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számitutik. >

„NYILTTÉR" ' 
: minden sor 15 kr. ■,

Bélyegdij minden egyes beikta i) 
tásnál jo kr. B

Bérnicntetlen levelet nem foga H 
{ dnnk cl. — Kéziratok nem adat i? 
■ nak vissza.

A városház kérdéséhez.
Azon sok probléma közül, melyek sok évi 

vajúdás s fontolgatás után végre-valaliára elöbb- 
utóbb szerencsés megoldást nyertek, ugyszólva 
utolsónak maradt a városház ügye, miből azt le
hetne következtetni, hogy ez talán nem kíván oly 
sürgős elintézést, llát hiszen ha úgy vesszük a 
dolgot, a példabeszéd is azt mondja, hogy sze
gény ember vízzel főz; tehát Szentes város is 
úgy volt eddig- — itt is, ott is van egy-cgy hi
vatal, de oly helyiségben, mely még- a modern 
fogház követelményének sem felel meg s alig ta
lálunk Magyarországon egy várost, melyben úgy 
szét volnának szórva az egyes hivatalos helyisé
gek mint Szentesei). De kár egy szót is veszte
getni annak bizonyítására, hogy Szentesnek uj 
városházra van szükség — elismeri azt e város 
minden egyes lakosa, elismerte ezt már a kép
viselőtestület is, mert már Balogh János polgár
mestersége alatt volt kiküldve egy bizottság ezen 
iigy tanulmányozására, de a viszonyok úgy ala
kultak, hogy a városház ügye mindig háttérbe 
szorult s helyette más, szintén nevezetes alkotás 
jött létre.

Most azonban minden egyéb fontos ügy meg
oldást nyervén, önként lép előtérbe a városház 
ügye, sőt az ezen ügy tanulmányozására és ja
vaslattételre újabban kiküldött bizottság már hozzá
látott a munkához s értesülésünk szerint bizonyos 
megállapodásra is jutott. Az első kérdés tárgyát 
képezi a hely, mely már egymaga képes alkal
mat nyújtani nagyobb vitára. 11a a város az uj 
megyeháznak nem engedte volna át a legszebb 
helyet, akkor e kérdés magától elesnék, de most 
első sorban a hely jön figyelembe, s némelyek 
nem riadva vissza a költségektől hol a Harisféle 
porta, hol a nagy vendéglő helyén szeretnék látni 
az uj városházat. De azt hisszük, hogy ez csak 
a jámbor, soha nem teljesíthető óhajtások közé 
tartozik s a többség már azért is, mert a város
nak végre is saját telke van, mely a piac felőli 
oldalon, tehát a legszebb helyen teljesen üres, s 
mert ezért egy krajcárt sem kell kiadni, e telek
hez ragaszkodik, hol elég impozáns városház 
építhető, csak pénz legyen rá.

Úgy tudjuk, hogy az ez ügyben kiküldött' 
bizottság is ezen álláspontra helyezkedett, de előbb | 
ezen telek keleti oldalának, mely hegyes szögben 
végződik s éppen a legszebb helyen van, szabá
lyozását vagyis derékszögre való kiegészítését 
javasolja, mi úgy lenne keresztülvihető, ha a város 
a Jurenák-féle portából a szükséges tért megvenné. 
A bizottságnak ezen javaslata ellen nem teszünk 
ugyan kifogást, sőt helyeseljük, mert kétségtelen, 
hogy egy szabályos telken jobban lehet építeni s 
a szükséges helyiségeket is jobban lehet beosz
tani ; de e javaslatot csak az esetben pártolhat
nék, ha a megkívánt telek kiegészítése nem sokba 
kerülne a városnak, illetve nem igen nagy árt 
kérne érte az érdekelt tulajdonos. De figyelembe 
kell venni azt is, hogy a városház telkének déli 
oldalán érdekelve van a róni, catli. egyház és 
Várady Lajos gyógyszerész, kiknek érdekét szin
tén nem szabad figyelmen kívül hagyni. Egyelőre 
ugyan nem részletezzük a dolgokat, mert fölté
telezzük e város képviselőtestületéről, hogy kellő 
tapintatossággal fog eljárni; de egy körülményt 
szükségesnek tartunk fölemlíteni.

Minthogy a városház építése nem halaszt
ható tovább, az e célra kiküldött bizottság ne 
fukarkodjék az idővel, hanem hozza rendbe mi
előbb az egész ügyet úgy, hogy adja be javasla
tát mielőbb a városi közgyűléshez s a képviselő
testület a ránk következő tél folyamában végle
ges határozatot hozzon. Meg vagyunk győződve, 
hogy a városi képviselőtestület nem fogja tovább 
halasztgatni a dolgot, hanem végleges határozatot 
hoz a városház építési ügyében s akkor korán 
♦avaszszal hozzá lehet fogni az uj városház építé
séhez.

De még más tanácscsal is szolgálunk. Ne 
építsünk palotát, mert akkor a sok cifraság föl 

emészt ezreket; hanem építsünk egyszerű, mind- 
azaltal díszes városházat. Volt alkalmunk nem 
egyszer látni s megtekinteni Erdély fővárosának, 
Kolosvárnak városházát. Nincs azon semmi cifra
ság s mégis dísze a városnak. Nézzük meg az 
uj gyinnásiumi épületet! Azon sincs semmi cifra
ság, s mégis hogy imponál! Legyen erős, dacol
jon évszázadokkal, mindazáltal legyen dísze a 
városnak, főkép az által, hogy kifogástalan köz
igazgatása legyeH e városnak, mely nem csak 
egyik főkelléke, hanem fődisze is egy városnak 
— s akkor tökéletesen lesz elérve a cél.

Teljesen meg vagyunk győződve, hogy a 
midőn a város saját telekkel és a szükséges tégla 
és cserépanyaggal rendelkezik, GO vagy 80 ezer 
írton nemcsak a követelményeknek megfelelő, ha
nem díszes városházat is lehet építeni.

Nagyon jól tudjuk, hogy vannak képviselők, 
a kik talán örök időkre szeretnék elodázni a 
városház építését, de azok nyugodtak lehetnek, 
mert nem kell attól tartani, hogy csakis az ő 
költségükön építtetnék az uj városház. Marad bizony 
a költségből még az utódoknak is, mert ezek 
nem kívánhatják, hogy mindent a mostani nem
zedék maga költségén készítsen — s ha a teher 
eloszlik, nincs nagyobb tehertől tartani — nekünk 
is jut a fizetésből, az utódoknak is, de ez ügyet 
tovább halasztgatni — szerény véleményünk sze
rint — nem lehet.

Majd ha a tervvel megismerkedünk, nem 
fogunk habozni, ez ügyhöz hozzá szólni. Addig 
is szerény véleményünket a városi képviselőtes
tület figyelmébe ajánljuk.

Tárgysorozata
Csongrád vármegye törvényhatósági bizottságának 
Szentesen, 1888-ik évi október hó 25-én s folytatva 

tartandó rendes őszi közgyűlésének.
1. Alispáni negyedéves jelentés.
2. A vármegyei közigazgatási bizottságnak 1888. 

év I. feléről szóló jelentése.
3. Csáky Albin gróf kultuszminister leirata, mely

ben minist érré kinevezt.etését és a ministerium vezeté
sének átvételét tudatja.

4. Trefort, Ágoston halála alkalmából 171./1888. 
számú közgyűlési határozat folytán küldött részvét
iratért Szalay Imre ministeri osztálytanácsos a rokon
ság nevében köszönetét nyilvánítja.

5. Igazoló választmány a vármegyei 1889 ik évre, 
összeállított virilis képviselők érvényes névjegyzékét 
bemutatja.

6. Vármegyei igazoló választmánynak 1889 ik 
évre megválasztása, egyidejűleg főispán által abba 3 
tag kinevezése.

7. A vármegyei közigazgatási-, árva- és gyám
hatósági költségeknek fedezéséről 1889-ik évi előirány
zat tárgyalása s ezzel kapcsolatban a szükségleti bi
zottságnak 1889-ik évre megválasztása.

8. Beliigyministeri rendelet a tíizrendészeti sza 
bályzat tárgyában.

9. Beliigyministeri 56,708./III. a. 1888. számú 
rendelet a fegyelmi bírságpénzek- és rendbüntetések
ről alkotott vármegyei szabályrendelet jóváhagyása 
tárgyában.

10. Csongrád város I. és Ilik alválasztó kerti- 
leiében két elhalt vármegyei bizottsági tag helyett 
újabb két rendes tagnak választása tárgyában intéz 
kedés.

11. Vármegyei szükségleti bizottságnak a tűzifa 
beszerzése tárgyában 101./1888. számú közgyűlési ha
tározatra beterjesztett jelentése.

12. A jászberényi királyi járásbiróság telekkönyvi 
hatósága a Jászkun kerületi székháznak a magyar 
királyi igazságiigyministorium javára bekebelezését 
rendelő 2226./tk. 1888. számú végzést megküldi.

13. Vármegyei szabályrendelet a külföldiek tele 
pülhetése tárgyában.

14. Vármegyei szabályrendelet a tisztviselő-, se 
géd- és kezelőszemélyzet szabadságolása tárgyában.

15. Vármegyei szabályrendelet Szentes város ha 
tárában levő kongóutoni közlekedést illetőleg,

16. Kiss Zsigmond vármegyei bizottsági tagnak 
a cselédtörvény módosítása iránt beadott indítványa 
tárgyában 99./1888. számú határozattal kiküldött bi 
zottság véleményes jelentése..

17. Szentes város képviselőtestületének felter
jesztése egy újonnan felállítandó kisdedóvó számára 
53/1888. számú határozattal megvett házvétel jóvá
hagyása tárgyában.

18. Ugyanannak gyámpénztári szabályrendelete 
felülvizsgálat, és jóváhagyás iránt.

19. Szentes városnak — Molnár Bálint örökösei
vel 124./1887. számú képviselőtestületi határozat sze
rint kötött adásvételi ügye.

20. Csongrád város szervezeti szabályrendelete.
21. Csongrád város képviselőtestületének 1888. 

június 16 án 88. szám alatt hozott határozata ellen 
— Szálkái Szabó László és társainak felebbezése.

22. Ugyanannak 121./1888. szánni képviselőtes
tületi határozata ellen Kasztéi József és társainak 
felebbezése.

23. Szegvár község módosított szabályrendelete 
felülvizsgálat és jóváhagyás iránt.

24. 6950./1888. Mindszent községnek tisztujitási 
ügyében megejtett irnoki választás ellen Hubacsek Pál 
felebbezése.

25. Mindszent község képviselőtestületének a 
II od jegyzői állás betöltése tárgyában hozott 1./1888. 
számú határozata ellen Tari Endre és társai felebbezése.

26. Dorosma város képviselőtestületének 22./1888. 
és 127./1888. számú határozatai ellen Zádory Károly 
és Tajthy Antal felebbezése.

27. Dorosma város képviselőtestületének 1888. 
március 28 án 1. és 2. szám alatt hozott tisztujitásra 
vonatkozó határozata ellen — Tajthy Kálmán dorosmai 
lakosnak felebbezése.

28. Ugyanannak 116./1888. szám alatt hozott ha
tározata ellen Zádory Károly községi jegyzőnek feleb
bezése.

29. Ugyanannak 142./1888. számú határozata el
len Tajthy Antal dorosmai kirónak felebbezése.

30. Ugyanannak 14./lb88. számú határozata el
len Zádory Károly jegyzőnek felebbezése.

31. Ösany község képviselőtestületének a regale- 
jog kiadása tárgyában 42. és 59./1888. szám alatt ho
zott határozatai ellen — D. Vince József és Hacker 
József csanyi lakosoknak felebbezése.

32. Ugyanannak 58./1888. számú határozata ellen 
Vince István csanyi lakosnak felebbezése.

33. Horgos község képviselőtestületének 31.,'1888.
számú határozata ellen Na&j Jó/.oof laKimnuK
felebbezése.

34. Kistelek községnek szervezeti szabályren
delete.

35. Derekegybáz község 1889-ik évi költségelő
irányzata.

36. Tápé község 1889-ik évi költségelőirányzata.
37. Horgos község 1889 ik évi költségelőirányzata.
38. Tcés község 1889 ik évi költségelőirányzata.
39. Fábián-Sebestyén községnek 1889 ik évi költ

ségelőirányzata.
40. Csany község 1889 ik évi költségelőirányzata.
41. Szentes város tanácsának 345./1888. számú 

jelentése az 1885. évi szegényalapi számadásra kelet
kezett. 421 ./1887. számú törvény hatósági határozat vég
rehajtásáról.

42. Szentes város közönségének 25./1888. számú 
jelentése az 1886. évi gyámpénztári számadás tár
gyában.

43. Szentes város tanácsának jelentése a város 
1885. évi közmunkaváltsági számadásáról.

44. Szentes város tanácsának jelentése a vált
sági pénztárnak 1877 ik évi számadása tárgyában.

45. Ugyanannak jelentése 1885. évi közmunka 
válts, számadás tárgyában.

46. A csongrádi járási főszolgabiró jelentése 
Csongrád város 1885. évi szegény alapi számadása 
tárgyában.

47. A csongrádi járási főszolgabiró jelentése Kis
telek község 1885. évi szegény alapi számadása tár
gyában.

48. Csongrád város 1872—79. évig bezárólag 
gyámpénztári számadásai.

49. Mindszent község 1887. évi gyámpénztári 
számadása.

50. A tiszántúli járási főszolgabiró jelentése 
Mindszent község 1886. évi közpénztári számadása 
tárgyában.

51. A tiszántúli járási főszolgabiró jelentése 
Mindszent község 1885. évi szegény alapi számadása 
tárgyában.

52. Számonkéröszék jegyzőkönyve. 
Kelt Szentesei), 1888. október 10-én.

Stammer Sándor, 
alispán.

Felvilágositásul.
A „Szentesi Lap" f. é. október hó 7-én megjelent 

GO-ik számában Sima Ferenc aláírásával közzétett má
sodik nyilatkozat, melylyel annak szerzője jó hírnevemet 
és becsületemet a főid poráig letiporui igyekezett s a 
jobb érzelmű polgároknál valóságos kedély forrongást 
keltett, arra késztet, hogy az egész esetet tárgyilagosan 
köztudomásra hozzam s eljárásomat, mely Sima Feren
cet becsületsértő nyilatkozataira ragadtatta el, a t. kö
zönség Ítélete alá bocsássam.

Dr. Fiié Lajos és Pokorny Tódor urak mint Sima 
Ferenc megbízottai nálam vasárnap (sept. 30 án) meg
jelenvén, kijelentették, hogy Sima Ferenc a „Szentes 
és Aidáké" f. évi 39 ik számában „Pályázat van hirdetve11



bekezded hírben e kifejezést „díszes gárdája’ magára 
nézve sérelmesnek találja 8 ezért vagy lovaglás elég
léteit vagy oly nyilatkozat közzétételét követeli, mely
ben a’ sérelmes kifejezést bocsánatkéréssel visszavonom.

Én annak előrebocsátása melleit, hogy eszem ágé 
bán sem volt e két szóval akár őt, okai- bárkit sérteni, 
e kijelentésemet azzal indokoltam, hogy azon sokkal sér
tőbb kifejezések után, melyekkel Sima Ferenc lapjának 
ez évi előbbi számaiban engem illetett, sokkal durvább 
kifejezésekkel kellett volna élnem, ha egyáltalában meg 
akartain volna sérteni s furcsának találtam, hogy inig 
én Sima Ferenc gyakori durva kifejezéseit föl sem vet
tem ő e két szóban „díszes gárda" becsületsértést talál 
s elégtételt követel. De minthogy úgy ö mint én, mint 
érdekelt felek, elfogulva lehetünk, kinyilvánítottam, hogy 
le,,i,,azságosabban járunk el, ha annak eldöntését, vájjon 
e két szó díszes gárda" becsületsértést, foglal-e magá
ban vagy sem, egy a két fél állal választandó bizott
ságra bízzuk, melynek határozata mindkeltőnkre köte
lező kend. Hogy föltételem sem a józan észszel, sem a 
modern lovagiasságról szóló szabályokkal nem ellenke
zik, már abból is látható, hogy nevezett megbízott urak 
javaslatomat legkevésbbé sem ellenezték s ez ügyet to
vább nem tárgyalva hajlékomból távoztak.

Másnap, hétfőn ugyanazon megbízott urak újból 
megjelenvén nálam, kijelentették, hogy Sima Ferenc a 
sértés konstatálására általam javasolt bizottságot nem 
fogadja el, egyúttal tudomásomra hozták, hogy Sima Fe
rencnek a városi közgyűléstől való elmaradása nem 
szántszándékkal történt, sőt Sima Ferenc és Szeder Já
nos képviselő, kik azon időben Budapesten voltak, a 
közgyűlés elhalasztására kérték volna föl a polgármes
tert. Ebből kifolyólag Sima Ferenc az általam javasolt 
bizottság elvetésével vagy fegyveres elégtételt kér, vagy 
oly nyilatkozat aláírását, melyben kijelentem, hogy az 
egész hírrel Sima Ferencet nem akartam megsérteni s 
ha ö ezt sérelmesnek találná, a fölötti sajnálkozásomat 
fejezem ki.

Erre kijelentettem, hogy a nyilatkozatnak úgy, a 
hogy szövegezve van, nem irhatok alá, legfeljebb annyit, 
a mit előtte való nap szóval is mondtam, hogy a sérel 
mesnek vélt kifejezéssel sem Sima Ferencet, sem mást 
megsérteni nem akartam; de a nyilatkozat végső részét 
nem fogadhatom el, mert csakis tényleg elkövetett s min
den kétséget kizáró sértés fölött fejezheti ki valaki saj
nálkozását, mely sértés feuforgását éppen az általam 
javasolt bizottság lett volna hivatva konstatálni.

Minthogy a megbízott urak az általuk szerkesztett, 
de általam kifogásolt nyilatkozat elfogadásához ragasz
kodtak, kijelentettem hogy nem érzem magamat köte
lezve arra, hogy magainat Sima Ferenc túlhajtott kö
vetelésének alávessem, hanem akkor ragaszkodom a 
sértés megállapítására leghívatottabb vegyes bizottság 
megalakításához s ha ez e kérdésben határoz, esetleg a 
Sima Fereuc által kifogásolt közleményemet becsület 
sértésnek nyilatkoztatja ki, akkor lesz majd a sor az 
elég’étel megállapításán és megadásán — addig tehát 
a kívánt elégtétel kérdésének eldöntésébe nem bocsát 
kozom.

WbbAI világos, hogy h/ ón eljárásom nem volt azonos 
szókéval, kik az elégtételt föltétlenül megtagadják s ki
ket azután lovagias hanggal gyáváknak nyitváiiitani 
szoktak. Mindazáltal Sima Ferenc tisztességes eljárásom 
dacára jónak látta, lapjának 5-9 ik számában nemcsak 
gyávának nyilvánítani, hanem kutyakorbácscsal is fenye
getni — mire én minden sértő szó nélkül e lap mull 
számában kijelentettem, hogy nyilatkozata miatt, mely 
tetemesen különbözik a „díszes gárda* kifejezésétől, a 
sajtóbiróságnál keresek orvoslatot.

Azt hitte mindenki, hogy ezzel vége van a hír
lapi nyilatkozatoknak, midőn Sima Ferenc lapjának múlt 
vasárnapi számában — tehát az én nyilatkozatom meg
jelenése után — az igazság félretételével azon újabb 
sértő nyilatkozatát bocsátotta vMm’A., hogy engem meg
korbácsolt. Előbb mosolyogtam, azután csodálkoztam, 
hogy lehet olyan valótlansággal a közönséget félreve
zetni ? A közönség azonban ugyanaz nap kibocsátott 
nyilatkozatomból értesült, hogy Sima Ferencnek ezen 
második nyilatkozata valótlan s míg e valótlan állító-

sóval egyrészt engem hasonló sértegetés 
hasztalan" provokál?, másrészt az fo Í
gárokuál szokatlan megbotránkozást és felháboiodást 
ÍdéZe AdiRg is tehát, mig ezen ügy az arra hivató'4 fó
rum előtt lesz eldöntve, eljárásomat bátran bocsátón a 
t. közönség igazságos bírálata alá, de W82™''*'1 '
jelentem, hogy lapomat a közönség 8 <”leg t elofizetan 
iránti tiszteletből hasonló meg botrán kozta tó es s 
kifejezésektől meg fogom óvni.

Szentes, 1888. október 10- ,Bnlázzovits Norbert, 
tanír, .Szemes és Vidéke, szerkesztője.

| Névjegyzéke a Csongrád vármegye legtöbb adót
fizető bizottsági tagjainak 1889 ik évre.

Pallavicini S. őrgróf < 
Károlyi László gróf I 
Károlyi Sándor gróf ! 
Sváb Jakab
Kárász Géza 
Sarkadi Nagy Mihály 
Faragó Mihály 
Zsoldos Ferenc 
Haris János dr. 
Szapári Géza gróf 
Károlyi Gyula gróf 
Ulár István 
Sarkadi Nagy Antal 
Jurenák Imre 
Bagi Imre 
Bagi Mihály 
Máléffy Ferenc idősb 
Beretvás János 
Hegyi Antal 
Szarka Mihály 
Stammer Sándor 
Kőim Adolf 
Sváb Gyula 
Nagy Imre tanácsnok 
Novák József 
Rakovszky Iván 
Weisz Lőrinc 
Kanász Nagy Imre 
Rúzs Molnár Sándor 
Jerney Mihály idősb 
Szeder János 
Magyar Imre öttömösi 
Filó János 
Bariba János ifjú 
llunyady Lajos 
Vajda János 
Körrey Ferenc 
Neumann Mór 
Vecseri János ifjú 
Eszes Mátyás 
Kiss István 
Kiss Zsigmond 
Dallos Szilágyi Sándor 
Sis.tk M. Antal 
Geróc Lajos 
Polgár János 
Maasburg Sándor báró 
Csúcs Antal
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973
919
927
864
848
817
814
763
724
708
665
659
658
615
603
598
59 t
582
580
548
512
507
472
472
467
461
430
422
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391
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Lázár István 
Újhelyi Nándor 
Bamberger Lipót
Sulc Lajos
Polliik Sándor dr. 
Berkec Ferenc 
Tamásfy Béla 
Cukor Emil 
Szeder Imre 
Piti József ifjú 
Pákolics János
Csúcs János 
Fekete Márton
Dunás Varga Sándor 
Rabi Ferenc
Pintér András 
Halus József 
Baljós Sándor 
Vajda István ifjú 
Szobotka Fü'öp 
Greskovics Pál idősb 
Szűcs Dániel 
Szvoboda Ferenc
Rác László 
Rác Ferenc
Vajda Sándor 
Mojzsik Lajos 
Jurenák Béla 
Soós Pál
Kovács Imre 
Keller Lajos 
Kiistó Nagy Imre 
Sarkadi Nagj Sándor 
Szobotka Gusztáv 
Forgó József Cs. 
Lakos Ferenc 
Mezei Mór 
Szél Bálint 
Fried Zsigmond 
Forgó G. Pál 
Maróti István ifjú 
Szürszabó Nagy Imre 
Ebrlich József 
Cukkermann Károly 
Rúzs Molnár Ferenc 
Dunaháti Vas Istváu 
Bárdi János
Horváth János

387
383
364
363
363
348
348
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Nagy Ferenc
Wimmer Károly-
Szoboszlai Szabó Mihály 252 
Kiss Ferenc 251
Rúzs Molnár János 248

Sisák M. János 
Sarkadi N. Ferenc 
Tekulics János 
Réti Ferenc 
Tnjthy Kálmán

o Gizdászati szakosztály véleménye? javaslata a városi 
elófogatosoícnak negyedik négyes fogat rendszeresítene tárgyában 
l.eadott kérelemre vonatkozó ag.
° 3 A városi árvaszék kérelme börtönök áthelyezése es llz
árvaszék részére alkalmas hivatalból? iségek alakítása tárgyában, 
s erre vonatkozólag a gazdászuti szakosztály javaslata

4 A piaci és vásári holypenzszedosi jognak a f. évi S5. 
számú közgyűlési végzésben nyert utasításhoz köpést, haszonbér- 
beadása iránt a gazdászati szakoszt ily yelemunjes javasla'a l-.z. 
zel kapcsolatban a liaszonbérbeadas mikénti loganatositasa tar- 
óvában a városi tanács előterjesztése. , , ,

5. Az ideiglenesen megüresedett számvevői aljasnak helyet
tesítés utján betöltése. . ..

G. Végleg megüresedett írnoki állasnak választás utján 
leendő betöltése.

V ilágiolyása.
Németország császárja e hó 10-én hagyta el 

Ausztria-Magyarország területét s lépett át olasz 
földre, hogy ott 
tegye látogatását, 
visz, kétségkívül a 
londoni lap máris 
Bismarck herceg

másik szövetségesénél is meg- 
A benyomás, melyet magával 

szövetség megerősödése, s egy 
arról értesül Berlinből, hogy 

_______  ___  o fiától, Herbert gróftól Becsből 
346 j és Budapestről számos levelet és táviratot kapott, 
3451 melyekben a legnagyobb megelégedéssel van euili- 
34' tés téve Ferenc József királynak s a vezérlő ma- 
337'gyár politikusoknak az osztrák-magyar-német sző- 
335 
329 
328 
324 > 
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320 
319 
319 
318 
317 
314 
307 
307 
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300 
299 
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295 
288 
286 
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280 
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278 
278 
276 
275 
274 
265 
264 
262 
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248
247
244
241
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Tárgysorozata
Szentes város képviselőtestületének f. hó 15-én d. e.

9 órakor tartandó rendes közgyűlésének.
1. Gazdászati szakosztály jelentése a regalebérlóknek a 

fogyasztási adók időközi emelkedéséhez képest, aránylagos haszon* 
bérleengedés iránt beadott kérelme tárgyában.

vétséghez való rendületlen ragaszkodásáról.
Vilmos császár mindjárt megérkezése után 

látogatja meg a pápát a Vatikánban. A császár 
azért választotta ezt a napot, hogy ez által is 
kifejezést adjon annak, mennyire óhajtja a pápát 
meglátogatni. A nagyköveteket a német császár
nak Schlőzer fogja bemutatni és a francia nagy
követ is beleegyezett abba, hogy a fogadtatásnál 
jelen legyen. A főpapok és a kiséret háromnegyed 
12 órakor a Capranica-palotában jön össze, hol 
Schlőzer lakik. Vilmos császár 12 órakor jő a 
palotába. Reggeli után és pedig a főpapok 1 óra
kor, a német kiséret 1 és ’/4 órakor, a császár 
pedig 1 és fél órakor a Vatikánba mennek. Vil
mos császár egy külön e célra Berlinből szállított 
fogaton hajtat a Vatikánba. Vilmos császárt a 
Vatikánig Schlőzer és Bismarck gróf kisérik. A 
Vatikánban a császárt a lépcsőház aljában két.

' pápai kamarás fogadja. A nemesi gárda féldiszben 
vonul ki és sorfalat képez a lépcsőházban. A pápa 
a császárt a trónteremben üdvözli, kíséretétől kö
rülvéve. Kölcsönös üdvözlések után XIII. Leó pápa 
a császárt magán lakosztályába hívja, hol az egy
házi és világi fejedelem bizalmas politikai beszél
getést folytathatnak. A pápától császár Rampolla 
bibornokhoz megy, ki a császár látogatását azzal 
fogja viszonozni, hogy Schlőzernél 
jegyét.

Vilmos császár bevonulásakor a 
szalagokat fognak a császár kocsija 
melyek egyik oldalán olasz nemzetiszin alapra a 
következő szavak lesznek nyomtatva: „Viva U.n- 
bei'to I., Re d’ítalia" (Éljen I. Umberto, Olaszor
szág királya); a szalag másik oldala német nem
zeti sziuii lesz a következő német felirattal: „Es 
lebe Wilhelin II., Kaiser von Deutschlaud“ (Éljen 
II. Vilmos, Németország császárja).

Az idegenek óriási tömegekben érkeztek Ró
mába; a szállodákban már 9-én egy szoba sem 
volt kapható; az utcákon, melyeken a német csá- 

i szár végig vonul, az ablakokat 500 líráért, az er- 
i helyeket 1000 líráért adják ki. A király és ki

hagyja név-

román nők 
felé dobálni,

BESZÉLT. (21.)

(Folytatás.)

Gusztáv kérése oly határozott volt,, a milyen az 
előtt soha sem s mielőtt a táblabiró valamit válaszol
hatott volna, Gusztáv szenvedélyes izgatottságában foly
tató: „El kall utaznom s majd meglátom, hogy érzem 
magamat nyolc nap múlva; azután nyilatkozhatok csak."

A táblabiró egy pillanatig gondolkodóba esett, mert 
észrevette, hogy minden további judoitok Gusztáv vas
tag agyáról visszapattannak; — korlátolt emberek min
dig önfejűek s ha egyszer valamit fejőkbe vettek, akkor 
haragos bikaként mindenkinek szarvakat mutatnak.

A táblabiró sokkal okosabb volt, mintsem hogy 
unokaöcscsének makacsságát hosszabb elleutállással fel 
ingerelje: „Ha azt hiszed, hogy egy kis kirándulás ja
vadra lösz, niucs ellenvetésem. De íeméllem, hogy akkor 
igazán elhagyod fővárosunkat, mert itt aligha találod 
löt nyugodalmadat.*

„Tehát megadod nekem azt a határidőt?* kérdő 
örvendve Gusztáv.

„Sziveseu, ha csakugyan útra akarsz kelni."
„Már holnap akarok indului."
„Hová akarsz menni?*
„Még uem tudom. Nekem mindegy, csakhogy tá

vozzam. Igazad van, hogy itt nem találom fel nyugal
mamat.*

A táblabiró kinyitotta pénzszekréuyét, minden ku
tatás nélkül vett elő néhány utalványt s unoka öcscsé- 
uek oda adva szokott szívélyességével mondó: „Itt vau 
ni, mulass, a hogy tudsz s reméltem, hogy nyolc nap 
múlva egészen egészségesnek és okosnak látlak.*

Gusztáv eleinte vonakodott a nagylelkű ujáudékot

elfogadni, de nagybátyja nevetve mondó: „Csak fogadd 
el, nem vagy már oly fiatul, hogy egy pár garassal 
utazzál."

Habár az öreg urnák saját bogarai lehettek, még 
is egy nemes vonás volt benne, mely kiengesztelőleg 
halott unokaöcscsére. Gusztáv is elfeledte, hogy nagy
bátyja szokott éleslátásával nem éppen kellemes elhatá
rozásra akarta bírni; meglátta ismét ama jóságot és 
jóakaratot, mely minden cselekvésében félreismerhette- 
nűl nyilvánult s meghatottál! és hálásan szorított kezet 
nagybátyjával. „Nyolc nap múlva meghallod elhatározá
somat s reméltein, hogy addig érzelgésem legutolsó ma
radékán is túladtam.-*

„Helyes! Azt magam is reméllem," viszonzá a 
táblabiró s szívélyesen szorított kezet uuokaöcscsével.

* * *
Midőn a festész a műbarátnál látogatását végezte 

s a szükséges dolgokat megbeszélte, azonnal a külvá
rosba indult, hogy utána nézzen, mit csinál Erzsi, Ma
liid húga. Délután volt, tehát arra számíthatott, hogy 
nem lesz oda haza Maliid.

, Csakugyan nem volt otthon; de mennyire bámult, 
midőn Erzsiké a helyett, hogy belépésekor ujongva elé
be szaladjon, reménye ellenére valósággal ijedten visz 
szahuzódott s halkan, nyomott hangon köszöntését vi 
szouozta.

A festész első gondolata az volt, hogy Maliid ta
lán húgával való titkos találkozásairól értesült s e talál
kozás folytatását megtiltotta.

„Erzsiké," kiáltó egészen csodálkozva, „mi lelt? 
Oly hamar feledtél el, hogy mint valami idegent fo
gadsz ?“ °

Erzsiké tagadóiag rázta szép bodor fejét, köuy 
nyomult szemébe, de nem válaszolt. ?

u”^"5!6 ?!l1? őrlésűit látogatásaimról s meg
tiltotta neked, hogy velem barátságosan beszéli?" b

Erzsiké minőt rázta fejét s midőn a festés/ ” S « Xr« X.S
mondó. „Nem, soha sem értesült róla." J J

„Akkor nem értem, miért változtál meg annyira. 
Remélltem, hogy az én Erzsim egész örömmel fog elém 
röpülni."

A legbensőbb érzelmek ama buvó jótékával, a mi
ben a legfiatalabb, legártatlanabb leány épp oly jártas 
mint a legtapasztaltabb kacér leány, látszólag nyugodt
unk mutatta magát, holott szive erősen dobogott. „Az 
már nem illik hozzám," mondó Erzsi.

„Tehát már olyan idős vagy ?“ mondó nevetve a 
festész. „Valóban Hamlettel mondhatnám, hogy két hü
velykkel közelebb vagy az éghez, mióta uem láttalak," 
és gyönyörködve szemlélte a kedves leáuybimbót.

Erzsi pedig elpirulva lesütötte szemét, zavartan 
húzogatta kötőjét, azután hirtelen könyökre fakadt. „Bi
zony nem jól cselekszik, ha kicsúfol," mondó zokogva 
és nedves szemével szemrehányólag tekintett rá.

„De mit gondolsz gyermekem? Eu kicsúfolnálak?“ 
kiáltó föl Richárd. „Hát uem tudod, mily jó indulattal 
viseltetem irántad s azt hiszed, hogy oly hamar fele
dem el barátaimat?"

Erzsi hirtelen letörülte könyeit. „Mindazáltal ön 
rólam ős Lkáról teljesen megfeledkezett."

„Hát akkor hogyan jöttem volna hozzád?"
Erzsi ide s oda csóválta fejét, keserű mosoly vo

nult. át ajkán. „Bizony megfeledkezett mindnyájunkról, 
mert ő oly szép s végre megtalálta mintáját madon
nájához."

A festész csak bámult Ó egy sort sem irt barát- 
jaihoz, hogyan árulták el mégis szive titkát s hogyan 
juthatott el ide mély, szent szerelmének Ilire? Mintegy 
sértésnek vette és összehúzta homlokát. „Ki moudta azt 
neked?" kiáltó kissé izgatottan.

E heves kérdésre megijedt Erzsiké. „Oh ne hara
gudjék 1“ s kérő tekintetet vetett a festész nagy sötét 
szemére.

„Nem, te reád éppen nem haragszom," csillapító 
Rikárd, „de kitől hallottad ezt?"

(Folyt, köv.)



riílyné személyesen megszemlélték a német császár 
lakosztályát, mely páratlan fény nyel van beren
dezve-

Az udvarivonat megérkezése előtt megjelen
tek a pályaudvarban: Umberto király, a trónörö
kös, Amadé és Tomás hercegek, Crispi kormány
elnök és a főméltóságok. Umberto király és a her
cegek olasz egyenruhát viseltek, mellükön a fekete 
sasrenddel. Az udvari vonat 4 óra 12 perckor a 
porosz hymnusz hangjai mellett robogott be a pá
lyaudvarba. Vilmos császár és Umberto király négy
szer megölelték és megcsókolták egymást s néhány 
szót váltottak. Ezután Vilmos császár a nápolyi 
herceget üdvözölte, mialatt Umberto király Henrik 
herceget üdvözlő. Erre a két uralkodó ellépett a 
diszszázad arcvonala előtt, mire Umberto király 
bemutatta Vilmos császárnak Crispi kormányelnö
köt, a hadtest- és hadosztály parancsnokot, a pre
fektust és a polgármestert. Vilmos császár, ki az 
Anuncia rendet viselte, viszont Bismark Berbert 
grófot és kíséretét, mutatta be a királynak

A két uralkodó az összesereglett óriási néptö
meg folytonos lelkesült óvációi közben hagyta el a 
pályaudvart s az első díszkocsiba szálltak. A má
sodik kocsiba Henrik herceg és az olasz trónörö
kös, a harmadikba az aostai herceg és a genuai 
herceg, a negyedikbe Bismarck Ilerbert gróf és 
Crispi kormányelnök ültek; a két uralkodó kísérete 
pedig a következő kocsikban foglalt helyet. A merre 
n menet elhaladt, a boltok mind he voltak zárva. 
A menet lépésben haladt a pályaudvartól a Quiri- 
nalig s az egész, útvonal mentén mindkét oldalt 
katonaság képezett sorfalat, mely fegyvereivel tisz
telgett, mialatt a zenekarok a porosz hymnust ját
szották. Az utcákat és erkélyeket sűrűn ellepte a nép 
A fellobogózott házak impozáns látványt nyújtottak. 
A nép a két uralkodót nagy óvációkban részesítő, 
s a lelkesült tüntetések nem szüneteltek egy pilla
natra sem. A nők zsebkendőiket lobogtatták s 
virágokat szórtak le az erkélyről. Ez a jelenet 
nagyszerűen ünnepélyes volt és felejthetlen maradt. 
A két uralkodó szakadatlanul köszöntött jobbra 
halra. Az ablakokból apró papirszeleteket dobáltak, 
melyeken a két uralkodó arcképe, nemzeti kokár
dák és üdvözlő szavak foglaltattak. A Quirinál 
előtt nagy néptömeg volt cgybegyülve és itt a 
tüntetések mindinkább fokozódtak. Az uralkodókat 
a lépcsőzet alján Gianotti gróf első szertartás
mester fogadta, mialatt a kiséret a palotába be
vonult. A néptömeg ez alatt a Quirinál előtti téren 
mindinkább szaporodott és ő felségeiket szakadat
lanul éljenezte. A két uralkodó egy Ízben meg is 
jelent az erkélyen és barátságosan köszöntvén a 
népet, az erkélyen öt percig tartózkodott. A né
met császár ez után a királyi család társaságában 
mutatkozott az ablaknál. Jobbról a királyné és a 
hercegnők és balról a király és a hercegek állot
tak. A király ezután bemutatta a német császár
nak a svájci teremben az. udvari méltóságokat és 
a kormány tagjait, mire a császár visszavonult 
lakosztályába. Esti 7 és fél órakor 48 terítékű 
családi ebéd volt.

A romai polgármester a következő hirdet
ményt tette közzé: Vilmos német császár mélyen 
meghatva a lakosság rokonszenve által, melynek 
oly fényes jeleit tanúsította, utasított, hogy tudas
sam az öösszes lakossággal, hogy a keresetlen és 
mégis nagyszerű tüntetések igen kellemesen hatot
tak reá.

HÍREK.
— Békéssy Gyula debreceni tankerületi kir. fő- 

igazgató és kir. tanácsos tegnap d. e. 9 órakor váro
sunkba érkezett, hogy a helybeli gymnásiumnál a hiva
talos látogatást megtegye. Örömmel üdvözöljük körünk
ben s remélljük, hogy mindent rendben fog találui.

— Hangversenyt rendez a helybeli dal- és zene
egylet f. hó 20-án, szombaton a városi kávéház nagy 
termében következő műsorozattal: 1 „Nyitány* Előadja 
a helyiteli első zenekar. 2. „Honvédek csatudala.* férfi
kar, iluber Károlyié , énekli a dalegylet. 3. „Pezsgő 
gyöngyik* Thurn Károlyiéi, zongorán előadja Kiss Zsófia 
k a. 4. „La mandolinata* Magánének, zongora kiséret 
mellett énekli Nyári Lászlóné úrnő. Zongorán kiséri 

ha Kálmán ur. 5. „Népdalok.* Simonffy Kálmán
tól Férfikar, énekli a dalegylet. 6 „Szavalat* Pupp 
Lajos egyleti tag által. 7. w-<4 bilincs" Költemény Petőfi 
Sándortól. Férfikarra alkalmazta Gaál Ferenc, énekli a 
dalegylet 8. „Népdalok* Zongora kiséret melleit énekli 
Nyári L.-ué úrnő. Zongorán kiséri Bartha Kálmán ur. 
9 „Kóny és mosoly*. Szövegét és zenéjét szerző 
Szentirmai E einér, énekli a dalegylet. Kezdete pont 
esti V.8 órakor. Belépti dij személyenként 1 frt. Nyáry 
Lászlóné u.mö, Kiss Zsófia k. a. és Bartha Kálmán ui a 
dal- és zeneegyiet iránti szívességből működnek közre. 
A tiszta jövedelem az egylet hangjegytára javára .or- 
dittatik. A pártoló tagok részére a belépti jegyek kézbosit- 
telni fognak. A nagyérdemű közönség szíves páitiogá 
fcűba ajánljuk a d^l- és zeneegylet fáradozását.

- Gyászhir. Nagy megdöbbenéssel értesült váró 
sunk polgársága múlt szombaton reggel Beke Kálmán 
volt jeles megyei csendbiztosuak, legutóbb pedig az 
druientesitő társulati gátfelügyelőuek elhunytéról. Az 

erőteljes férfiút nehány heti betegség, mely meghűlés
ből származott, váratlanul sírba vitte kedves nejének 
s hozzátartozóinak nagy fájdalmára. Úgy a gyászoló 
család, mint a társulat tisztikara külön gyászjelentés
sel tudatták e rokonszenves férfi s teljes életében buzgó 
hivatalnok elhunytét, s hogy a részvét általános volt, 
az a másnap délután végbe ment temetésen a nagy 
számú közönség megjelenéséből volt látható. Nyugod
jék békében!

Vasúti hirek. A szentes-vásárliely-makói helyi 
érdekű vasút ügyében a HMVásárhely város közgyűlése 
által kiküldött bizottság Kristó Lajos polgármester el
nöklete alatt e hő 9 éu ülést tartott, melyben tekin
tettel arra, hogy a csanádmegyei érdekeltség ez ügy 
ben lassan mozog, a bizottság többsége oda nyilatkozott, 
hogy HMVásárhelynek teljes erővel kell odahatni, hogy 
necsak a szentes vásárhelyi vonalrész, hanem az egész 
vonal Szentestől Makóig kiépíttessék. Továbbá a vonal 
irányára nézve a legegyenesebb vonalat óhajtja, Szeg 
vár érintését pártolja, de már Mindszent érintését nem 
tartja támogathatónak. Végül e kiépítendő vasútvonal 
költségeire hajlandó a város 160,000 frt megszavazását 
javasolni. Nevezett polgármester az egész érdekeltség 
által kiküldött előkészítő bizottságot még e hó folya
mán szándékozik HMVásárhelyre gyűlésre egybehívni

— Gyűlések a megyénél. Vármegyénknél e hó má
sodik felében következő gyűlések lesznek: 22 éu d. e. 
9 órakor az állandó választmány, 23-áu d. e. 9 órakor 
a közigazgatási bizottság, 24 éu d. u. 4 órakor a szá- 
monkérő szék tartja ülését. A reudes őszi közgyűlés e 
hó 25 én (nem pedig 22 én, mint múlt számunkban tó 
védésből volt közölve) s esetleg következő napjain lesz 
megtartva. Ezen megyei közgyűlés igen látogatottmik 
Ígérkezik azon ritka körülménynél fogva, hogy Mágo- 
csot, Derekegyházát és Fábiáu-Sebestyéu községeket ki
véve minden megyei községből van beadva felebbezés 
több rendbeli községi közgyűlési határozat ellen s az 
érdekeltek bizonyosau meg fognak jelenni ügyök védel
mére.

— Városi közgyűlés lesz e hó 15-én d. e. 9 óra
kor, melynek tárgysorozatát lapunk más helyén közöl
jük. Ez alkalommal választás utján fog betöltetni két 
állás, u. m. a számvevői állás ideiglenesen és egy ir- 
noki állás véglegesen Jó lesz vigyázni.!

— A körös tisza-marosi ármeiitesitő társulat köz
ponti választmánya e hó 14-én, vagyis holnap d. e. 10 
órakor városunkban ülést tart, mely hivatva lesz sok 
fontos, a közgyűlés elé terjesztendő tárgyra nézve ha 
tározui s javaslatot Részi feni.

— Perczel János, Szentesre kinevezett uj kir. al- 
járásbiró — mint értesülünk — jövő héten érkezik 
városunkba, mely alkalommal a helybeli tekintélyes 
ügyvédi kar testületileg fogja magát az uj bírónál be
mutatni.

— Rendőrségünk figyelmébe. (Beküldetett.) Az u. 
n. Jurenák féle közben a kövezett ut szélén vau két 
csatornanvilás, mely bizonyosau a csatorna időszakon- 
kinti tisztítására szolgál s be van fedve. ATost. azonban 
már hetek óta nyitva van a csatorna mindkét helyen s 
.^közlekedésre valóságos veszedelmet képez, főkép ha 
meggondoljuk, hogy naponkint hány iskolás gyermek 
lordul meg azon az utcán; egy kis vigyázatlanság elég, 
hogy valaki lábát eltörje. E veszedelmes állapotot tehát 
e sorok bekü dője a rendőrség figyelmébe ajánlja.

— Megmarad a tiszai fürdő — ezt határozta el 
múlt vasárnap a tiszai fürdőt fenntartó társaság köz
gyűlése, melyen — mint előre jeleztük — erősen tar
totta magát mind a fürdő beszüntetése, mind annak 
fenntartása mellett küzdő két párt. Végre utóbbi győ
zött, csak óhajtandó lenne, hogy a deficitnek valami 
utón módon véget vessenek, mert elvben mindenki pár
tolja a fürdő fenntartási?t.

— Uj előfizetőinknek, kik a már befejezéshez kö
zeledő regénymelléklet megjelent részét óhajtauák be
szerezni, azt lapkihordóink utján vagy e lap kiadóhi
vatalában 60 kiért szerezhetik be. Különben még ezen 
évnegyed folyamában kezdjük az előfizetési felhívásban 
kilátásba helyezett uj regény közlését.

— Központi piacunk napról-napra rendesebb ala
kot ölt. Az egész piactér karókkal kerittetik be jelen 
lég, hogy ott kocsik keresztül kasul ne közlekediiesse 
nek, hanem csak a kocsiutra szorítkozzanak. Épp úgy 
van bekerítve egyfelől az ártózi kút, a hol a kocsiköz
lekedés bizonyos helyre van utalva. A városi tanácsnak 
ez intézkedését csak helyeselni lehet.

— Ipartestületi előljárósági ülés lesz e hó 16 án 
azaz kedden d. u. 5 órakor, melyre az előljáiósági ta
gok figyelmét e helyen is fölhívjuk.

— Lapunk mai számában közöljük a Csongrádme- 
gyei viriliseknek jövő 1889. évre megállapított névso
rát. Rövidség okáért az adóösszegből a krajcárok köz
zétételét mellőztük.

— Villámütés. E héten kedden reggeli 4 órakor 
a nagy mennydörgés és erői csattanás bizonyosan meg
ijesztette városunk nyugvó lakosságát. A csattanást 
megelőző villám a kispiac közelében lévő I. t. 581 ik 
számú ház kéményébe hatott, annak egy sarkát leütötte 
s a kémény belsején a vakolatot lehorzsolta. Egyéb baj 
uem történt.

— Beomlott ház. Civitta-Vecchiában, Olaszország 
bán, egy épűiő félben levő nyári lak beomlott és tizen
kilenc munkást eltemetett. A romok közül négy halot
tat húztak ki, három munkás súlyosan sérült meg, a 
többiek könnyű sérülést szenvedtek.

Gazdászati és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. okt. 12.

Ritka szép őszi napok köszöntöttek be a hosszan 
tartott szárazság után, szép csendes esők nedvesítettek 
meg az őszi vetéB alá a földet, melyet gazdáink nagy 
szorgalommal fel is használnak. Szőlő- és kukorica szüret 
már úgy is vége felé járván, mindenki a szántást s vetést 
eszközli.

A búza üzlet a hőt első felében igen élénk volt, 
mig jelenleg a külföldi hanyatló árak miatt itt is el

lanyhult a vételkedv, és a hét elejéhez képest a búza 
ára 10—15 krt esett. Más termények csak is helyi fo
gyasztásra vétőitek u múlt heti árak mellett.

Búza ára minként 6 frt 90 kr., 7 frt.
Árpa (köböllel) 4 frt 40 kr., 4 frt 50 kr.
Uj kukorica (köböllel) 4 frt 60 kr, 4 frt 80 kr.; 

csöves kukorica vékája 60 kr.
Zab (köböllel) 3 frt 40 kr.
Heremag mmja 45—46 frt.
Szalonna nunja 57—60 frt.

A budapesti értéktőzsdéről.
(A „Magyar Morcur“ heti tudósítása.)

Azok a pohárkőszőntők, melyeket Ausztria-Magyarország 
és Németország uralkodói Bécsben váltottak, bizonyára többet 
jelentenek puszta udvariasságnál, hanem újabb ós komoly figye
lembe veendő béke biztosítékok, melyeknek csak azért uem volt 
kellő hatásuk, mert a pénzpiac helyzete olyan, hogy a legna
gyobb tartózkodást teszi szükségessé. Ugyanazon napon, melyen 
Bécsben azok a nagyjelentőségű pobárköszöntök elmondanak, 

; ugyanazon a napon emelte fel az angol és francia bank a ka
matlábat újabban. A roppant drága pénz és a túl spekuláció 
a berlini tőzsdén oly állapotokat idéztek eló, melyek a legna
gyobb óvatosságra intenek. Ezek a válságos viszonyok folytonos 
nyomást gyakorolnak az árfolyamokra, melyek napról-napra csök
kennek. Azonban ha a berlini tőzsde kilóból bajából, határozott for
dulatra számíthatunk, mert elvégre a drága pénz csak múló baj 
és a po itikai helyzet tagadhatatlanul kedvező.

Járadékok és befektetési értékek általában csökkentek. 
Az üzlet bennük csekély, az irány csendes.

Bankrészvények közül a hitelrészvény ellanyhult, ellenben 
I helyi bankok tartják az árukat.

Közlekedési vállalatok részvényei meglehetősen szilárdak, 
mert a beviteli kimutatások jelentékeny többletről tesznek ta
núságot.

Iparvállalati értékek közül ismét a malomrészvények ked
veltek es njból emelkednek, de a többi iparvállalati értékekben 
pang az üzlet.

Sorsjegyek szilárdak. Az uj szerb 10 frankos sorsjegyek 
jegyzése iránt még nem határozott a tőzsdetanács, de pár itnp 
múlva ezeket is fogják árulni a tőzsdén és minthogy az aláírás
nál óriási mértékben tuljegyeztettek, kétségtelenül rohamosan 
fognak emelkedni.

Valuták és váltók ismét roszabboötak.
*

...» * , *Felvilágosítással ingyen és bérmentv3 szolgál a Magyar 
Mercur kiadóhivatala Hatvani-utca 17. sz.

Szerkesztői üzenetek.
II. J. urnák Budapesten. Fogadja köszönetüuket meg

bízásunk szíves teljesítéséért.
('NoiBgrúilinali. A küldeményt köszönettől vettük s 

jövő számunkban felhasználjuk.

Ingyenes Ixird-etés.*)
KERESTETIK lóval nyomtatott szalma tűz- 
revalónak. A. kinek ily eladó szalmája van, jelent

kezzék e lap kiadóhivatalánál.

*) E rovatban ilynemű hirdetések közzététele e lap előfi
zetői részéről ingyen közöltéinek.

ZSTjrilttér-
E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.

Verfálschte schwarze Seide.
fes, von dóm maii kanfen will, und die etwaige Verlalschung 
tritt sofőrt zu Tag«. Ecbte, rein gefárbte Seide kiausol' sofőrt 
zusammen, verlöscht hald und hintorlasst wenig Asche von ganz 
hellbraunlicber Farbe. — Verfálschte Seide (die leicht speckig 
wird und bricht) brennt langsam tört, namentlicli glimmen die 
„Schnssfaden" weiter (wenn seln- mit Farbstoff erachwert), und 
hinterlásst eine dunkelbraune Asche, die sich im Gegensalz 
zűr echten Seide niclit krüuselt, sonderii krümint. Zerdriickt 
maii die Asche dér echten Seide, so zersiaubt sió, die dér 
verflilschten nicht Das Seidenfabrik-Depot von G. H"niieberg 
(k. k. Hoílief.), Zürich, versendet guru Mustéi- von seinen echten 
Seideustoffen au Jedermann, mid liefert einzelne Bobén und 
ganzo Stücke zollfrei iu’s Ilaus. (4.)

Kiadó üzlethelyiségek.
Nyíri Gerzonnak újonnan épült házában 

(úri-utca)
Írét -űiziletlxel^íségr, 

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

eg'jr •ű.zletlrel^iség' 
haszonbérbe kiadó. — Ugyanennek 6000 vályogja 
van eladó.
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ÉLET-és JÁRADÉK BIZTOSÍTÓ-TÁRSASAG £ 
VEZÉRKÉPVISELÖSÉG: Í

Budapesten, Deáktér 6. sz. saját ház „Ankerudvar". $
A társaság minden az ember életbiztosítására vonat

kozó üzletekkel foglalkozik, u. m : a) túlélési ós kiháza- 
sitások ; b) haláleseti biztosítások ; c) járadék biztositások.

Nyereményrészül fizetett a társaság a) haláleseti 
biztositások után az évi díj 35s/o-át; b) a túlélési és ki- 
házasitási biztositások után átlag a biztosított tőkének 
30%-át, s igy minden biztosított 1000 frt után tényleg 
1300 frt fizettetett.
Részvénytőke és biz

tosítéki alap 1887. 
decembor hó 31-én ... .frt 34.513073.95.

Az utólső üzlet Jelen
tés szerint a biz
tosítási állomány 
1887. dec. hó 31-én volt ~

ós
A társaság létezése 

éta haláleset! és 
kiliázasitási bizto
sításokért 1887. dec. 
hó 31-ig kifizetett ....

Dijkönyveeskékkel és 
a vezérképviselöség Budapesen vagy a helyi 

ügynökség.

„ 103.330.003.43 tőke. 
„ 48.000.44 járadék.

„ 58.939.405.40
felvilágosítással szolgál



Földeladás.
Nagy Tőke szélében 52 (1200 öles) hold

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

Hirdetmény.
Szentes város tulajdonát. tevő, III./joi. nép-sor 

számú, özvegy Balogh Ferencné-féle bogárközi ház 
128 nszgöl udvar területtel f. évi október 21-én 
d. e. 10 órakor a tanácsteremben tartandó szóbeli 
árverésen a legtöbbet. ígérőnek el fog adatni.

Ftdhivatnak venni szándékozók, hogy 60 ljf, 
bánatpénzzel ellátva a kitűzött időben a tanács- 
teremben — hol a feltételek addig is megtekint, 
hetők — jelenjenek meg.

Szentes, 1888. október 9.
Nagy Imre,

tanácsnok.

„JÓ SZÍV“ SORSJEGYEK!!!
Évenként 3 húzás, játékterv 60 év.

Húzás már október 15-én.

Főnyeremény 20,000 frt
Kaphatók a budapesti tőzsdén hivatalosan 

jegyzett ár szerint: jelenleg 
C3 forint 30 Irrajcárért 

a „Szentes-Vidéki Takarékpénztár" nál.

ö 
ü

Felhívás a hölgyekhez!
Itr. PIiwsHz egészségügyi tanácsos urnák sikerült az orvostudomány és vegyészet segélyével egy 

gíisg* arcToőr-ünomitó Isenöcsöt "^8Ü
feltalálni, melyet

Q U 1 B 1 H 1 ALAJOS
gyógyszerész ur, hites törvényszéki vegyész a m. kir. kormánytól nyert szabadalom alapján állit elő. Ezen kenőcs tulaj
donsága, hogy öregebb hölgyeknél az arcráncok elsimítása által egészséges, üde és finom arcbőrt s igy ifjabb kinózést 
idéz elő. Ifjabb hölgyek arcbőrének szépségét és üdesógét rövid idő aiatt hatványozza oly módon, hogy ezen tulajdonok 
fokozott mérvben késő évekig megmaradnak. Továbbá felülinulhatatlauuak bizonyult mindennemű arcfoltok, szép lók és 
apró kelések ellen ; mely hiányokat rövid használat után nemcsak eltünteti, hanem az arcbőr finomságát és üdesógét 
is helyreállítja. Az arcbőr rég elveszett údeségének, az arcfestés káros hatásainak és a bőr mindennemű tisztátlan* 
Hágainak eltávolítására egyedül biztos hatással bir. Jó szolgaiatokat tesz továbbá a kézbőr puhitására és finomítására 
nézve. Főniknlr egész Miigyarorsztig részére Budapest. Qí&íe’Ini Alajos ujvilág-iHcza 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 I frt 10 kr, mind I)r. Plausitz 
találmánya Minden tégelybe egy használati utasítás jár. Figyelmeztetem a t. közönséget, hogy csakis az tekintendő Dr. 
Plausitz-féle kenőesnek, a melynek tégelyén „Quirisii A Isi jós gy felirat bevésve van.
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T1CIIO B E R N A T ‘ 
kereskedelmi üzletében 

ffn Briinn. Krautmarkt 18. saját házában, 
ÍJ/j utánvét inellett kapható:

jüirin’t amncurtiiTt »ir»rTBrnTrffmrrr
< Hölgykendő ®Egy jute-garnitura
egész gyapjú, minden uj • • , , , ,
divat színben, kétszeresen A 2 1 asztalterítő,

szóles, 10 inét. 8 frt. ' • rojttal 3 frt 50 kr.

Niggerloden, X Jutc-fiiggöny 
n legújabb őszi és téli ni-: ; törölt minta,
hának, kétszeresen széles,egy teljes függönv 2 frt 

10 mót. 5 frt 50 kr. ; •_ 30 |<r.

TBag-utza, Egy ripsz-garnitura 
? /;«•- egy asztal- 

valamint csíkosé; karrirozott !om«u • • tGlltŐbol, Sül} Oini'Ojttal 
9 frt. X 4 frt.

Fekete terno • Hollandi futószőnyeg- 
szász gyártmány, kétsze- X maradékok
résén széles, 10 inét. 4 frt : 10—12 mót bosszu. Egy

50 kr. 5 J maradók 3 frt 60 kr.

Házi vászon 
vég 30 rőf‘/t 4 frt 50 kr. 
vég (i rőf’/< 5 frt 50 kr.

« TDreicLralxt :"i
i legjobb minőség, G0 ctm. •. ,•
- szóié.., 10 méter 2 forint 1
J 80 kr. ’• 1

? Oyapju ripsz v Jí ing-szövet,
; minden színben, 60 ctm. • • ° ’
1 széles, 10 méter 3 forint: » vászonnál, 1 vég

80 kr. V »/, széles, 30 rőf 6 frt.

- Karrirozott és csíkos • ; ■ ^2
: hálóruha keltnek X C/lxiffon
! G0 ctm. széles, legújabb f • 1 ví*g -0 rőf I.r. 5 frt 50 kr. I 
: dessin i0mót.2frt 50 kr. legjobb minőség 6 írt 50 kr. i

legjobb minőség, 60 cmt. 
széles, 10 mét. 2 frt 70 kr.

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

szeles, 10 mót. 4 frt >* 1 vóg 30 rőf 4 frt 50 kr.

Ruha-bai ehet ••K » ■■« » a «
1 vég Oi'őf lila 4 frt 80 kr. legdivatosabb desstn 10 ; ; j vég30r. piros 5frt20kr.

Illet. 3 frt • í CÉRNA-KA NNAVÁSZ
i vég 30 rőf lila is piros 6 írt.

Fgy a ól a karó 
legjobb gyértinány, 190 ctm. hosszt:, 

1 J<» <tm. széles, 1 frt 50 kr.
Egy kórkocsi-lakaró
190 ctm. hosszú, i,o ctm. széles 

_________ 3 írt 50 kr.

Téli nagy kendő \\ Női ingek 
[k tiszta gyapjú, “/• hosszú, • •* erds vászonból, csipkés 
K 1 drb 2 frt S£e8élylyel ü drb 3 frt
lg___________ _______ j_______: : 25 kr.
’H Double-velourkentlő TT? I--------------------
l0tis£tagyapju,»/tnagyságti, .”. Nül ingek
Fi 1 drb 3 frt 50 kr. • • chiffonból és vászonból fi-

F e j r e v a I ó ken ( í V nőm hímzéssel 3 drb 2 frt 
'FI V. nagyságú, drbja 80 kr. ’• 50 kr.
i L —---------—--------- ---------------» •_____ _ ______ _

Hölgy-Jersey derék V Férfi ingCk 
selyemgomblial és véggel, ■ \ saját készítmény, — fehér 

'r n» Jvd. rÁ38.8' *• va«)’ 8zi“es 1 drb I-minős.
; j nílg> 1 dl'b 1 frt 50 kr. V | frt 80, 11. m. I frt 20 kr.

Munkás ingek Normál ing
6 rumburgi oxfordból, .K te’jes, nagy 1 drh I f. 50 k. 
ö, • • Normál nadrágg teljes, nagy 3 drb 2 frl.fe teljes, nagy 1 drb I f 50 k. 
aE^tSMEggEmrnniE!EÍ&innm'»iiüT'nrim'!nr»inTriffnnr 

| Posztó-áruk gyári raktára.

g Brünni posztókeime- ftbj Téli kabát kelme 
. maradékok egy maradék, 2 IO méter

J teli öltözetnek, egy mara- /• teljes téli kabátnak, feke-. 
• q rád ék 3-10 mét. egy teljes ; ; te, barna és kék színben I 

férfi öltözetnek 5 frt. / 5 f. t 50 kr.• t111 • "■ , i • • ■ . ........ .  ■! ■! f
Alkalmi vétel i • : Fe|ső kabátkelmék

Brünni posztómaradékok *•. legfinomabb minőség, egy 
3.10 mét. egy teljes férfi £5 teljes felsőkabátnak, 

öltözetnek 3 frt 75 kr. 7 frt.
mroiicEEiiTmngaKimm eoeeeí2ekí2E!ewLií 

Minták ingyen és bérnientve. — Meg nem Sív 
felelő áruk fennakadás nélkül visszavétetnek. SX*

Minden palack s ónkupak Brázay Kálmán cégfeliratával van öntve”

?!

Brázay Kálmán 
sósborszesze 

gyors enyhítést eszközöl: 
osuz, szaggatás, fagyás, fog 
és fejfájdalmak, szemgyen 
geség bénulások stb. ellen. 
Fogtisztitó szerül is ajánl
ható, a mennyiben a fogak 
fényét, elősegíti, a fogbust 
erősbiti.és a száj tiszta, sza
gai lan izt, nyer a szesz el
párolgása után, valamint 
ajánlatos e szer fejmosásra 
is, a liajidegck erősítésére 
és kitűnő hatással van a 
kenő-gyúró gyógymódnál 

(másságé.)
Védjegy 319. ús 320. szám.

W" Minden palackon a fenti védienv látható

Mindönki a saját érdekében 
fog cselekedni, ha az után

zatok ól óvakodik.

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

Használati utasítás mellé
keltetik. Kapható : Budapes
ten : Brázay Kálmánnál, 
muzeum-körut, saját ház és 
Szentesen : Dobray S., Soós 
Albert, Abaflfy L., Szépe, 
Robícsek Gáborné, Szénás- 
s.y, Podhradszky, Várady, 
Zuckermann, Szabó, Üjvá 
’’.y> H'j. Vecsery és Gunst 
Dávid urak kereskedésében.

o
<oCL.bm»

É
Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norberílí^^^^8;



Melleidet, a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 41-ik számához.
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Kerüld a fényűzést.
Ilii szereztetek, fogjátok meg jól. Mit öl'a vagyon

hoz való jutás. ha nem tudjuk megtartani. Az ember 
nemcsak a legügyesebb Csalója önmagának, hanem lég 
veszélyesebb tolvaja is.

A bolond is jut vagyonhoz, de használni s meg
tartani csak az okos tudja. Nagyobb ügyesség kell a i 
vagyon megőrzéséhez és józan használatához, mint szer i 
zéséhez. A szorgalom jobb, a takarékosság bal keze a ■ 
szerencsének.

Legyetek takarékosak, mert: 1-ször. A takarékos i 
ság nagy jövedelem. Többet vihet ki az asszony köté- ; 
nyéken, — mondja a példabeszéd, — mint a iérj szé
nás szekerén behozhat. Mert: 2 or. Csak a takarékos 
ember maradhat becsületes. Az üres zsák nem áll fenn 
egyenesen. Takarékosság nélkül nem lehetünk igazsá
gosak. Pénzzavar egynél, másikat is beránt. A fényűzés 
anyja írás bűnöknek s maga legnagyobb hűn. Vegre 
3 szór. A józan takarékosság forrása a függetlenségnek- 
s estik a független lehet boldog.

Csak a nagy hajó hasítja a tengereket, a kis csol- 
nak maradjon a part mellett.

Azután kis repedés a legnagyobb hajót elsülyeszt- 
heti. Csak a gyermekek és bolondok hiszik, hogy 15 
fi't és 15 év sohasem fogyhatnak el.

Őrizkedjetek tehát mindenek előtt a kis kiadások
tól. „Ejti, mit egy két krajcár!1* — szokták a könnyel
műek mondani s feledik, hogy krajcárokból lesznek a 
forintok. „Sok kevés, sokra mén." „Penészes garas, öreg 
erszény."

Mire szükségtek nincs, fele áron drága. Ki meg 
veszi azt, mi nem szükséges, majd eladja a legszüksé
gesebbet. Hasztalan költség többet kölykedzik. Könyebb 
két kéményt építeni, mint egy alatt folyvást tüzelne

Kérjetek előbb tanácsot erszényetektől, mielőtt 
mértéket vennétek uj ruhához. Piperék és ékszerek ve 
szélyesebb ellenségei a kamaráknak, mint az egerek. 
Selyem és bársony a házban eloltják a tüzet a kony
hában.

Jobb, ha vacsora nélkül feküsztök le, mint ha 
adósságra ébredtek. Az életnyugalom oly magas ár, mit 
semmi sem érdemel meg.

Ki a természet mellett marad, nem szegény; de 
ki tulcsapong rajta, mindig az lesz. Az embernek igen 
kevésre van szüksége. Szükség az, mit annak tartunk. 
Nem annyira a természet, mint a vélemény határoz
za meg

Erőltetett, szükségeink azok, mik ki nem elégít
hetők. Sokkal könnyebb az első kívánságot elnyomni, 
mint a többit kielégítem'.

Ne kívánjátok azt, mi nincs; mert kinek lehet 
minden?

Legjózamibb háztartási szabály a kántoré — mondá 
Fáy: — „Oly fent kezdd az éneket, hogy bele ne sza
kadj."

Sok becsületes ember ment már tönkre azért, mert 
égy vagy más véletlen folytán összehuzódnia kellett 
volna, szégyelte azt. Az ellenkező eljárás esztelen és 
nevetséges. A fényűző szegény de legény, batarde ot. 
huzó macska-ló.

A pazarló hiúsággal reggeliz, szegénységgel ebédel 
és gyalázattal vacsorái. Ki a szerencse házába gyönyör 
kapuján mén be, rendesen a bánat, ajtaján jön ki.

Fényűző ruha a hiúság felirata. Esztelen, ki költ, 
hogy hiúnak tartassák, ki szegénynyé teszi magát, hogy 
gazdagnak higyjék. Legbolondabb, ki arra költi minde
nét, hogy más bolondoktól bámulhassák.

A jóravalő ember önmagára és nem szabója vagy 
ékszerésze műveire büszke. A szobor érdeme magában 
a szoborban és nem anyagában van. Ki igy akar ki 
tűnni, nevetségessé lesz.

Semmi sem oly költséges, mint a hiúság. Sok kop
lal otthon, hogy az utcán fényeskedjék. Cifra felöltő 
alatt rongyos és pikzkos ing.

De soknál a fénylés a boldogság surrogatuma. Pe
dig mi a pillangó? Felpiperézett hernyó. A fényűzés nem 
boldogít s rövid a farsang, ha nagy böjtre fizetni kell

Legnagyobb szegénység, mely nem bírja nélkülözni 
a feleslegest; legnagyobb szerencse: nem óhajtani többet, 
mint mivel bírunk, s legnagyobb okosság: élvezni azt, 
a mink van.

Ha igy igaz, hogy az ember szegény az által, mit 
kíván, ligy a kevély és fösvény a legnagyobb szegény
ségben süllődnek. Mindkettő épp oly szemtelen koldus, 
mint a szegénység, csakhogy jóval lármásabb.

Gazdag az, ki többet vesz be, mint kiáll. Ki töb
bet ád ki, milliók mellett is szegény, Ne nézzétek sen
kinek a jövedelmét, hanem a kiadását.

Mit ér a fénylő ruha, ha szívfájdalommal van bél
lelve? Mit ér az ékes palota, ha kiköltözött belőle az 
élet nyugalma és szabadsága?

Az örömhajhászás nem gyönyör. A ki kerüli a 
gyönyöröket, azt ők keresik fői.

A fényűzés tehat szegénnyé, boldogtalanná, nevet
ségessé s végre alávalóvá és gonoszszá tesz; mert ki
nek semmije sincs, annak végre szemérme sincs. Kerül
jétek azt.

És a világ Ítélete eléggé .'igazságos irányában. Ki
ket a véletlen buktat meg, mindenkitől sajnáltainak; 
mert szerencsétlenség történhetik mindenkivel, de a kik 
pazarlás által romlanak meg, azok megvettetnek, inért, 
bolondnak senki sem hiszi magát.

A világ hasznot hoz az emberek bolondságaiból; 
de kíméletlenül elitéli azokat.

(„Hagy. Háziasszony:) Vértan Endre.

_A_próság’.
A szeretet jele. Apa: Józsi fiam, szereted-e 

húgodat ?
Józsi: Szeretem, papa.
Apa: Nos, hadd lám, hogyan szereted?
Józsi áll csendesen, nem tudva, mitévő legyen.
Apa: Nem tudod megmutatni, hogyan szereted? 

Hát én mi modóu szoktam kifejezni azt, hogy szeretem 
mamádat?

Józsi: Oh, a mi azt illeti, papa minduntalan pénzt 
ad a mnmámili; de én hogyan adjak pénzt a húgomnak, 
mikor magamnak sincs?

* *A
X. úrnő belép az éléskamrába ép abban a pilla

natban, midőn János nevű inasa a Chartreusse likőrt 
kóstolgatja. Meglepetésükben egyideig mindketten szót
lanul néznek egymásra. Végűi az úrnő félbeszakítja a 
csendet s szigorú hangon emigy szól inasához: Igazán, 
János, ugyancsak nagy meglepetést szerzett nekem! — 
Erre János (boszankodva): S mit, szóljak éti? Én mind 
e pillanatig azt gondoltam, hogy a nagyságos asszony 
látogatóban van.

* **
Az egyetlen előny. Egy utas a vasúton régi 

barátjával találkozik, ki fiatal nejével nászúdon van. A 
fiatal nő feltűnő csúnya és az utas súgva akarja e fö
lötti iszonyodását kifejezni.

Hangosan mondhatod, — vágott szavába a férj, — 
mert szerencsére süket is.

* *
Élő halott. Egy paraszt temette a holtakat a 

csatamezőn. Egy súlyosan megsebesült, a ki holtak kö
zé keveredett, felszólalt a veremből:

— Húzzon ki, én még nem haltam meg.
— Dejszen ha én rátok hallgatok, mind elhitet

nétek velem, hogy éltek! — dörmög az újdonsült 
sirásó.

* **
Van is haszon abból. — Miért nem keresz- 

telteted meg a fiadat more?
Van is abban hasznom, engem is megkeresztelte- 

tett az apám, azért mégis mikor lovat, loptam, olyan 
25-öt kaptam, mintha valami pogány, nem pedig keresz
tény felebarátja lettem volna a cseudbiztos urnák.

* * *
Álarcos bálban. P.: Ugyan, hogy tehet fel 

ilyen csúf orrot?
L.: Bocsánat, szép maszk, ez a magamé.* **
Gazdasági is k oláh án. Tanár: Hogy lehet a 

marha húst frissen megtartani ?
Tanuló: Nem kell levágni a marhát.

Fulelés szerkesztő,és )aptulai<loiins: Hislázworil» SorlxirC.

Hflrl.



Máriaczelli gyoniorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a

Védjegy.S GYÁR és IGAZGATÓSÁG;
VI. külső váciut 1696/99.

Szóryavető g-épeJs.

Sclilick-féle szab, két és háromvasú
ekék, I

SCil LICK féle szab. Rayol-ekék, ~

SCHLICK és VIDATS-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök, 
Boronák és rögtörő hengerek,

Szecskavágók, répavágók, répazúzók, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók. 
Gőz- és járgánycséplő készületek, gabonalisztító rosták, őrlőmalmok stb.

A/ As összes ekék tartalékrészei készletben tartatnak. — Előnyös fizetési föltételek. Legolcsóbb árak. j®| 
•V» Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. -8 W JEGYZET. -W ' H

Vau szerencsénk ezennel t. c. üzletbarátaink becses tudomására hozni, hogy noha a VI., váci- (,g 
W körút 57. sz. a. lévő irodáink legnagyobb részét, a külső váci utón lévő gyártelepünkre helyeztük át, 
Oá mindazonáltal az eddigi irodai helyiségünkben t. íizletbarátaink kényelme érdekében egy városi irodát alá 
kfi tartunk fenn, valamint hogy ugyanott építési cikkeink és gazdasági gépeinkből raktárt létesítettünk. fejj

Kiváló tisztelettel
A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár 

részvénytársaság igazgatósága, 
g ír ép viselet és mintaraktár Szentesen: Schlesmger Fér. urnái

gyomor minden betegségeiben.
Fölül múlhatatlan étvágyhiány, gyomorgyöngeség, rósz 

illatú lélekzet, felfúvódás, savanyu telböllenes, küblin, gyo
morhurut. gyomorégés, homok- és dara képződés, túlságos 
nyálkaképz.ödés, sárgaság, undor es hanyn-s, lotaj i.- na 
a gyomortól ered), gyormorgöres, szoksz•ru! <••, a uvomor- 
nak ételekkel és italokkal való túlterhelésé, gíb^z-ak, 
máj- és aranyeresbántalmakeseteiben. — Egy uvegj-M‘a; a 
használati utasítással eny1-ttlOkr., foltos palaez.k .0 xr.

Központi szétküldés í.f ódy llaroly gyógyszerész akal 
Kreitisicrhen (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban.
■' Óvás! A valódi máriaczelli gyomor-csöppeke! sokat 
hamisítják és utánozzák’. A valódiság jeh- li nunden 
üvegnek piros, a fenti vedjegygycl ellátott b;,j ítekoa kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mei lékelt naszna- 
Inti utasitás'sii meg kel! jegyezve _ lenni, hogy az Krem- 
sierben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott. wu

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszky Ferenc és 
Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mező-Vásárhe’yen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József ós Partos Emil 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And- 

ráson Pollatsek Vilmosnál.

Hevesi Péter4ele
I. t. 13. sz. ház kedvező feltételek mellett azonnal 

eladó. Értekezhetni id. Szánthó Jánosnál.

bér
e. 9

Gazdák figyelmébe. ‘"^i |
A „Gazdák és iparosok ált. hitelszövetkezete" ö 

helybeli részvényesei buzaterményeiket itt helyben is — a M 
helybeli fióktelep hivatalos helyiségében — napi áron bármi- 
kor kis és nagy mennyiségben eladhatják és az árát azonnal g 
felvehetik. Bővebb felvilágositást nyújt M

Szőke István, ||
a szentesi- fióktelep elnöke.

Hirdetmény.
A Kurca-mederben termett nád f. évi októ- 
16-án a szegvári határtól Széchenyi-kertig d. 
órakor, a Széehenyi-kerttőí a csongrádi határig

d. u. 3 órakor kezdve, a helyszínén tartandó árve
résen több szakaszokban azonnali fizetés mellett el 
fog adatni. Venni szándékozók ezennel meghivatnak.

Szentes, 1888. okt. 7.
Nagy Imre,

tanácsnok.

Házeladás.
Az I. t. 412. számú, Betlehem utcában lévő 

"TTT"olfingrer-féle Ixáz előnyös felté
telek mellett szabadkézből eladó. — Ugyanott 
egy lakás bérbe adandó. Értekezhetni

Schcinberger és Popper 
borkereskedő cégnél, 

az evang. templom át ellenében.


