre vett részt.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó barátaink és jóakaróinknak, kik fe 

lejthetetlen nőin végtisztességtételén bennünket felke
restek és nagy fájdalmunkat részvétekkel könnyítették 
kőszönetiinket nyilvánítjuk.

Szentes, 1888. szeptember hó 29 én.
I ida Szűcs János és gyermekei.

hírek.
— Újból figyelmeztetjük azon előfizetőinket, kik 2 

/rínál nagyobb hátralékkal tartoznak s lapkihordóink 
figyelmeztetése dacára sem teljesítették kötelességüket, 
hogy 11pm fizetés esetében utasítva vannak lapkihordóink 
a laphordást beszilnte-ni. Hl elkövetünk mindent, hogy 
lapunkat minid érdekesebbé tegyük, megérdemeljük tehát 
Iiogy t. előfizetőink is némi figyelemmel legyenek a ki 
adóhivatal iránt.

— Ünnepélyes isteni tisztelet volt e hó 4 én mint 
felséges királyunk uevenapjáii az ország összes kutho 
likus templomaiban, tehát náfunk is, mely alkalommal 
nemcsak a hivatalos körök, hanem főkép a hívek szép 
számban voltak jelen.

— Közgyűlést tart, holnap délelőtt 11 órakor a 
megyeház nagy termében a helybeli fürdőtársaság, 
melynek egyedüli tárgyát a fürdőház eladása fogja 
képezni. Előre látható, hogy e tárgy néni oly hamar 
fog megoldást nyerni, mert mig némely tagjai e tár 
saságnak nem örömest válnak meg a fürdőtől, addig 
a másik rész utalva a folytonos deficitre, az eladás 
mellett fog állást foglalni.

— Házfelszentelési ünnepélyt tartott a helybeli 
ref. egyház derék lelkésze Filó János nt. ur múlt hó 
30-án a ref. egyház által épített uj papiakban, mely 
barátságos ebéddel egybekötött ünnepélyen a városi 
tanácson kívül ngy a presbyteriuin, mint az egyház 
hivatalnokai és tanítói kara volt képviselve, no meg 
nt. Filó Lajos nagykőrösi ékesszólásu lelkész is, kit 
első helyen kellett volna megemlítenünk. Mondanunk 
sem kell, hogy' a hol oly díszes társaság jön egybe, 
ntt, a legszellemesebb felköszöntőkben nincs hiány, mi 
pedig a szerkesztői irodából azon őszinte kivánatot 
küldjük az uj papiakba, hogy annak családfeje még 
sokáig hangoztassa ékes szavát az egyház és e város 
érdekeinek előmozdítására, kedves családjának s jó 
barátjainak örömére.

— Sok helyről kapott e lap szerkesztője elis 
merő nyilatkozatot azon erélyes magatartásért, me
lyet interpellációjával a múltkori városi közgyűlésen 
tanúsított. Fogadják úgy helybeli, mint vidéki jóaka
róink őszinte kőszönetiinket szívélyes megemlékezé
sükért, mely valóban jól esik akkor, mikor a bátor 
magatartás kellemetlenségeket von maga után. Mi 
igazán mondhatjuk, a mit a „Csongrádinegye" csak 
fitogtatásból tett, mert ö egészen máskép cselekedett, 
hogy; itt állunk, a visszaélésekre és túlkapásokra 
nem hunyhatunk szemet, mert azt akarjuk, hogy e 
város minden tekintetben kifogástalan legyen.

— Kitüntetés. Konc Antal helybeli derék aszta
los segéd a helybeli iparos ifjúsági egylet elnökségé
nek ajánlata folytán azon szép kitüntetésben része
sült, Iiogy a Fogl-féle alapítvány rendelkezése szerint 
az országos iparegyesülettől Becsbe küldetett, hogy 
ott az asztalos ipar terén, melyen eddig is több ki- 
kiállításon az első kitüntetésekben részesült, magá
nak tapasztalatokat, szerezzen. Igazán örömmel kon 
stalálhatjuk ezen kitüntetést már azért is, hogy ipa 
los ifjaink e példán felbuzdulva hasonló elöhaladást 
tegyenek.

- Furcsa világban élünk! Mig szerény lapunk 
olvasói bizonyosan megelégedéssel vették tudomásul 
lapunk erélyes magatartását a visszaélésekkel szem
ben, addig e lap szerkesztőjét egyes kifejezések miatt 
egyesek szigora felelősségre vonták s úgy szólva ki
lincset. adtuk egymásnak a megbízottak. K lap szer
kesztőjének, ki féltékenyen óvja lapját minden sértő 
kifejezésektől, igyekezett is az illetőket megnyugtatni 
— csakis egy esetnél, hol pedig a legigazságosabb 
közvetítést ajánlotta, nem sikerült az ügyet rendbe 
hozni — ott tehát majd a legliivatottabb fórum fog 
dönteni.

— Helyreigazítás Lapunk múlt számában a hírek 
rovatában „Személy változás" cim alatt, melyben arról 
van szó, hogy Szánthó Lajos, a „Congrádmegyei Hi 
leiszövetkezet" péuztárnoka veszi át a „Csongrádme 
gye" szerkesztését, e kitétel fordult elő: „Mi is, mint 
a' „Szentesi Lap", több előfizetőt és több jövedelmet 
kiválniuk, nehogy kénytelen legyen az „igénytelen 
kis lap" tiltott táplálékkal fennállani." Jóakarata 
figyelmeztetés folytán szívesen igazítjuk helyre e té
telt. s kijelentjük, hogy utóbbi szavak „tiltott táp 
kilókkal fennállani", legykevésbbé sem vonatkoznak 
Száuthó Lajos urra, még pedig azért nem vonatkoz
hatnak rá, mert ö esetleg csakis a szerkesztést venné 
át, tehát a lap anyagi oldala nem is tartoznék hozzá; 
de azt is nyilváníthatjuk, hogy, amennyiben e lap szer 
ke«zt(>je és Szánthó Lajos ur közt még soha sem foi- 
ónlt e’lö a legkisebb összszólalkozás sem, tehát e lap 
szerkesztőjének esze ágában sem lehetett e kitételt 
Szállthó Lajos urra vonatkoztatni, annál kevésbbé le
hetett szándéka őt ezen kitétellel megsérteni, — te 
hát ezen hirt minden félreértés kikerülése végett 
icktifikáljuk.

— Rendes megyei közgyűlés lesz e hó 22 én, mely 
alkalommal előre láthatólag sok tárgy vár elintézésre.

— Elismerés a helybeli asztalos iparnak E hő 
4-én vette út városunk polgármestere a vállalkozó hely
beli alszlalosoktól az uj gymmUiumi épület számára 
készített, bútort, mely alkalommal a munka kifogástalan
nak találtatott. Örömmel tudatjuk e hírt, mert alkal
munk van hangsúlyozni, hogy a miden egyes jómódú 
családok kiházasitásoknál olcsó es rossz gyári cikkekre 
költenek, majdnem ugyanannyiért itt helyben szolid 
munkát kaphatnak, tehát kár rossz munkáért kivinni 
városunkból a pénzt.

— Sajnálattal vettük tudomásul Győry József 
városi levéltárnok urnák, e város mintajellemü vete
rán hivatalnokának súlyos betegségi állapotát s a lég- 
őszintébben kívánjuk, hogy minél elöb nyerje vissza 
egészségét.

— Egy krajcárral emeltetett feljebb a só ára f. 
1 jón kilogrammonkint, tehát. 12 kiről 13-ra. Hogy ezen 
áremelést gazdasszonyáink meg ne élezzék, vegyült rá 
kedves férjeiket, hogy naponkint egy pipával vagy szi
varral kevesebbet szívjanak ; mert, a só csak szüksége
sebb a háznál s többet ér egy pipa dohánynál!

— Kinevezés. Henne János mérnököt, ki már évek 
óta előbb mint rendes, azután mint kisegítő mérnök 
volt alkalmazva a tiszaszabályozó társulatnál s igy a 
víz.védekezés körül alapos gyakorlatot szerzett ma
gának, Návay Imre ministeri biztostól a szárazér sza
bályozási társulat mérnökévé neveztetett ki. öszinién 
gratulálunk mind a kinevezettnek, mind a társulat
nak, mert pontos, szakképzett és teljesen megbízható 
erőt nyert e kinevezés által.

— Uj kir. járásbiró. Bariba Jánós nyugdíjba lé
pett helybeli kir. járásbiró helyére a helybeli kir. járás
bírósághoz dr- Perczel János kir. törvényszéki jegyző 
neveztetett ki kir. aljárásbiróvá, kit körünkben szívesen 
üdvözlünk.

— Súlyos csapás érte Szlávik Gyula helybeli pos
ta főnököt és családját kél hónapos kis fiának, Gyulá
nak f. hó 3 án történt elhunyta által. Az idő gyógyító 
ereje s a jó barátok őszinte részvéte enyhítse a sújtott 
család nehéz fájdalmát,

— Kovács Pál volt helyettes számvevő letartóz
tatását a szegedi törvényszék helyben hagyta s ha
bár nyomdaiizletének a helybeli kir. járásbíróság 
által történt zárlatát feloldotta, de a maga hatáskö
rében újból elrendelte. Amennyiben a szegedi tör
vényszéknek sajtópőre van folyamatban, a kir. ügyész 
kérdést intézett az igazságügyminiszterhez, vájjon 
nem tartja-e szükségesnek, Kovács Pál ügyét más 
törvényszékre bízni eldöntés végett. Mindekkoráig 
nem döntött ez ügyben az igazságügyminiszter.

— Katholikus szülők figyelmébe. Minthogy a köz
oktatási tői vény az iskolából kikerült, de a .15 éves 
kort még el nem ért ifjúságot az ismétlő iskola lá
togatására kötelezi s az érdekelt szülők e korba eső 
gyermekeiket még nem Íratták be, e helyen is figyel 
meztet.nek ezen kötelesség teljesítésére, nehogy a tör 
vény szigora által pénzbírságra Ítéltessenek. Be kü 
lömben sem árt, ha valaki többet tud, mert a mai 
világban csakis egy kis tudománynyal boldogulhat 
a legegyszerűbb ember is; ha pedig több a tudomány, 
annál jobb.

— Pályázók. A számvevői állásra a kitűzött határ
időig, e hó 4-éig, hárman pályáztak, u. ni. Győri Ferenc, 
Gulyás János és Rába Dénes. Ellenőrizni a pénztárakat 
— uz itt a jelszó — s habár csak három aspiráns van, 
azt hisszük, hogy a képviselőtestület bátran választhat 
közülük.

— Rövid szabadságot kapott, ha ugyan annak lehet 
nevezni — Kovács Pál volt helyettes számvevő, a mi
dőn a számvevői hivatal leltározása végett meg kellett 
jelenni egykori hivatalos helyiségében, hogy ezen állás 
betöltéséig Tóth Kálmán ideiglenes számvevő a hivatalt 
átvehesse.

— Szép számmal jelentkeztek a pályázók a Borsos 
Péter lemondása folytán megüresedett városi irnoki ál- 
lásra.bA pályázók neveit betűsorrendben ezeuuel közöl
jük: Balogh Antal, Brazarottó János, Dunaháti M. Fe
renc, Érsek Zsigmond, Fekete Gábor, Gyarmati Antal, 
Jászai Sándor, Kónya János, Pócs János, ifj. Sántlia Já
nos és Szabó János. Itt is lehet válogatni s amennyiben 
ez állás élethossziglan tart, jó lesz megválogatni az 
embert.

— Ismét tűz. Múlt vasárnap reggel 7 óra után 
Rác L. IV. tizedben levő házánál tűz ütött ki, mely 
uek egy melléképület esett áldozatul. A vizsgálatból 
azt következtetik, hogy felügyelet nélkül otthon ma
radt gyermekek okozták a tűzet. Bizony a kisérben 
is elkelne egy bármilyen egyszerű óvoda, s a meny
nyiben a második óvoda a felsőpárton terveztetik, a 
legnépesebb kiséri városrész pedig legjobban rászorul, 
óhajtandó lenne, hogy a tulnyomólag katholikus vá 
rosrészbeu a r. katb. egyház kezdeményezne egy óvó 
dát, vagy pedig ilyennek felállításáért a városhoz 
folyamodnék.

— Szokatlan égzengés volt e hó 4-én este 7 és 8 
óra közt meglehetős sűrű esővel, miből időjósok hosszan
tartó őszt következtetnek. Az igaz, hogy ekkoráig alig 
éreztük az ősz beköszöntését, mert folytonosan meleg 
időjárás volt.

— A porgányl zsilip. Érdekes eset történt a por- 
gányi zsilipnél. A szakértőkből álló társaság a porgányi 
zsilipről beszélgetvén, E. A. aradi mérnök erősen védte 
a porgáuyi zsilipet s azt mondotta volna llupcsics tár
sulati főmérnöknek, hogy tétessen a zsilip ház bármelyik 
részébe egy ágyat, ő majd belefekszik s kötözzék oda; 
ő bátran és nyugodtan alszik ott, mert határozottan 
hiszi, hogy a porgányi zsilip a lehető legjobb s katasz
trófától tartani nem lehet- Minthogy E. A. mérnök nem 
engedte állítását megcáfoltatni, Rupcsics főmérnök hir
telen elosont a társaságtól s egyik vonalőrnek azt mond
ta, hogy nemsokára rohanjon be ijedt képpel az urakhoz 
s kiáltsa el magát, hogy a zsilip felfordult s a katasz
trófa állott be. A vonalőr liiveu teljesítő a főmérnök 
rendeletét s berontott a szobába az urakhoz azzal, 
hogy a zsilip felfordult. A társaság nem gondolva, hogy 
ez csak tréfa, — meglepetve állott fel és szaladt a

zsiliphez, hanem a ki legjobban védte a zsilipet, az 
ijedt meg legnagyobb mérvben és szaladt ijedten a 
zsiliphez, mely szerencsére uem fordult fel.

A budtipésti értéktőzsdéről.
(A „Magyar Morcul*" heti tudósítása.)

Az őszi üzlet nem tud megindulni. Semmi nyoma sinc- annak, 
hogy a nyaralás, a fürdőzés ideje elmúlt, mert az üzlet pang és 
az irány sem nagyon kellemes Frigyes császár naplójának köz
zététele kellemetlenül hatott Németországban, ds még kellemet
lenebb az a hatás, melyet a szorult pénzpiac helyzete a berlini 
tőzsdén előidéz. Nálunk nem igen változott a pénxp ac helyzet*. 
Az üzlet alakulása és a pénzigények fokozódása vagy apadása 
szab majd közelebb határozott irányt az elé: maradjon, emel
kedjék, vagy csökkenjen-e a kamatláb. A tőzsde általános hely
zete azonban e bizonytalanság következtében sokkal lanyhább, 
ingatagabb é* bizonytalanabb, mint volt a nyári forgalom, mely
nek pedig a nyomottság veleszületett tulajdonsága Alig találhat
nánk okot ama föltevésre. hogy az a vontatott irányzat és ked
vetlenség, mely az üzérkedés körében jelenleg mutatkoik, a tőzsde 
állandóbb tünetévé fejlődjék; de a speculáció utjai oly kimérhe- 
tetlenek, hogy teljes biztonsággal ezt ép oly kevéssé lehetne ál
lítani, mint az ell nkezőt. De bármeddig is tartson a tőzsde je
lenlegi lanyhasága: mindenesetre a rendkívüli jelenségek közzé 
tartozik.

Járadékokban szokatlanul nagy a kínálat, minek következ
tében a. járadéki árfolyamok folytonosan csökkennek.

Bankrészvényekben igen gyakoriak, de nem jelentékenyek 
az áringazodások ; az irány nyugodt s a forgalom kor’átolt.

Közlekedési vállalatok értékei iránt jó a vélemény, különö
sen a berlini tőzsdén és ennek következtében ezeknek árfolyamai 
igen szilárdak, de a forgalom itt is igen csekély.

Iparvállalati éi tékek iránt is csak nagyon kevés érdeklődést 
mutatott az üzérkedés

Sorsjegyek szilárdak. A két uj sorsjegy közül a szerb 10 
frankos dohánysorsjegyek iránt élénk érdeklődés mutatkozik. A 
„Jó szív" sorsjegyeknél azonban biztos a kudarc.

Valuták és ércváltók az utóbbi napokban ismét megdrágul
tak, különösen a német bir. márka.

* *. *
Értékpapír- és sorsjegybirtokosoknak felvilágosítással kész

séggel szolgál: a „Magyar Mercur“ kiadóhivatala, Budapest, hat
vani-utca 17. szám.

Szerkesztői üzenetek.
II. J. urnák Budapesten. A kéziratot köszönettel vettük 

s a kért kéziratot holnapután útnak indítjuk. Magánlevélben 
többet.

Csongrádi levelezőnknek. Ugyan mit szólnak 
Csongrádon Kovács Pálnak legújabb s legbolondabb esetére?

N y i 111 é r.*) 
Nyilatkozat.

A „Szentesi Lap" f. évi október 5 én megjelent 
59-ik számában dr. Filó Lajos és Pokorny Tódor urak 
elörebocsátott nyilatkozata folytán Sima Ferenc által 
egy reám nézve becsületsértő nyilatkozat tétetett 
közzé.

Midőn kijelentem, hogy Sima Ferenc megbízottai 
előtt általam a kérdés elbírálására javaslatba hozott 
vegyes bizottság alakítását szükségesnek tartottam s 
ezzel a leghelyesebben, igazságosan és lovagiasan vél
tem eljárni: a közzétett sértö nyilatkozatra csak azon 
megjegyzésem van, hogy az még most nagyon korai 
s egyáltalában jogtalan, továbbá hogy a nyilatkozat
ban foglalt sértésért Sima Ferenc ellen az illetékes 
sajtóbiróságnái fogók magamnak törvényes elégtételt 
szerezni.

Balázsovits Norbert.

Tekintetes Szerkesztő ur!
A „Szentesi Lap" f. évi 56-ik számában „Igény

perlő" cim alatt egy közlemény jelent meg, melyben 
az én tulajdonosi minőségem — ugyan teljesen ille
téktelenül — biráltatik el; sőt nem késik a „Szen
tesi Lap" szerkesztője a még meg sem indított igény
pert „mondva csinált" igénypernek jelezni.

Miután személyem s jó hírnevem, becsületem lát
tam e cikkben megtámadva, a dolog tisztázása végett 
megjelentem két tanúmmal Sima Ferenc urnái, kinek 
lakásán azonban arról értesültem, hogy hivatalos ügy
ben Budapestre távozott s hogy a beküldött cikkért 
itt hagyott helyettese felelősséget nem vállal. Noha 
incorrect eljárásnak tartom azt, hogy ily felelősséget 
átvállaló a lapban megjelent közleményekért a távol 
levő szerkesztőért felelő helyettes egyén hátrahagyása 
nélkül távozott el becsületem niegtámadója; ámbár 
ily körülmények közt a felelős szerkesztőt kérdőre 
vonnom nem sikerült: addig is, mfg ezt módomban 
lesz megtenni, kérem szerkesztő urat jelen soraim 
közzétételére s azon kijelentésem nyilvánítására, hogy 
sem a „Szentesi Lap" szerkesztője, sem senki más 
nincs jogosítva a törvényes közegek Ítéletének prae- 
judikáíi.i, annál kevésbbé minden tájékozottság nélkül 
a legbecsületesebb tulajdon megvédése érdekében tett 
vagy teendő lépéseket a mondva csinált igényperek 
kategóriájába sorozni.

Teljes tisztelettel
Jarénák Gyula, Illés Jenő.

Weszelovszky Gyula, 
mint Illés Jenő úr felkért tanúi.

*) E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.

Weisse Seidenstoffe von 65 kr.
120 Qual.) versendet roben- und stiickweise zollfrui das Fahrlk- 
Depot G. Henneberg. (k. k. Hoflieferant), Zürich. Mustéi- um- 
gelieud. Briefe 10 kr. Porto. Í2.)

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

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

Földeladás.
Nagy-Tőke közelében 25 (1200 öles) hold 

szántóföld és 33 (1200 öles) kaszáló és legeíő 
kedvező feltételek mellett eladó, a „Szentes-Vidéki 
Takarékpénztár “ közvetítésével, Imi a föltételek a 
hivatalos órák alatt megtudhatók.



tfTICHOBERNÁT
kereskedelmi üzletében

’XH Briinn, Krautmarkt 18. saját házában,
utánvét mellett kapható:

■03 Hölgykendő

*Xs

a legújabb 
báliak, kéls

_______________ _

T2a.g-u.iza.
q divatkelme, kétszeresen széles, 1

i

Gyapjú ripsz
,n’nden sziliben, GO ctm.

« hm széles, 10 méter 3 forint
80 kr.

yg WebY jute-garnitura
KS egész gyapjú, minden uj:..;2 á ég ( aszta|teritő, 

divat színben, kétszeresen .%
‘ széles, 10 inét. 8 frt. ; • 3 frl 50 kr.

Niggerloden, Julc-l’iiggöny
' ‘ ’> őszi és téli ru-1 t török minta,

búnak, kétszeresen széles, egy teljes függöny 2 frt 
10 műt. 5 frt 50 kr. ; '. 30 kr.

, V Egy ripsz-garnitura
—....... - - .kos-/*, áll 2 ágy- és egy asztal*
tötnruhának, minden sima szíriben, ; J tei’itÓbŐL Selyeiiirojttal valamint csíkos es karnrozott «> inét. • • ’ _ •' J

9 frt. 4 fr*-

Fekete terno : -Hollandi futószőnyefl- 
szász gyártmány, kótsze- X maradékok
résén széles, lOmét. 4 frt • • 10—12 mét hosszú. Egy 

50 kr. • • maradék 3 frt 60 kr.

ZDreid-ralxt • • Házi vászon 
legjobb minőség, 60 ctm. •./ , . 30 rőf,, 4 frt 50 kr 
szeles, 10 műtér 2 forint *•

go kr. • • 1 vég 30 rof 5/4 5 frt 50 kr.

King-szövet, 
jobb a vászonnál, 1 vég 

5/t széles. 30 rőf 6 frt.

Olxiffbzi
• 1 vég 30 rőf I.r. 5 frt 50 kr.

Karrirozott és csikós
hálóruha kelmék

j=-GO ctm. széles, legújabb.™. . „
isi- dessiu iO mét. 2 frt 50 kr. legjobb minőség 6frt 50 kr.

í Valeria-flaneli X OzzforcL 
legújabb minták, GO ctm. • • mosó, jó minőség 

1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.
< - -

széles, 10 inét. 4 frt.

Riiha.liarcbpt *. .* 14 11 11 “ 11 ' 11 H znuna-uai Cliei lvág-orőflila4frt80kr. 
legdivatosabb dessin 10 1 t l vég 30 r. piros 5 frt 20 kr.

mét. 3 frt. •. • círna kannavász
1 ,o r<^ ,l1’1 ís ,,'ros ® ^rt‘ 

, - • • lói akaró
’ 2 legjobb gyártmány. 190 ctm hosszú, 

legjobb minőség, GO cmt. /. Egy i.ei-iiocHMuüttrA 
széles, 10 mét. 2 frt 70 kr. • • *9l> cl,u* l'OSS/it, i jo ctm. széles 

• • ? f" ;O 1,1'

Téli nagy kendő Női ingek
. • . , • • erős vászonból, csipkés
tiszta gyapjú, ’/< hosszú, v 8zl!góly| , (i ,i,.b frt 

1 drb 2 frt. ; •. ’ 25 kr.

Double-velourkendö V* v r. 1
tiszta gyapjú, »/t nagyságú, 14

1 drb 3 frt 50 kr. • • chiffonból és vászonból u- 
F o j r e v a I ó keiéi V n«m hímzéssel 3 drb 2 frt 
5/. nagyságú, drbja 80 kr. •’j__________ 50 kr._________

eV Férfi ingek 
selyemgombbal és véggel, ;*• saját készítmény, — fehér 
minden színben, teljes, ; ; vagy színes 1 drb I. minős, 

nagy 1 drb I frt 50 kr. V I frt 80, II. m. I frt 20 kr.

Munkás ingek •• Noima,1 ,‘"5M . teljes, nagy 1 drb I f. 50 k.
rumburgi oxfordból, ' No|.ma,

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

Földeladas

a

jánlkoeik iifá a ftelyWi, mini a vidéki i. fátá/tiegnek mindenuemti

KÖNYVNYOMDA! MUNKÁK
hibátlan, gyors, csinos és olcsó árban való előállítására.

eKéc'zát ct íe^ujaGG civcitu t^S-to&eo^G'G üiá í íitáooa f: 
mindenféle 

rovatozott íveket, körleveleket, árjegyzékeket, számlákat, 

imjiííséí
‘akwlaimi "^^e^hiváM, °^év- éá •^ávlyákal, -^átKvtndtkti,

■ü.g-jr-véd.i és Icöizjegryziői xxyorrxta.olca/t, 

alapszabályokat, táblázatos kimutatásokat, levélfejeket és borítékokat stb.
^P-iSéfii -mcrjrciiScfcoefi a fccpna(j'ijoG& co povitoooaggaf tcfjcoittctncfi.

A Bőséiben mintegy 142 katasztr. hold Ehr- 
lich-IIajduska Rózaféle, jelenleg dr. Ecseri Lajos| lich-Hajduska Róza féle, jelenleg dr. Ecseri Lajos

! *-s neí0 tulajdonát képező szántóföld akár egész-
rr i

■»
ffb

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.

Kiadó üzlethelyiségek.
Nyíri Gerzonnak újonnan épült házában 

(uri-utca)
lsét ■ű.zletlxelsríség', 

valamint a Halasz Szabó János-féle házban (kis- 
piacon)

haszonbérbe kiadó. — Ugyanennek 6000 vályogja 
van eladó.

AjgHölgy-Jersey derék
R»»luonirrnnt lihnl óa vónríro)

<
ffi
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VÍ pj ST'Wiyrnnrs r r ír ti________________________

H Posztó-áruk gyári raktára.

Brünni posztékeime- pí Téli kabát kelme
Uiaratlékok •...'egy maradék, 210 méter

ííp téli öltözetnek, egy mara- teljes téli kabátnak, feke- 
or ra(lGk 3*10 mét. egy teljes; ; te, barna és kék színben 
Ajk férfi öltözetnek 5 frt. .* 5 frt 50 kr.

-

Aikaími vétel i ; : Feiső kabátkelmék 
Brünni posztómaradékok V legfinomabb minőség, egy 

3.10 mét. egy teljes férfi I t teljes felsőkabátuak, 
öltözetnek 3 frt 75 kr. fWj 7 frt.

EQZESISjlíEEIilinii
Minták ingyen és bérmentve. — Meg nem 
felelő áruk fennakadás nélkül visszavételnek.
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nnr1T T^trz v VAROS! IRODA és RAKTÁR: M
SCHLICK-féle szab. vi. váci körút 57. g 
Triumph" és „Haladás" sor vetőgépek, g
Szórvavető gépelc.

AZ ANKER”n

ÉKET- és JÁK.iDÉK BIZTOMTÓ-TÁIISASÁU 

VEZÉRKÉPVISELŐSÉG:
Budapesten, Deáktér 6. sz. saját ház „Ankerudvar1.

A társaság minden az ember életbiztosítására vonat
kozó üzletekkel foglalkozik, u. m : a) túlélési és kiliáza- 
sitások; b) haláleseti biztosítások; c) járadék biztosítások.

Nyereinéuyrészül űzetett a társaság a) haláleseti 
biztosítások után az évi dij 25’Arát; b) a túlélési és ki- 
húzasitási biztositások után átiag a biztosított tőkének 
3O"/„-át, s igy mindeu biztosított 1000 frt utáu tényleg 
1300 frt fizettetett.
Steszr éuytOke és biz- 

foMtéki alap 1887. 
december hó 31-én ... .frt 34.513.072.05.

A» iitólHó üzlet Jelen
téi szerint a biz- 
to^iotsi líllouiiiny 
1887. dec. hó 31-én volt

és
A türsasiig létezése 

óta lialiileHeti és 
kihilzasitiisi bizto- 
sittiHekért 1887. dec. 
hó 31-ig kifizetett ....

Dijkönyvecskékkel éa _
a vezérképviselőség Budapeseu vagy a helyi 

ügynökség.

„ 103.330 002 42 tőke. 
, 18.006.11 járadék.

Schlick-féle szab, két és háromvasú
ekék,

SCHLICK-félc szab, llayol-ekék,
SCHLICK és VIDATS-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök, 

Boronák és rögtörő hengerek, 
Szecskavágók, répavágók, répazúzok, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók. 

Gőz- és járgnnycséplö készületek, gabonatiszti tó rosták, őrlőmalmok stb. 
összes ekék tartalékrészei készletben tartatnak. —- Előnyös fizetési föltételek. Legolcsóbb árak.

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
JEGYZET. -W S

Van szerencsénk ezennel t. c. üzletbarátaink becses tudomására hozni, hogy noha a VI., váci- ggv «.u vMviui',1 i. v. ii/.ici inti attiiiiit ncusrs t uuiHiiiiNíirn no/.in. iiugy 11011a <* v i., vaui" pn
W körút 57. sz. a. lévő irodáink legnagyobb részét a külső váci utón lévő gyártelepünkre helyeztük át, Mi 
Lá mindazonáltal az eddigi irodai helyisegünkben t. íizletbarátuink kényelme érdekében egy városi irodát &4 

tar'unk fenn, valamint hogy ugyanott építési cikkeink és gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk. & 
/vrl' IfiviiIÁ tía'Haloilol

jíjÁí itiiiidiizoiiálliil az eddigi irodai helyiségünkben t. íizletbarátuink kényelme érdekében egy városi irodát 
' b valamint hogy ugyanott építési cikkeink és gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk, ^'i 

Kiváló tisztelettel („
,yí, A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár
Ö részvénytársaság igazgatósága.
^^épviseiet és rrtixitaTa.ktá.r Szentesen: Schlesinger Fér. urnái. J

k/'
X^X^X^XAXAX/lXAXAxAX/YVVkAX!

Gazdák figyelmébe. ""WH
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 felvilágositást nyújtI

w^íookxxxxxxxxxxxxx^cxxxx:
Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.

„ 58.029.105.10
felvilágosítással szolgál Szőke István,

a szentesi fióktelep elnöke.



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 40-ik számához.
Vegyes Ixirelz. ,

— „Gépész Úr." Az iparügyi miniszter azon elvi 1 
jele.itőségű határozatot, mondotta ki, ?hogy a „Gépke- 1 
ielő 111,111 cínmzjelheti magát gépésznek.11 — Ezeu ha- 1 
Ulroziit sok fűtőt megfoszt a „gépész úr" hangzatos ' 
címtől. Manapság mái divattá vált, hogy ha valaki egy 
„píron cséplésnél fűtő volt, „gépész úr“-nak hivatta 1 
magát s azt hitte, hogy ő már a gépészek sorában jog 
md megállja helyét, de ha vizsgálatra ment a megyei 
mérnök, rendesen kisült, hogy biz ő nem tud semmit s 
n „fő gépészre11 appellált, ha valamiért kérdőre vonta a 
mérnök.

— A szultán tékozlása. Hallatlan dolgokat. ír a 
jíeiv York Ilerald a szultáu udvarában folyó pazarlásról. ' 
A míg a hivatalnokok fizetése végett kézi zálogot kell 
mluia a török kormánynak, mert máskéj) nem kaphat 
pénzt, úgy, hogy már pz asszonyok is fellázadtak a fi- ■ 
vetések halogatása miatt, a szultán udvartartása 200 1 
millió frankba kerül évenkint.. A konyha maga is tekin- ' 
télyes összeget emészt, mert, naponkint kell egy tonna 
piláf (rizszsel főtt juhlius), hatszáz font cukor, ugyan- 
annyi kávé, egy tonna vagyis tíz métermázsa marhahús, 
jél tonna borjúhús, mesés mennyiségű gyümölcs De mind
ez csak huszonöt millióba kerül. Ellenben kell a búto
rok, ágyuemüek, szőnyegok megújítására 15 millió, a 
ruházatokra, ékszerekre, szépítő szerekre a nők számául 
50 millió, kü'önböző mulatságokra és ünnepélyekre G5 
millió, a személyzet ruházatára és a szultán bútoraira 
10 millió, fizetésekre ős ajándékokra 20 millió, arany 
és ezüst edényekre 12 500,000, négyszázhetveunégy ko 
csira és fogatjaira 2 millió 300,000 frank.

— Országúton járó mozdony. Svédországban a mi
nap egy meglehetős rossz és meredek ufón egy országúti 
mozdony nyal tettek kísérletet., mely 10,000 kilogrammuyi 
meglerheltetéssel négy-öt kilométer sebességgel haladt 
óránkint. A gép kerekei 40 centiméter szélesek s igy 
a helyett, hogy rontanák az utakat, mint eddig történt, 
még inkább javítják! Különben már ilyen gépek a 
maklidam utak készítésére Párisbau is régóta használat
ban vannak, sebes meneteket azoubau nem kísérlettek 
meg vele.

— Magyar találmány. Schönwald Tivadar kdmá 
romi lakos oly szerkezetű ládát talált fel, a mely min
den zár vagy szegek alkalmazása nélkül a legjobban el
reteszelhető. Találmányára szabadalmat nyert a monar
chia terűidére nézve.

— A cselédek kiházasitása és segélyezése. Arad 
városa egy szabályrendeletet készített a jó erkölcsű és 
hű női cselédek kiházasitására és segélyezésére. E sza
bály rendelet a belügyministeriumtól jóváhagyva leérke 
zett, mely életbelép 1889. szept. 1-től kezdve. E szerint 
Aradon évenkint 200 frt dij lesz kitűzve a bírságpén
zekből, melyre pályázhatnak midnzon női cselédek, kik 
férjhez akarnak menni. Előnyben részesülnek azok, a 
kik egy helyt huzamosabb ideig szolgáltak és jó erköl- 
csüeknek bizonyullak l>e.

— Rettentő párbaj. Gezgal spanyol ember rettene
tes párbajt, vívott. A vívó felek közvetlenül egymás elé 
állottak úgy, hogy egyiknek jobb térde a másik balfér- 
(léhez támaszkodott. Ekkor tőrökkel rohantak egymásra. 
Mindkét párbajozó hét súlyos sebet kapott, az egyik 
már elvérzett sebeiben, a másik pedig kétségbeejtő 
állapotban van,

— Újabb munkás sztrájk Francziaországban. A tre- 
villi franczia kőszénbánya munkásai, mintegy harmad- 
félezreu, megszüntettek a munkát.. Volt azonban a mun
kások közt mintegy harmincz, a kik nem akarlak sztráj
kolni s folytatták a munkát. Azon napón, miaor e mun
kások a bányába leszállói készültek, a sztrájkoló munká
sok körülvették őket s erővel akarták kényszeríteni a 
niuuka abbahagyására. A dolgozó munkások ellenálltak, 
mire általános veszekedés fejlődött ki, melyben valameiiy 
nyi részvevő többé kevésbbé megsebesült. E közben 
megérkezett a rendőrség s a veszekedésnek véget ve
tett s hat sztrajkolót elfogott. Mikor ezeket a rendőr 
kaszárnyába kisérte, a többi sztrájkoló munkások meg
támadták a rendőröket, hogy társaikat kiszabadítsák. 
Ekkor csendőrök jöttek a rendőrök segítségére s kar
dot huzva támadták meg a zavargókat s végre sikerült 
nekik a rendet helyreállítani.

— Öngyilkos aggastyán. Triesztből írják, hogy Ga 
relli báró volt orosz diplomata, egy nyolezvanőves ag 
gasfyán, old. hó 1 én. családi perpatvarok miatt agyon
hitte magát. Az este városszerte nagy részvétet és feltü 
nést keltett.

— Kettős öngyilkosság. Pozsonyban, az „arany 
szarvas"-hoz címzett vendéglőben szeptember 29 ikén 
este egy fiatal pár bérelt szobát. Minthogy másnap dél 
utánig nem hagyták el szobájukat, a dolog nagyon gya
núsnak tűnt, föl s ezért az ajtót feltörték. A fiatal pár 
hörögve hevert a földön. A segélyül hívott orvosnak 
sikerült a leányt eszméletre hozni, a fiatal ember azon
ban a kórházba szállítása közben meghalt. Az öngyil
kost Skurkay Ernőnek hívták s nugy-szebeni tekintélyes 
szülők gyermeke volt. Az alig 15 éves leány neve Wepner 
Mari; atyja kávéháztulajdonos. A csinos, korán kifejlett 
leány szerelmi viszonyba bonyolódott a fiatal emberrel, 
a ki gyógyszerész volt. Nem íeuiéllvén az egybekelést, el
határozták, hogy közösen halnak meg, s e célból nagy 
mennyiségű morfiumot, ittak. Skurkay — mint említettük 
— meghalt, de a leány életbenmaradásához van remény.

— Nagyszerű alapítvány. Kolozsvárott egy magát 
megnevezni nem kívánó egyén negyvenkétezer főiintos 
alapítványt tett le az erdélyi reformátusok igazgató ta
nácsánál a székely kivándorlásnak az erdélyi megyékbe 
terelése, moldvai, bukovinai csángók betelepítése, főkép 
Pedig egy Nagy-Enyeden állítandó szeretetház alapítása 
czéljából.

— Párbajozó grófok. Bécsújhely közelében a ma
gyar határon két gróf között nagyon súlyos feltételek 
közt pisztoly-párbaj volt. Az ellenfelek Steruberg gróf 
és Széchenyi Andor gróf voltak. Az előbbinek Baltazzi 
Henrik és Falkenstein kapitány, az utóbbinak Dobner 
őrnagy és Festetics gróf segédkeztek, a feltételek vol-

tak 20 lépés, kétszeri golyóváltás. Mind a két alkalom i 
mai Steruberg grófot illette az első lövés, a kinek go- i 
lyója a második lövés alkalmával állítólag közvetlenül < 
az ellenfél füle mellett süvített el. A súlyos feltételek ' 
daczára is azoubau egyik félnek sem esett baja. Hogy a : 
párbajra mi adott okot azt senki sem tudja. I

— Nagyszerű felfedezés. Egy angol a vasúti ko- 1 
csiknak villanyos megvilágítását fedezte fel Jellemző e 
leifedezésben, hogy a dolog nagyon egyszerű, mert min 
den kocsi önmaga állítja elő a szükséges viilanyosságol. 
Egyedüli költség csak a beállítás lesz. Minden szakaszt. 1 
négy oldalról lehet megvilágítani, sőt, ha az utazók kí
vánnák, akár mindenik kaphatna egy-egy villanylámpát. .

— Emlékalbum Baross Gábor közlekedési minister 
nek. A közlekedési szakmához tartozó hatóságok, vala 
mint több közlekedési vállalat, méltányolván Baross Gá
bornak eddigi működése által elért eredményeit, emlék 
albummal fogja meglepni a ministert. Az album a viz- 
szabályozó társulatok, a közlekedési vállalatok, a posta 
és távírda, valamint a vasúti tisztikar arcképeit és alá
írásait foglalja magában.

— „Ellenszegült a bírói tekintélynek.” Kovács Já
nos sámsoni bírónak nagyon tetszett Piti Ferenc szép 
felesége s eljárogatott hozzá; egyszer azonban Piti meg
leste egy fáról, hogy a bíró látogatást tegyen. Nem so
káig várakozott, mert a biró pontos ember s megjelent. 
Piti addig verte a biró uram bekecsét, mig az kirepedt 
s a bot eltört. Másnap reggel azonban a biró két le 
gény fiával s a hajdúval megjelent Pitinél s azt vasra 
verette s a falu házánál elzáratta, mert, mint a hajdú 
mondta: „Piti ellenszegült a bírói tekintélynek". — A 
biró ezen tettéért 3 hónapi, a két iiu pedig két-két 
heti fogságra Ítéltetett.

— Éhen halt. Szabó M. p.-földvári korcsmáros m. 
hő 4-én össze-eszelt feleségével s e fölötti mérgében 
elhatározta, hogy éhen hal. Nem is evett többé egy 
falatot sem és 14 én, tehát 10 nap múlva meghalt.

— Nihilisták elfogatása. Varsóban 40 személyt, 
fogtak el egy orosz titkos rendőrnek állítólag nihilista 
czőlból történt meggyilkolása miatt.

— Nem bírják az adót fizetni. Esztergommegye 
53 községe közül 40 községből nem fizették be az adót, 
a miért a megyei közigazgatási bizottság e község elöl
járósága ellen a felelősséget elrendelte azzal, hogy ha 
a hátralék 15 nap alatt be nem hajtatik, a felelősség 
gél sújtott községi jegyzők ős bírák költségén állami 
közegek által fog a hátralék behajtatni.

— Széttépte a vadkan Szakács községben a ku
korica termést nagyban pusziiiják a vaddisznók. Négy 
ember kiment a földre, hogy ha lehet, a kártékony 
állatok közül egyet logalább elpusztítsanak. Rövid vára
kozás után előbukkant a sűrűből egy hatalmas vadkan, 
a melyre egyszerű három puskacsőből süvöltöttek rá 
a golyók. A vad meghorkant, mire az emberek azt hit
ték, hogy megvan erősen sebesitve a lövésektől. A 
negyedik ember, Máris József volt szakácsi erdőőr alig 
lizpercnyi várakozás után közelébe ment a vadnak s 
ismét reá lőtt, de csak a lábát találta, mire a felbőszüli 
állat Márisuak rohant, agyarával combját egészen fel- 
hasitotta, s azután összevissza marcangolta. A szeren 
csétlen ember negyed óra múlva, iszonyú kínok között 
meghalt. Halálát neje és 6 gyermeke siratja. Társainak 
később sikerűit a gyilkos vadkant lelőni, a mely igazán 
ritka nagy példány.

Hasznos t-CLd-nivalólE.
A hízó sertések étvágya. Hogy a hízó sertések ét 

vágyukat sokáig megtartsák, adjunk nekik naponkint kö
vetkezőképen megsózott zabot két marokkal: Tegyünk 
valamely edénybe annyi zabot, a mennyi két napra elég, 
sózzuk meg rétegeukint s öntsünk az egészre kevés vi
zet. Az edényt nem szabad egészen megtölteni zabbal, 
mert ez a víztől megdagad. Ama sertések, melyek na
ponkint ebből a zabból kapnak, étvágyukat sokáig meg
tartják s mindent felfalnak, a mit kapnak.

Miiül vakulnak meg a lovak. A lovak vakságának 
rendesen négy oka van. Származhalik a vakultság a rossz 
istálló berendezéstől, különösen onnan, ha a jászol felett 
a rácsot nagyon magasra teszszük. Nálunk rendesen 
minden istálló úgy van berendezve, hogy a rácsban levő 
takarmányhoz csak úgy jut a ló, ha fejét magasan fel
emelve, nyakát teljesen kinyújtja. így le felé nézve igen 
könnyen megtörténik, hogy a rácsról a szemét, neveze

tesen a kalász szálkája bele hull a ló szemébe. Az ilyen 
szálka, mint tudjuk, apró kampóval van borítva, igen 
érdes és úgy beveszi magát a ló szemébe, hogy a szem 
köuye sem tudja azt onnan egyhamar kimosui. így szár
mazik a szemgyuladás és ebből gyakran a vakság. Más
kor meg a büdös istálló levegőtől vakul meg a ló. A 
mely istálló nincs jól szellőztetve, ott az álláson levő 
trágyából igen csípős szagu gőz fejlődik, mely beteggé 
teszi a szemet. Az ilyen istállónak különben az ablakai 
sem szoktak jó helyt lenni. A ló ugyanis ép úgy előre 
lát, mint akár az ember, de azért mégis oldalt áll a 
fején a szeme, úgy hogy ha az egyik oldalon ablak van, 
csak az egyik szeméhez hat a világosság, mig a másik 
árnyékban marad és ez a kétféle világosság csak gyen
gíti a szemet. Ha meg farral állítjuk az ablaknak, akkor 
a szeme hozzászokik a sötét istállóhoz, és az istállóból 
kivezetve a nagy világosságtól, melyhez nem szokott, 
szintén szembajt kap. Szembe állítani sem jó az ablak
kal, mert igy meg a nagy világosság vakítja meg a sze 
met. Legjobb tehát az istálló ablakait a ló feje előtt, 
de oly magasan vágatni, hogy a világosság ne süssön 
a szemükbe. Legyenek az ablakok elég nagyok, hogy 
az istálló jó világos legyen, mert a ló szemének nem 
jó a sötét istálló. Az istállóban fejlődő bűzös gőzt is el 
lehet távolítani, ha az istállót kellőleg tisztán tartjuk. 
A ki teheti, hintse be az istálló földjét gipszszel, vas
vitriollal vagy tőzeges földdel, de ezekre sincs szükség, 
mégis tiszta levegőjű istállónk lehet. Egyszerűen úgy 
rendezzük be az istállót, hogy a lovak alatt ne álljon 
meg a liugy, hanem lefolyjon a trágyagödörhöz. A har
madik oka lovaink megvakulásának a szerszámon levő 
szemellenző, melytől a ló uem lát oldalt, pedig a szeme

úgy van nőve, hogy avval o’dalt is kellene neki látni" 
A szemelienző miatt kénytelen a ló szemét folytonosan 
előre forgatni s kénytelen, ha szemével oldalra néz, köz
vetlen szeme előtt azt a bőrdarabot eltűrni. Ettől a kö
zel álló szemellenzőtől igen sok lónak zavaros és beteg 
lett már a szeme. Lovaink megvakulásának negyedik 
oka gyakran az ostor. A fejét üsd, hogy meg ne sán- 
tuljon, — szokás mondani; de a ki ezt követi, az ren
desen sánta helyett vak lovat hajt; már pedig a vak 
ló mindenbe bele botlik s előbb utóbb rendesen meg- 
sántul. Az ostorral, különösen annak hegyével megütött 
szem rendesen gyuladásba jön s megvakul Pedig a leg
jobb kocsison is megesik néha, hogy az ostorral a sze
mébe csap a lónak, különösen az olyanon, ki folyton 
használja az ostort, hol csapkod, hol csak suliingat vele. 
Sok kocsis meg éppen akarattal mindig a nyakára és 
fejére üt a tónak, mert tudj t, hogy az jobban fáj, mint
ha a farára vagy a hátára ütne. Hej pedig a legjobb 
ostor a jó tartás, ettől még egy ló 3em vakult meg!

Az élet kellemetlenségei.
Csak egy egyenes vonal vau, de vau ezerféle görbe 

vonal. Csak egy egészség vau, de vau ezerféle betegség. 
Es igy van csak egy szerencse, de ezerféle szerencsétlen 
eset, ezerféle kellemetlenség, melyek néha szemtelen le
gyekként irgalmatlanul kínoznak. Egy nagy szerencsét
lenség korántsem oly borzasztó, mint, amaz apró incsel
kedő szenvedések; mert az idő, mely a romok hasadó
kaiból zöld rt-pkényt fakaszt, a meghasadt szivekből a 
remény zöldjét fakasztja s nincs oly nagy fájdalom, 
melyet szelíd vigasztalás ne enyhíthetne. Sőt kéje is van 
a fájdalomnak, ha valaki az elvesztett szerencsére gon
dol, de ama kis prózai fájdalmak részére, melyek álta
lában még nem képeznek nagy költői fájdalmat, nincs 
balzsam, nincs vigasztalás, nincs részvéiköny, hanem 
csak a gúny mosolygása, vagy a csőcselék nevezetére. 
Így például nem valami nagy szerencsétlenség, ha új
donatúj öltözetedben vendégként az asztalnál ülsz s egy 
ügyetlen pincér barna máriással leönti; de ez a kisebb 
bajokhoz tartozik, melyek mialt szomszédod nevetését 
alig tudja elnyomni. Barátaim egyike, ki mint igazi sze
rencsétlen flótás ugrándozik az élet kalitkájában, nem 
rég egy tehetséges költőnek bő anyagot nyújtott volna 
több tragikomikus tétel feldolgozására.

Barátom meghívást kapván ebédre egy báróhoz, 
előveszi ruhaszekréuyének legszebb tartalmát, haját a 
modern viselet, szigorú törvényének veti alá, fölötte 
szorgalmasan lálja el magát több élccol és szép szóla
mokkal s Adomaként glazókeztyűben megy a báró kas
télyába. Barátom nemsokára bámulat tárgya; lölölte 
szellemesnek, élcesnek és mulatt utónak találják Rajon
gásba hozza az összes egybegyült hölgyeket; mert min- 
deuikök számára bókkal rendelkezik. Megjegyzéseket tesz 
a szőkékről; ügyesen hódol a barnáknak s ékesszólásá
val a mamákat is elragadja. A társalgás nemsokára ré
giségekre megy át. Barátom úgy beszél mint lleuszel- 
mauu egyetemi tanár. A kedélyes házi gazda egy pil
lanatra visszavonul s nemsokára következő szavakkal 
tér vissza: ,Mivel doktor ur oly kitűnő régész, Ítélje meg 
ezen velencei pohár munkáját.“ A házi gazda sok pa
pirosból honija ki a műkincset s a világosság felé tartva 
mondá: .Nemcsak a remek munka teszi oly értékessé 
e poharat, hanem történeti becse is. Őseim egyike, ki 
a Pávia melletti ütközetben magát kitüntette, e poharat 
V. Károly császártól kapta. Az emlék fiúról fiúra szállott 
s nem ismerek drágább kincset, melyet valamikor örö
köseimnek hagyhatnék.11 E szavakkal átadja a poharat 
szeretetreméltó barátomnak. Ez hasonlóképen a világos
ság felé tartja, szellemes megjegyzéseket tesz, egyebek 
közt azt is, hogy a pohár csiszolása rendkívüli, hogy 
életében szebb remekművet nem látott, oktatja jobbra- 
balra a hölgyeket a becsiszolt alakokra s a mint át 
akarja adni a nyájas házi gazdának, szerencsétlen kö
nyöke egy állvány sarkához ütődik s ezer darabban hever 
az értékes örökség és történeti emlék. Gondolni leltet, 
mily érzelmekkel ült barátom a terített asztalhoz. Ezen 
idő óta egyetlen történeti emléket nem vett kezébe.

Egy másik barátomnak azon szerencsétlensége vau, 
hogy gyakran elszólja magát. Ő a legszellemesebb, leg
ékesebb fej, ile majdnem semmi szellemeset, élceset nem 
mondhat a nélkül, hogy elszólása szelleme és nyelve 
közé ne jöjjön s őt. nevetségessé tegye. Midőn nem régen 
egy igen válogatott társaságban volt, hol egy egészség
ügyi tanácsos vitte a szót, egyebek közt szóba került 
azon szerei csétlenség, mely egy tekintélyes tisztviselőt 
ért. Az egészségügyi tanácsos megjegyzi, hogy a sors 
ama tisztviselőt talán meggyógyítaná szerencsétlenségé
ből. „Úgy van," mondá barátom szokatlan pátoszszal, 
„az orvos nagy szerencsétlenség.11 Barátom azt akarta 
mondani, hogy a szerencsétlenség nagy orvos. Elszólta 
magát s úgy önmagát mint az egészségügyi tanácsost s 
az egész társaságot a legnagyobb zavarba hozta. Más 
alkalommal társalogván egy igen szép és művelt leány
nyal, kinek azonban nem volt vagyona, e megjegyzést 
akarta tenni, hogy egy leány nem szegény, ha ártatlan. 
De elszólta magát s a megsértett leány elpirulva hátat 
fordított neki.

Egy másik ismerősömet azon kellemetlenség szok
ta érni, hogy minden dologban elkésik. Elkésik a gőz
hajóról, vasútról és postakocsiról. Számtalan hivatalra 
pályázott már; de mindig elkésett. Csak felesége birto
kába jött korán s nála ez is ti kellemetlenségek közé 
tartozik.

Szóljak-e magamról ? Mindenkit biztosíthatok, hogy 
azok közé tartozom, kiket a gúnyos sors számtalan apró 
bajjal keres föl. Nem rég egy ráccal sétáltam a főváros
ban s megállván egy kirakat előtt azzal dicsekedtem 
a rác előtt, hogy Magyarországban míveltség dolgában 
a magyar ajkú lakosság áll elől. A rác kételkedve ráz
ta fejét; én pedig liazafiui lelkesedéssel soroltam neki 
föl azon nagy szellemeket, kik a magyar nemzetnek 
díszére válnak. Beszéltem Deák Ferencről, Kossuth La
josról, gróf Széchenyi Istvánról, Arany Jánosról, Vörös- 

1 marti Mihályról, Petőfiről, Kazincyról stb. Ő azoubau a



nemzetiségek egyeiiel.lenkeiléséiől szólt, s midőn be tikár-1 ványon im 
tani neki bizonyítani, hogy it magyarok minden jogot 
a többi nemzetiségekkel testvériesen osztanak meg, Int- 
donázásom közben pálcám neki ment, a kirakatnak s 
csak a földre hulló üvegdarabok figyelmeztettek a bajra 
A jogegyenlőséget drágán kellett megfizetnem.

Valóban, az életnek kis szenvedései, kellemetlen
ségei öllen nincs fegyver. Nagy szerencsétlenséggel szem
ben dilit az igazi ember erős szivet, egy jobb jövőben 
való rendületlen reménységet; s már az nz öntudat, 
hogy eléggé erős, a szerencsétlenség súlya alatt le nem 
roskadni, kevésbbé szerencsétlenné teszi. De ha a nagy 
szerencsétlenség ezer kis bajra oszlik, ha a sors nem 
egyetlen tőrdöféssel, hanem mint megannyi tűszurással 
sért meg; ha parányi bajaink miatt magunk is kényte
lenek vagyunk gúnyolódni: akkor kicsinyeknek és jelen
tékteleneknek érezzük magunkat s ez az érzet legke- 
véshhé öéi'tö.

Azt hiszem, nincs annyi hajszál, mint amennyi 
kellemetlenség van. Csak nehányat akarok említeni. Nem 
kellemetlenség-e, ha nehány ismerős hölgygyei találko
zol, azok felszólitnak, hogy kisérd el őket egy nyilvá
nos mulatóhelyre s ott megérkezvén fagylaltot rendelsz, 
s nagy ijedtségedre azt veszed észre, hogy pénztárcád 
Bzégyelve teljes ürességét zsebed legvégébe rejtőzik ?

Az is kellemetlenség, ha valaki föl akarja venni 
kabátját s az ököl az ujj könyökénél jön ki, vagy ha a 
Bártisztitóuál a sárral együtt a cipőtalp is leválik. Kel- 
lemoUenség még, ha díszebédnél valaki felköszöntot 
moud, de hosszú mondatba bonyolódik s mindig nagyobb 
zavarba jön, mint a légy a pókhálóban, mig végre a 
hallgetők éles kacaja az egész beszédzavart még zavar- 
tabbá teszi.

Igazán kellemetlenség, ha a szél a kalappal együtt 
a parókát is elsodorja.

Nagy kellemetlenség, ha egy érdekes regény ol
vasásánál éppen a legérdekesebb helynél kitépett le
vélre akadunk.

Egészen nagy kellemetlenség továbbá, ha valaki 
több levelet ir s egy nappal későbben veszi csak észre, 
hogy a cipésznek örök hűséget esküdött, a szeretett 
hölgyet pedig arról érlesité, hogy jövő hónapban okvet
lenül megfizeti a három pár cipő tulpalásáiől szóló — 
számlát.

De a legnagyobb kellemetlenség, ha valakinek csar 
nokot kell írni s nem jön semmiféle gondolata, igy leg
nagyobb kétségbeesésében kellemetlenségekről ir s az 
olvasónak az unatkozás kellemetlenségét okozza.
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Női logika. — Milyen szeműnek óhajtaná leendő

— Soh’sein megyek férjhez ... de kék szemének 
lenni. **

— Hallja barátom, milyen ko-

— Hjah, igy jöttem már a világra is.
**

Meg fordítva. — Ha este fekete kávét iszom, 

megfordítva ... ha aj. 
inni!

*
különbség az első és az

* 
Születési hiba, 
ön! Ily fiatalon!

*

_z\_próeág'.
A Károly-kör utón. Egy parnsztháznspár sé

tált. Budapesten a Károlykaszárnyában mutogatott óriás 
előtt. A férj szótlanul bámult, de az asszony elszöruyű 
ködve kiáltott:

— Uram istenem! Mit szenvedhetett a szegény 
anyja ’ * *

*

X 
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X 
X 
X
I
XA ki egyszer megszeret le, az soua sem vumc meg Xa 

a „Magyar Háziasszony" című liáztartá-i s gazdasági ós szépirodalmi

írod, silóm..
A ki egyszer megszeretíe, az soha sem vilik meg
i.-------- : =_ '
hetilaptól, melynek előfizetési ára egézz évre 0 frt, félévre .) Irt, <■# 
negyedévre 1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona- YY 
utca -0. sz.) melyhez az okifizetések legcélszerf''

bírok aludni.
— Furcsa! . . . Nálam 

szóm, nem bírok fekete kávét
* *

Különbség. — Mi a 
utolsó szerelem közt. ?

— Mindig azt hiszszük, 
utolsó és hogy az utolsó az elbő.

* **
Bölcs védekezés. Vizsgáló bitó. — Hát maga 

azt állítja, hogy ott se volt, a bűntett színhelyén? Hát 
nekem van egy tanúm, a ki látta ott. magát.

Vádlott. No, azt. a tanút, szeretném én látni, mikor 
egy teremtett, lélek se járt ott. rajtam kívül.

hogy az első szerelem az

Fulelős szerkesztő ós laptulajdonos: Bnliizsot iís IVorbert

HIRDETÉSEK.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
X 

űbben postautal liXXMXXXXXXXXIOtXXXXXXIXXXXXXXXXXXXSXStMXXXxi

Felhívás a hölgyekhez!
J)r. PlauHlfz egészségügyi tanácsos urnák sikerült az orvostudomány és vegyészet segélyével egy

a.rcToőr-±irxc>xxiitó Jrexiőcsöt
feltalálni, melyet

QUIRINI ALAJOS
gyógyszerész ur, hites törvényszéki vegyész a m. kir. kormánytól nyert szabadalom alapján állít elé. Ezen kenócs tulaj
donsága, hogy öiegebb hölgyeknél az arcráncok elsimítása által egészséges, üde és finom arcbőrt s igy ifjabb kinézést 
idéz elő. Ifjabb hölgyek arcbőrének szépségét és üdeségét rövid idő alatt hatványozza oly módon, hogy ezen tulajdonok 
fokozott mérvben késó évekig megmaradnak. Továbbá fellllmulhatatlannak bizonyult mindennemű arcfoltok, szeplók ós 
apró kelések ellen; mely hiányokat rövid használat után nemcsak eltünteti, hanem az arcbőr finomságát és üdeségét 
is helyreállítja. - Az arcbőr rég elveszett údesegének, az arcfestés káros hatásainak és a bőr mindennemű tisztátlan- 
ságainak eltávolítására egyedül biztos hatással bír. Jó szolgálatokat tesz továbbá a kézbőr puhitására és finomítására 
nézve. I'örakliír egész JHag.varorHZ.atg részére Budapest. Quirini Alajos ujviiág-uicza 2. szitui.

Árak : 1 nagy tégely Dr. Plausitz-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, 1 egész doboz 1 frt 10 kr, mind Dr. Plausitz 
találmánya. Minden tégelybe egy használati utasítás jár. Figyelmeztetem a t. közönséget, hogy csakis az tekintendő Dr. 
Plausitz-féle kenőcsnek, a melynek tégelyén „Quirini Alajos gyógyszerész" felirat bevésve vau.

Máriaczelli gyomorcsöppek.
i Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Fölülmnlhatatlan étvágyhiány, gyomorgyöngeség, rósz 
Illata lélokzHt, felfúvódás, savanyú felböffenés, kólika, jíyo- 
cnorhurut, gyomorégés, homok- és d&raképződés, túlságos 
nyálkakópzodés, sárgaság, undor és hányán, főfájás (ha 
a gyomortól eredi gyormorgörcs, székszorulás, a gyomor
nak ételekkel és Italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- és aranyerei bántalunak esetedben. — Egy üvegcse ára 
használati utasítással egytittJOkr., kettős palaczk70 kr.

Központi szétküldés Brády Károly gyógyszerész által 
Krenislerhcta (Morvaország).

Kopható minden gyógyszertárban?
Óvás! A valódi máriaczeUi gyomeresftppékét soka1 

hamisítják és utánozzák. A va Todlság jelé-ti mindéi, 
üvegnek piros, a fenti védjegyével ellátott borítékba kel 
göagyuive lennie és a minden üveghez mellékeit hasznú- 
Int: utasításon meg kell Jegyezve lenni, hogy az Krém-

í* frierben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott, wi
Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszky Ferenc és 
Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezó-Vásárhelyon Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Bánialvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és Bartcs Emil 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And

ráson Pollatsek Vilmosnál.

Védjegy.

Hevesi Péter-féle
I. t. 13. sz. ház kedvező feltételek mellett azonnal 

eladó. Értekezhetni id. Szánthó Jánosnál.
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OIGaRETTA-PAPIROS
A VAT.ÓDI

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-től, PÁRISBAN.
I'lilnzatHlól óvakodjunk !

i ■ Ezt a papirost legjobban ajánlják :
Or. I. J. Pohl, Dr. R. Ludwlg, Dr. N. Lippmann vegy- 
tautanárok a bécsi egyetemen, még pedig kitűnő 
minősége, kiváló tisztasága miatt ós mivel az egész
ségre nézve ártalmas anyagokat nem. tartalmaz.
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