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A regále megváltása.
Szentes városának f. hó 12-én tartott köz

gyűlése alkalmával elnöklő polgármester bejelen
tette a rendezett tanácsit városok által Budapes
ten tartott értekezlet eredményét és azt, hogy 
Szentes város azon okon, mert úrbéri kárpótlást 
annak idejében nem kapott, a törvényhozástól 
memorandum alakjában beadott kérvényében re
gále jogáért nagyobb kárpótlási összeg megálla
pítását kérelmezte.

A rendezett tanácsú városok által a törvény
hozás elé beterjesztett együttes kérvény, úgy 
Szentes város speciális kérvénye hogy mily elin
tézésben fog részesülni, már most is biztosan 
lehetne megmondani, annál inkább, mert az ez idő
szerinti pénztigyminister a bizottságban a köz
tört city hatósági városok részére tett engedmények 
után határozottan és kereken kimondotta, hogy a 
tett engedmények legvégsőbb határáig ment el. 
A pénztigyminister ezen határozott nyilatkozatá
ból ama következtetés vonható le, hogy úgy a 
rendezett tanácsú városok együttes kérvényükkel, 
valamint Szentes város speciális kérelmével alig
ha fognak valami eredményt kivívni.

Szentes városa pedig a regále ügyben e kér
déssel szemben oly szerencsés helyzetben volt, 
jogviszonyai és követelései annyira alaposak és 
biztosak voltak, hogy a regále országos megvál
tásából a városra nézve nagy anyagi hasznot le
hetett volna elérni. De most félő, hogy későn 
tette meg lépéseit.

Ily helyzetben, mint Szentes, Magyarország
ban csak négy város volt és van, melyek a kisebb 
királyi haszonvételeket lefizetett váitsági összeg
gel vásárolták meg. Szentes pedig érvül felhasz
nálhatta volna, nem most, hanem korábban, hogy 
ö az összes urbériséget 48 előtt jóval, vagyis 
az 1836-ik évben saját erejéből váltotta meg és 
hogy úrbéri kárpótlást a földtehermentesitési or
szágos alapból ez ideig nciu kapott, miért is re
gále, joga valódi értékének megfelelően lenne az 
állam által megváltandó.

A regále enquet tárgyalásai alkalmával kel
lett volna Szentes városnak mindezen adatait és 
okait felhozni, hogy jogos követelése méltányos 
kielégítést nyerjen; és e kivételes állapota váro
sunknak praecedensül más városok által felhasz
nálható nem lett volna, mert Szentes város re
gále joga más elbírálás alá jött volna, mint a 
többi nem azon jogalapon álló városoké. Ugyanis 
Szentes város a regálénak nem donatio vagyis 
királyi adomány utján jött birtokába és tulajdo
nába, hanem az úrbéri törvények meghozatala 
előtt megváltás utján, tehát vételári jogcímen, ezt 
pedig donatio utján nyert regáléval hasonlóan 
megváltani nem lehet.

11a tehát Szentes városa akkor mozdított 
volna meg mindent, kivételesen nagy előnyökben 
részesülhetett volna; de most már, miután a re
gále bizottság jelentését az országgyűléshez be
terjesztette, melyből kivehető, hogy a törvényja
vaslat az eddigi változtatásokkal fog törvénynyé 
emelkedni, post festuin aligha fog más megvál
tásban részesülni városunk, mint a többi rende
zett tanácsú városok. A regále bizottság Fi nmére 
nézve is kivételes intézkedést kér, mit városunk 
is elérhetett vala, ha reá fentebb jelzett időben 
kedvező helyzetét felhasználta volna.

Most azonban csak az 1887. évi zárszám
adások alapján ha megváltatik regálénk, nem ered
ményezi azon anyagi előnyöket, mint eredményezte 
volna kivételes és sajátságos jogviszonyai alapján 
megátllapitott megváltási összeg. Az 1887. évi 
zárszámadások alapján való megváltás azonban 
aligha fog keresztülmenni az országgyűlésen, mert 
ez már a megváltást újólag egy pár millióval 
drágítja meg.

Jelen soraimmal csak azt akartam kimutatni, 
hogy a regálé megváltásához kötött vérmes remé
nyek aligha fognak teljesülni és hogy a csalódás 
előrelátható volt.

x. y.

Városi közgyűlés.
A regále s egyéb, elodázást nem engedő ügyek 

elintézése miatt összehívott legutóbbi v.trosi közgyűlés 
e hó 12 én tartatott meg.

A polgármesler első sorban részvéttel tudatta a 
képviselőtestülettel Győri József városi levéltiirnok el
huny tát. A közgyűlés tekintve az elhunyt ritka becsü
letes jellemét, pontosságát s egyéb jeles tulajdonait, 
részvétét jegyzőkönyvbe iktatni határozta.

Első tárgyul ki volt, tűzve a regáleügy s ezzel 
kapcsolatiján küldöftségi előterjesztés a regáleügyben e 
ho 6 án tartott országos értekezlet eredményéről, me
lyet. már múlt számunkban elég részletesen közöltünk. 
Hogy mit akar ez ügyben városunk elérni, azt mai cik
künk részletezi, s az e végből a kormányhoz s az or
szággyűléshez felterjesztendő memorandum elkészítése a 
regále bizottságra bízatott, melynek tagjai: Sarkadi N. 
Mihály polgármester, Ónodi L. főjegyző, Burián Lajos 
ügyész. Nagy I. tanácsnok, Kiss Zs., Szeder Ján., Balogh
J. és Sima F. képviselők.

A hely pénzszedési jognak 7878 írtért való bérbe
adását a közgyűlés helybenhagyta.

Következett az árva-péuztárnoki állásnak helyet
tesítés utján való betöltése. Pályáztak összesen hárman 
ti. m. Horváth Jenő, Soós László és iij. Snikadi N. 
Mihály. A beadott 110 szavazat közül Horváth Jenő 
kapott 60, Soós László 39, Sarkadi N. Mihály II szava
zatot, igy Horváth Jenő nyerte el a pénztárnoki állási, 
de ezzel egyúttal megüresedett ugyanazon pénztárnál 
az ellenőri állás, melyre pályázat hirdettetik.

Következeit Juhász János városi nyilvántartó azon 
kérelmének tárgyalása, melyben —miután értésére adja 
a képviselőtestületnek, hogy szerződések s beadványok 
készítése miatt zugirászkodás címén vád alá helyeztetett 
s a bíróságtól el is Ítéltetett — bizonyít vány t kér n [ 
képviselőtestülettől arról, hogy ő a tiltottnak nyilváni 
főtt beadványokat, a képviselőtestületnek Indiával és 
belegyezésével (!?!) készítette, hogy magát ezzel a bi 
zonyitványnyal a bitót ilélet elleni felebbezésében vé 
delmezhes.se. Kérelme végén fizetésének 1000 írtra való 
felemelését kéri az esetben, ha a szerződések további 
írásától eliiitatnék.

Burián L. városi ügyész véleménye szerint a képvi 
selőteslűlet soha sem hozott, oly határozatot, melyben 
Juhász Jánost akár megbízta, tikár feljogosította volna 
oly beadványok készítésére, melyek — ha nem ügyvéd 
által készíttetnek — zugirászkodás kategóriájába s tör
vényes megtorlás alá esnek. Ha pedig erre nézve a 
képviselőtestületnek határozata nincs, tehát, hivatalos 
tudomása sem lehet, róla, mely nem azonos egyes kép
viselők tudomásával. E szerint a Juhász János által ez 
értelemben kért, bizonyítványt. nem lehet kiadni.

Nagy Kovács Gergely képviselő helyesnek találja, 
hogy a birloknyilvántartó szerződéseket, csinál s a kért 
b'izouyilvány kiadását véleményezi.

Balogh János általánosan elismert s nyilvános tény
nek tekinti, hogy — eltekintve a személyektől — a 
városi birloknyilvántartó hivatalban évtizedek óta készí
tettek szerződéseket és beadványokat azért, mert, a kö
zönség olcsóbban s gyorsabban jutott ügyeinek elintézé
séhez. Elismeri, hogy az törvénybe ütközik, de a tényt, 
hogy ez igy történt, nem lehet, tagadni s azért, a bizo
nyítvány kiadása ellen nem lát. akadályt. Egyúttal in
dítványozza a városi szabályszervezet akkénti módosi 
tását, hogy a nyilvántartó úgy, a mint a községekben a 
jegyzők, fel legyen jogosítva bizonyos tariffa szerint 
szerződéseket készíteni, s ha a városi statútum ez ér
telemben a felső hatóságtól jóváhagyat ik, védve lesz a 
nyilvántartó a zugiiászkodás vádja ellen.

Burián Lajos városi ügyész újból tagadja, hogy a 
közgyűlés oly értelemben — hogy a birtoknyilvántartó 
a közgyűlés tudtával készített volna szerződéseket. — 
bizonyítványt adhasson.

Udvardi S képviselő hasonló értelemben szól.
Dr. Csaló Kálmán Balogh János szavaira reflek

tálva felemlíti, hogy a Balogh János által indítványé 
zott szabályszervezeti módosítás — amennyiben törvénybe 
ütközik — nem lesz jóváhagyható, de ha jóvábagyatik 
is, ez nem fogja a birtoknyilvántartót, újabb vád ellen 
megvédeni. Szóló szívesen (eljesileué folyamodó birtok
nyilvántartónak fizetés emelése iránti kérelmét, de szük
ségesnek tartaná, hogy az esel bee a többi hivatalnokok 
fizetése is aránylag emeltessék.

Albertényi Antal véleménye szerint a birtoknyil
vántartó kérvénye a városi statútum értelmében nem is 
tárgyalható, hanem az illetékes szakosztályhoz vélemény
adás végett, utasítandó.

Polgármester nem osztja ezen véleményt, mert 
ugyanazon statútum értelmében a közgyűlés bármely 
ügyet vehet tárgyalás alá, ha az a közgyűlést megelő
zőleg 24 órával adatott be a polgármesteri hivatalnak.

Kristó N. István, Szeder János és Kátai Pál Já
nos hasonlóképen megadhatónak vélik a bizonyítványt.

Kiss Zsigmond hivatkozva a közgyűlésben már 
előzőleg keltett azon hangulatra, mely szerint Juhász 
János elitéllelése kenyéririgységből történtnek van fel
tűntetve s az ügyvédi kar holmi prókátort fogásokkal 
gyauusittatik, nem reuiélli ugyan, hogy felszólalása ké- 

Ipes leuue a téves uézeteu lévő képviselők nagyobb ré

szére hatni s azok felfogását, megváltoztatni; de reuiélli, 
hogy felszólalását, nem fogja senki sem kenyéririgység
ből eredőnek tekinteni, mert eddigi szereplésében önér
deket vagy haszonlesést, senki sem vethet, szemére. Nem 
véli kiadhatónak oly bizonyitváuy kiállítását., mely mint
egy arról szólna, hogy a városi birloknyilvántartó tör
vényellenes működését a közgyűlés tudtával és bele
egyezésével folytatta volna. Ezt annál kevésbbé teheti 
a képviselőtestület, mert a mostani nyilvántartó szerző
dések készítéséért már egyszer el volt ítélve s igy na
gyon jól tudta, hogy működése törvénybe ütközik, s még
is Gulyás Mihály ügyvéd signálásával azután is készí
tett szerződéseket és beadványokat, mig végre újból 
lett bevádolva s elítélve. Épp úgy nem tartja lehetőnek 
azt, hogy a statútum Balogh János indítványa szerint 
módosíttassák; s habár a nyilvántartó érceméit a ka
taszteri ügynél elismeri, ámde ne jutalmaztassák érte egye
sek zsebéből, hanem szavazzon meg részére bizonyos 
összeget, melyhez felszólaló szívesen járul. A fizetés 
emeléséhez azért nem járul, mert, azon nézetben vau, 
hogy az összes városi hivatalnokok fizetése fölötte cse
kély, tehát nem egy, hanem az. összes hivatalnokok fize
tését kellene emelni s chez ő bármikor nagyon szívesen 
járul.

Sima F. képviselő Kiss Zs. érvelését igyekezett 
cáfolni, .ízt hozván föl, hogy a statútum nem tiltja egy 
városi tisztviselőtől sem a magánügyködést, csakis a 
városi ügyésztől, tehát a nyilvántartó működési köre 
Balogh János indítványa szerint nagyon is módosítható. 
Amenyiben pedig a nyilvántartónak a kért bizonyítvány
ra azonnal van szüksége, mert azt a. bírósági ilélet 
elleni fellebbezésében fel akarja használni, mitől a köz
gyűlési határozat megfelebbezése esőién elesnék, iidit- 
ványozza, hogy a hozandó határozat, csak birtokon ki
ül legyen megfelebbezhető.

A közgyűlés többsége kimondván, hogy a kért 
bizonyitváuy ügyében hozandó határozat csak birtokot! 
(Ívül felebbezhető, a polgármester elrendelte a névsze
rinti szavazást s 56 szavazat, a bizonyitváuy kiadása mel
lett, 12 szavazat, podig ellene volt.

Mielőtt a szavazók neveit közölnék, nem mulaszt
hatjuk el annak kijelentését, hogy a többséget csakis a 
nyilvántartó iránti jóindulat vezérelte ez ügyben. Azon
ban hallatlan valami, hogy egy közgyűlés oly bizonyít
ványt. állítson ki, mely szerint, egy városi tisztviselő a 
közgyűlés tudtával és beleegyezésével törvénybe ütköző 
ügyködést folytatóit, habár ezért, már egy ízben el volt, 
ítélve, pedig egy városi képviselőtestületnek inkább a 
fölött kellene őrködni, hogy egyetlen hivatalnok műkö
dése se ütközzék a törvényekbe.

Igennel vagyis a bizonyitváuy kiadása mellett, 
szavaztak: Sarkadi N. Mihály, Kanász N. Imre, Szeder 
János, Rúzs M. Sándor, I). Szilágyi Sándor. Polgár Sán
dor, Kristó N. István, Babos Sándor, Kristó N. Imre, 
Széli Bálint, Szűrszabó N. Imre, Iiuzs M. Ferenc. Szán
tó Dániel, Nagy K. Gergely, Rózsa Ferenc, Debrecenyi 
József, Virágos Kis Mihály, Bíró Feronc, Bányai József, 
Sima Ferenc, Borsos Lajos, Borbély Lajos, Kanász N. 
János, Kürti János, Rúzs Molnár István, Kristó Nagy 
Antal, Mészáros István, Szíjártó Sz. Mihály, Kálmán 
Mihály, Szilágyi Sándor, ifj. Várady Lajos, Kálmán 
István, Doma Bálint, Soós Ferenc, Beréuyi János, 
Herényi Gergely, Molnár Lajos, Pataki Lajos, Kátai Pál 
János, Pataki József, Székely Lajos, Pásztor János, Gom
bos József, Barluc János, Batka István, Kiss János, Já
szai András, Nemes János, Bárkay András, Magyar Jó- 
zsef, Cukor Oszkár, Nagy Imre, Pataki Imre, Ónodi 
Lajos, dr. Lábos Endre.

Nemmel vagyis a bizonyitváuy kiadása ellen sza
vaztak: Mátéffy Feienc, Kiss Zsigmond, dr. Csató Kál
mán, Csonka Pál, Pap László, Sulc Lajos, Balázsovits 
Norbert, Petrovics Soma, Holik Lajos, Vecseri Imre, 
Udvardi Sándor, Burián Lajos.

A mi pedig a nyilvántartó ügykörének bővítését 
illeti, ez ügyben a jogügyi szakosztály javaslattételre 
szólittatik fel.

A jövő évi legtöbb adófizetők (virilisták) névjegy
zékének összeállítására Kiss Zsigmoud elnöklete alatt 
bizottság küldetett ki

A Csongrád vármegyétől módosítás végett vissza
küldött városi árvaügyi szabályrendelet akkép lett mó
dosítva, hogy eltekintve attól, mily anyagból van építve 
valamely ház, értéke egyharmadáuak megfelelő kölcsön 
bármilyen házra adható, ha tűz elleu biztosítva van.

Városunk egy pontos, lelkiismeretes, tetőtől 
talpig becsületes s mindenki szeretetét bírt tiszt
viselővel szegényebb lett Győri József volt 
helyettes polgármesternek, sok éven át városi ta- 
nácnoknak, legutóbb városi levéltárnoknak f. hó 
10-én történt elhunyta következtében.

Ki ne ismerte, volna azt a tiszteletet ger
jesztő megőszült alakot, hazánk elhunyt bölcsé-

delmezhes.se


,iek Deák Ferencnek képmását, a hivatalában 
mindig pontosan megjelenő, kötelességét a szó 
legszorosabb értelmében lelkiismeretesen teljesítő 
hivatalnokot? Mint e város szülöttje a város elő
hal olásán teljes életében fáradozott s habár jelle
ménél és jogi képzettségénél fogva a szerencsét
len halállal kimúlt gróf Matláth György ország
bíró és főrendiházi elnök pártfogása mellett, ki
vel mint taniilótárs régeiden majdnem baráti vi
szonyban állott, magasabb állást nyerhetett volna 
a kormánynál, ö ragaszkodva szülővárosához nem 
vágyott csillogó fényes állásra, hanem megelé
gedett azon állással, melyet neki szülővárosa jut
tatott, s e puritán gondolkodás módjában nem egy
szer említette e sorok írója előtt Horatius eme 
szavait: „..................nec po fentem amié tini
................... flagito, sat i s bea tus u n i c i s 
Sabinis;“ ő nem kívánt semmit befolyásos volt 
taimlótársától, az ő vágyait kielégítette szerény 
szülővárosa.

A szabadságharc idejében a nemzeti őrség
nél lovas hadnagy volt, a szabadság harc lezaj
lása után pedig az absolut korszakban semmiféle 
hivatalt nem vállalt. Az alkotmány helyreállítása 
után mint városi tanácsnok nyert alkalmazást s 
egyidöben helyettes polgármester volt s nem 
egy ízben igazi megelégedéssel emlegette, hogy’ 
az ö polgármestersége alatt jött létre a városunk 
díszét képező Széchenyi kert, mely ben már azért 
is kedvező időjáráskor szívesen sétálgatott. Azu
tán újból teljesítette a gazd. tanácsnoki teendőket, 
mindig közmegelégedésre; de később -— anélkül, 
hogy' arra okot szolgáltatott volna — a képviselő
testület uj emberek aspirátióinak kielégítése vé
gett a szerényebb levéltárnoki állásra választotta 
meg, mi az öreg urnák eleinte méltán roszul esett. 
De azért nem zúgolódott, ez állásban is épp oly 
pontosan teljesítette teendőit mint bármely más 
hivatalnok s ez állásban fejezte be munkáséletét.

Aliul a régibb iskola növendéke kitűnő jár
tassággal s olvasottsággal hitt a római classicus 
írók műveiben s örömében szeme ragyogott, ha 
valakivel deák szót válthatott avagy az eltűnt 
classicus korról beszélgethetett. Jelleme a mai 
kor ritkaságaihoz tartozott, viszonya embertársai
hoz olyan volt, hogy mindenki becsülte és tisz
telte.

Legyen neki könnyű a föld s áldott az ő 
emlékezete! Amicus.

A lóltús-fogyaszííís Parisban.
1866. jut. 9-dikén nyitottak meg Párisban az első 

hihus mészárszéket. A lóhusnak eledelül való használását 
Bárral, Geoffroy-Saint Iliimre, Blatin, Renault, Lntour 
slii. ajánlották s pedig oly hal Itatásiul meggyőzőleg, 
hogy végre minden nagyobb ellenzés elhallgatott s maga 
a párisi tárnics sem vonakodott többé az engedélyt, 
megadni.

körülbelül hatvan ilyen mészárszék virágzott a város 
különböző részeiben. Az első évben pusztán lovakat, a 
következőkben azonban már öszvéreket és szamarakat 
is váglak és vágnak. A lovukról és öszvérekről nyert 
tiszta hús (a belső részeket nem számitva) átlag 190, 
a szamarakról nyert tiszta hús pedig átlag 50 klgrannnra 
szániit.tntik. A fogyasztás csaknem évrő| évre fokozatosan 
növekszik. Az első évben 982 lóról 171,380 kgr. húst 
adlak el.

Legnagyobb volt, az e fajtájú hús fogyasztása az 
1877-iki háboríts évben, midőn 64,362 lovat, 3 öszvért, 
és 635 szamarat vágtak, melyeknek btismennyisége 
összesen 12.261,100 klgrat..... lett. Azóta az 1879.
évi fogyasztás volt a leg’etemesebb. A kezdettől lefolyt. 
15 óv alatt összesen 160,080 lovat, 395 öszvért és 
6 690 szamarat vágtak le, melyekről összesen 30.822,482 
kgr. húst nyertek.

Ez adatokat nem éppen ízlésgerjesztésül közöljük, 
hanem főleg annak a kiemelése végett, hogy az előítélet 
ilyen megtöréséből a lótulajdonosok is tetemes, sőt nagy 
hasznát, húznak. Mig ugyanis a lóhus árulás megkezdése 
élőit egy rokkant lóért a gyepmesterek 16—20 frankot, 
adtak, ma a mészárosok ugya olyan lovat. 90 —150 Irán 
kon vesznek meg a szerint, hogy milyen az évszak és 
milyen állapotban van az állat.

A lóhiist. a mészárosok éppen ugv osztályozzák, 
mint a marhahúst. Egy 5 lógat...... vesepecsenye ára 1
frank 50 cent, (éppen fele ára a marhapecsenyének), 

legyéb részek kilója pedig 25—30 centimé Említést ét
idéinél végül, hogy a 15 évi tapasztalat semmi tekintet
ben sem szól a lóhus árulása és élvezése ellen.

K. F.

Világfolyása.
A képviselőház f. hó 14-én tartott ülésében 

végleg megszavazta az egyes kölcsönök conversio- 
járól szóló törvényjavaslatot. Mai napon pedig az 
állami italmérési jövedékről hozandó törvény foly
tán megadandó kártalanításról szóló törvényjavas 
latok előzetes táigyalására kiküldött 21-es bizott
ságnak jelentése, még pedig annak a kártalanításról 
szóló törvényjavaslatra vonatkozó része fog tár
gy altatni.

Lockroy francia közoktatásügyi miniszter e hó 
11-én a katonai politechnikai egyesületnek a Sor- 
bonneban tartott megnyitott, ünnepén elnökölve, a 
következő beszédet mondotta: „Nagy tisztelet s 
nagy öröm rám nézve, hogy ez ünnepélyen elnö
kölhetek. Alkalmam nyílik ez által hálámat nyilvá
nítani a kormány nevében azok iránt., a kik a ka 
tanai politechnikai egyesületet alapították; azok 
iránt, kik a tanfolyamokat látogatják s a gyakorla
tokat végezik; elnöke, tagjai s ama fiatal emberek 
iránt, kik elszigetelvén magukat egy pillanatra a 
politikai mozgalmaktól, egy gondolatba egyesülnek, 
nagy feladatokra készülnek, melyek egykor talán 
rajok fognak nehezedni; szemeik állandójú hatá
rainkra vannak szegezve s azon fáradoznak, hogy 
kettős: t. i. polgári és katonai feladatot, töltsenek 
be. A két kifejezés ma már ugyanegyet jelent. A 
hadsereg és a nemzet egybe van olvadva. Többé nem 
szabad külömbséget tepuni a kettő közi. Ha újból 

már ! fenyegetve lennénk, az egész fölfegyverkezett és

ezredekre osztott nemzet: munkások, polgáruk, 
parasztok, szegények és gazdagok egyaránt menné
nek védeni hazánk földét. Egyenlők, most békében 
a törvény előtt, egyenlők lennének majd a harc 
idején a veszélylyel szemben is. „Hál lekető-e az, 
hogy a harcok napja, melyen függetlenségünkért 
fogunk küzdeni, örökké elnapoltassék! Forrón óhajt
juk a békét s a jövő évi világkiállítás ennek elta- 
gadhatlan és eklatáns bizonyságául készül. De 
mi csak méltányos békét óhajtunk, mely sem érde
keink, sem pedig becsületünknek nem keiül sem
mibe. Hogy ezt megnyerjük és megőrizzük, a világ
nak meg kell győződve lennie arról, hogy erősek 
vagyunk." — Aztán a politechnikai egyesület hiva
tását körvonalozván, Lockroy' igy végzi: „Szeres
sétek hazátokat azért a jóért, melylyel a világot 
elárasztotta; szeressetek azért a hálátlanságért, 
melylyel oly sokszor fizettek neki; szeressétek múlt 
és jövő nagyságáért; szeressétek azokért a nemes 
eszmékért, melyeket maga körül terjesztett; szeres
sétek szelleméért; szeressétek hősiességéért; szeres
sétek szerencsétlenségéért. Szemeitek előtt imént 
említett küzdelmek közepeit folyton a hadsereg 
lebegjen. Szeressétek a hazát! Egykor majd talán 
védenetek kell!"

A porosz püspökök Vilmos császárhoz fuldani 
gyűlésekből intézett feliratunkban a következőket 
mondják: „Most megkezdett uralkodói pályáján 
— melyet úgy emberi számítás, mint minden hű 
alattvaló legfőbb óhaja szerint isten a lehető 
legszélsőbb határig terjeszszen ki, védelmétől és ke
gyelmétől kisértetve — hadd legyenek a keresztény 
alapigazságok s a nép vallásos és erkölcsi javainak 
fokozása a világító tornyok, a melyekhez okvetle. ül 
és foly tonossággal kell feltekinteni az emberiségnek, 
hogy biztosíthassa a békét itt, a földön és a fel
sőbb örök érdekeket a mennyben. És épen ebből 
merítjük azt az örvendetes reményt, hogy császári 
és királyi felséged uralkodása alatt megerősödik 
és teljes alakot ölt az egyház és állam közötti 
jóakaratu viszony, melynek első sugarai annyira 
bederitették boldogult nagyatyja élete estéjének vég
napjait és hogy ugyanez biztos védmü lesz a je
lenkor felforgató, veszedelmes tanai és eszméi el
len." — Vilmos császár erre következőleg vála
szolt: „Feliratukban olyan mélyen érzett kifejezésre 
talál a házamat és a hazát ért kettős gyász, hogy 
a számos részvétfelirat között az önöké különösen 
becses előttem. Nem kevésbé érintett kellemesen 
trónraléptem alkalmából kifejezett hazafias áldás
ki vántauk is. Életem és erőm népemé, melynek 
javát hogy fokozhassam, legszebb feladata lesz 
királyi hivatásomnak. Hogy törvény és jog által 
biztosítva tudom katholikus alattvalóim vallásszabad
ságát, az csak megrősiti reményemet az egyházi 
béke állandó fentartása iránt."

Becsben e hét elején az a hir volt elterjedve 
egy' elhamarkodott távirat folytán, hogy Bulgári
ában lázadás tői t ki s Ferdinánd bolgár fejedtlem 
gyilkos merényletnek esett áldozatul. E hir csak-

„SZEOTESJs VIDÉKE" TÁRCÁJA.

1VTILT SZEM.
BESZÉLT. (26.)
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„Annál jobb., akkor nem ériem ellenkezéséi," s a 
táblabirónak amúgy is gúnyos arca még gúnyosabb ki 
fejezést vett föl.

Az öreg tisztes lelkész sokkal jobb kedélyű volt, 
mintsem hogy a támadást figyelembe vetle vagy viszo
nozta volna; azért szelíd, nyugodt modorában csak azt 
viszonzá: „Nem, én sokkal roszabbat sejtek; tudom, 
hogy szegény Cöl eszi illámat nem látom többé életben."

A táblabiró szánakozóing vonta vállát s már azl 
akarta mondani, hogy fölvilágosodott barátjánál frircsá 
mik látszik neki a sejtelmekben való hit, midőn az ajtó 
hirtelen kitárult s egy zsandár lépett be.

A szigorú katonai magatartásáról és nyugodtságá
tól általánosan ismert férfi ina rendkívül fel volt, izgatva. 
Arcát nem boritollák — mint máskor —■ szigorú hiva
talos re,lök, sót kemény hangja reszketni látszott, midőn 
rövid üdvözlet uíán a tisztes paphoz fordult: „Főtiszte 
leadó ur, nem jó hírt hozok."

Nagy nehezen emelte föl lehorgaszt ott fejét, a pap; 
beszélni akart, de egy hang sem jött ki remegő ajkán, 
csak szemével volt, képes a hivatalnokot fölszólítani, 
hogy jelentését folytassa.

Ez helyreigazította sisakját s némi habozás után, 
mintha meg kellene fontolnia, hogy a szomorú hírt le
hetőleg kíméletesen tudassa, igy kezdé:

„Midőn ma reggel a faluba jöttem, értesültem ked
ves unokahuga eltűnéséről, s azonnal ulra keltem, hogy 
nyomára akadjak, mert ezt hivatalom parancsolja. Azon
nal gondoltam magamban, hogy valami gonosz játék 
forog feun; habár vidékünkön régóta nem történt va
lami jelentékeny esemény, még sem tartottam könnyű 
dolognak, mert mi kényszeriihette volna a kisasszony! 
távozásra? Hiszen mindannyian tutijuk, mily jó dolga 
volt itt b hogy ragaszkodott főtiszte leadó úrhoz."

A lelkész igenlőleg intett fejével s szomorú pil
lantást vetett a táblabiróra, mintha mondani akarná: 

„Látod-e, ez az egyezető ember jobban találja el az 
igazságot."

„Azért semmi jót nem sejlettem," folytaid rövid 
szünet illán a zsandár; „és mig a parasztok puszta sze 
rencsétienséget sejtettek s palakunk körül keresgél ok, 
én egészen más nyomon jártam. Én az urasági erdő felé 
indultam. A régi fenyvesbe alig nyomul egy napsugár s 
gyakran csak nagy ügygyel-hajjal tudtam magamat, ké
résziül vágni. Hiszen plébános ur jámbor, tisztás fétfi; 
keresztény türelemmel fogja tűrni, a mit most kell kö
zölnöm. Nem messzire kellelt mennem, a sötétben valami 
fehérséget vettem észre; oda siettem s csakugyan — 
a nyomorult gyilkosok oda vonszolták szegény áldoza 
lukat."

E szavaknál az öreg ur még mélyebben horgasz- 
lotla le fejét s panaszhang nélkül kezeibe rojté aicát, 
hogy senkinek se mutassa, mily mély fájdalom szaggatja 
lelkét. Báimennyire voll a legrosszabbra elkészülve, most 
a fájdalom mégis sújtó volt, midőn sötét sejtelmei va
lóknak bizo lyuliak.

„Tehát csakugyan meggyilkolták?" kiáltá föl egé
szen ijedten a táblabiró.

„Meg, táblabiró ur!" viszonzá a zsandár, s midőn 
ez a táblabiró bámuló arcát, látta, bátrabban tévé hoz
zá: „Nem méltóz,tátik már ismerni, táblabiró ur, hiszen 
rövid ideig kézbesítő voltam a városi törvényszéknél s 
nem egy okmányt kézbesítettem nagyságodnak

„Most, már emlékszem," viszonzá a táblubiró, „nem 
Pintérnek híják ?“

„Szolgalatjára," viszonzá örülve a zsandár. „Az 
valóban különös, hogy itt találkozunk," s anélkül, hogy 
a csodálkozó táblabiró kérdésére válaszolt volna, elbe 
szélését igy folytató:

„A szegény Cölesztiiin kisasszony! Mindig oly ked
ves és nyájas volt, soha senkit nem bántott. Nem fog
hatom föl, hogy oly borzasztó módon múlt ki. Arca egé
szen össze volt törve, alig tudtam fölismerni. Teste meg 
volt már egészen meredve, a szegényt okvetlenül már 
az este ölték meg. Szerencsére oly dolgokat, találtam 
melyek valószínűleg a gyilkos fölfedezésére vezetni fog’ 
link. Midőn a holttest felé hajoltam, összehajtott!, papir- 
szeletet vettem észre, mely félig keblén volt elrejtve s 
mit mond hozzá, táblabiró ur neve is fordul elő benne?" 

>> ."V ”CVC,|G“ kiáltá föl egészen csodálkozva a 
táblabiró. „Mutassa meg, hiszen az borzasztó valami!"

A zsandár pénztárcájából elővette a p ipirszelelet; 
de nem vevén figyelembe a táblabiró kinyújtott kezét 
óvatosan s erőstn tarló1 la kezében, sőt. egy lépést 
hátrálva mondó: „Majd felolvasom, mert magát a pa
pirost nem szabad kezemből kieresztenem." Óvatosan 
bontotta ki a papirost, s lassan, értelmesen sajátságos 
hangsúlyozással olvasta föl a következőket:

„Kedves, drága kisasszo y! Ön egy gyalázatos ősz- 
szeesküvés áldozatául vau kiszemelve Berger táblabiró 
nem régen arról értesült, hogy önt. Ameiikában elhalt, 
nagybátyja egy roppant vagyonnak általános örökösévé 
tette; de ez az alattomos jezsuita mindent, akar elkö
vetni, hogy ez a csinos összeg az egyháznak jusson."

E szavaknál n táblabiró felugrott, mintha darázs 
szúrta volna meg. Ő, ki a papoknak határozott, ellensége, 
titkos jezsuita lenne?! Az erős kifejezés volt, az felül
múlt mindent, a mit eddig lehetett, volna ellene felhozni. 
„Micsoda haszontalan gazember Írhatta azt?" kiáltá 
éles, hasitó hangon s vttd izgatottságában neki akart 
rohanni a zsandárnak 8 tóle a papirost, elvenni; de ez 
aggodalmasan hátrább lépett s értékes leletét erőien 
kezében tartotta.

„Ki tudhatja azt?" viszonzá a zsandár. „A sze
gény leányt bizonyosan ezen levéllel csalták a hálóba 
s a halál torkába. ILiilja csak tovább, táblabiró ur," s 
a zsandár újból kezdett olvasni, ámbár mindig résen 
volt, nehogy tőle a táblabiró a papirost elvegye;

„Már tudják, hogy ön egy fiatal festészt szeret, 
s azért előbbi kolostori gondolataival fel akar hagyni; 
azért minden ravaszságot, szükség esetén erőszakot is 
fognak alkalmazni, hogy zárdába zárhassák és a nagy 
öiökséget az egyháznak juttassák Ön nagybátyja egyedül 
nem mentheti meg, mert, a jezsuiták merész lépései ellen 
egészen gyönge. Sót hogy a célt annál biztosabban el
érjék, még kedvesét is el fogják távolítani Jöjjön el ma 
este a gesztenyefasorba, ott bizonyítékokkal szolgálha
tok, hogy mind igaz, a mit önnek irtani; de egyúttal 
tanácsolom önnek, mikép szabadíthatja ki magát és ked
vesét ellenségeinek kezeiből. Az ut bizony hosszú és 
elhagyatott, de a falu előtt várakozni fog önre egy em
ber. Egyszerű, becsületes munkás, kire nyugodtan bíz
hatja magát s ki baj nélkül fogja hozzám elvezetni. De 
egyetlen halandónak se szóljon róla, különben miuduyá- 
juukuak vége lenne."

(Folyt, köv.)



ugyan valótlannak bizonyult és semmiféle irányban 
nem nyert megerősítést, csak annyit tudunk, hogy a 
fejedelem anyja Szófiába látogatóba érkezett fiata
labbik fiával Ágost herceggel, kinek tiszteletére 
bátyja a fejedelem e'hó 13 án 45 terítékű lako
mát adott, melynél a fejedelem öcsscére mondott 
felköszöntőjeben azon örömét fejezte ki, hogy öcs- 
cse az első, a ki eljött a családitól, hogy a szere
tett uj haza szépségét és erejét megnézze; Ágost 
herceg pedig Bulgáriát és a bolgár népet éltette. 
Ebből világos, hogy ha a bolgár fejedelem vesze
delemtől tartana, akkor nem igen tenne nála lá
togatást öcscse,j sem nem dikcióznának egymás 
egészségére.

dezését vegyék szemtlgyre, amennyiben Mezőtúron a 
rét gymnásium részére uj épület, készül s nzt uj is
kolai bútorral szándékozunk felszerelni. Egyúttal kije 
lentelték, hogy az ö költségvetésűkhez képest a szén 
• esi asztalosok jutányosakban készítették nálunk a bú
torokat..

— Katalin napja az idén ugyancsak víg lesz.ameny- 
tiyiben e hó 24 én az iparos ifjúsági egylet rendezősége 
Kass vendéglőjében, a központi 48 as népkör e hó 25 én 
saját kispiaci helyiségében, a 11-ik 48-as népkör pedig 
ugyanazon napon a Teli-féle házban az alsóp,irton ren
dez táncvigalmat. Lehet tehát válogatni s mulatni!

— Megüresedett állások. Már szinte hozzá szokik 
a városi képviselőtestület, hogy újabban minden köz
gyűlés alkalmával kell valami állást betölteni; mert, bei 
sikkasztás, hol elhalálozás következtében üresedik meg 
egy-egy állás, s mivel egy már meglévő tisztviselő nyeti 
el az állást, tehát ismét lemondás folytán üresedik meg 
egy uj állás Most is Horváth Jenő ellenőrnek pénztár
itokká történt megválasztása folytán az árva-ellenőri, 
Győri József levéltáritok elhunyta folytán a levéltárnoki 
állás jött üresedésbe, melyre vonatkozólag az érdeklődök 
a pályázati hirdetést lapunk mai számában olvashatják.

— Lapunk mai számával a „Csillagkamara” cimü 
legény belejező re.-zél. veszik t. előfizetőink s dicsekvés 
nélkül mondhatjuk, hogy házi könyvtáruk ismét egy 
érdekes, történeti tényeken alapuló legénynyel gyarapo
dott. A kinek pedig valamely közlemény hiányzik, szi 
veskedjék még e hónapban akár közvetlenül, akár lap 
kíhordóink ut ján hozzánk fordulni, mert későbben feles
leges mellékletekkel nem szolgálhatunk.

— Gőzhajóközlekedésiink Szeged és Szolnok közt, a 
hirtelen beál olt hideg következtében beszüntettetek.

— Egyesületi élet. E hó 18 án d. e. 11 órakora 
helybeli kö.csönös segélyző szövetkezet igazgatótanácsa, 
19-én d. u 5 órakor a polgári kör választmánya, 20 áu 
este 7 órakor az iparos ifjúsági egyesület választmánya 
tart, ülést, mire az érdekelt tagok e helyen is figyel
meztetnek.

— 51,000 frtot szállítottak tegnap Szentes város 
köz- és adopénzláraiból a kir. adóhivatalba, még pedig 
38,000 frtot. az ndőpénztárból, 13,000 frtot. a közpénz
tárból, mely összegek mull. hó 28 ától e hó lóéig ló y 
t.ak be. Bizony sok adózó polgár erszénye esette miatt 
végelgyengülésbe, de — ha muszáj volt fizetni, a 
muszáj pedig nagy ur.

— A halál torkában. Siófokon Pintér N. odavaló 
pékmester kocsisa e hó 11 én a Sióra ment vizet me
ríteni. Az idő azonban már későre járt, sötétedni kez
dett, és igy nem kisérhette szemmel lovainak lépéseit. 
Egyszerre a lovak elvesztették lábaik alól a talajt., a 
kocsi felfordult., és a kocsis vízbe esett. A parton állók 
az első meglepetéstől mintegy megkövülve, nem tudták 
mihez fogjanak, kedve egyiknek sem volt a hideg víz
be menni; végre azonban a szerencsétlennek segé.yki- 
áltásaira oda siető Tóth József siófoki lakos, azalatt 
mig a többiek mentő eszközökről gondolkodtak, lesza
kított egy deszkát a közeli kerítésből, oda nyújtotta a 
mái-már fulladozónak, és szerencsésen a partra húzta. 
A kocsit és a lovat, elvitte a viz, és a zugó kerekei 
közt akadtak fenn, hóimét másnap húzták ki.

— A primadonna ládája. Margó Cecíliát, a szegedi 
színház vendégprimadonuáját a minap az a kellemetlen 
malőr érte, hogy ruhás ládáját., melyet Pécsre küldött, 
Villányiié lelopták a tehervoualról s a vasút mentén 
a mezőn feltörték. A tolvajok kegyeletien kézzel dúllak 
a művésznő kényes ruhái és csecsebecséi közt; való 
szinüleg ékszereket, kereslek, de mert nem találtak, bo 
szuságukbau a láda egész tartalmát kifordították a földre, 
a drága színpadi kosztümök közül néhányat, szét hasogat
tak, és a sárba taposták. A primadonna kára körülbelül 
1000 írtra rúg.

— Szerencsés csizmadia. Az olasz vöröskereszt 
sorsjáték főnyereményét Prágában l’ulks Vendel csiz
madia nyerte meg. A szerencsés ember részlet, fizetés
re vette a sorsjegyet, s a nyereményt az angolbank 
fiókjától fel is vette.

— Gyilkosság féltékenységből. Szomorú véget ért 
e hó 4-ikéti Nyitrán egy táncmulatság. A mulatók közt 
volt ugyanis Zsitnyánszky István odavaló lakos is a ne 
jével együtt, a ki megtámadta a férjét, mert, nagyon 
is forgolódott egy leány kőiül. A szóváltásba egy 
Bliszka Antal nevű ember is beleelegyedett., mert az a 
leány, a kinek Zsitnyánszky udvarolt, a kedvese volt. 
A szóváltás lievében Blibzka oly erővel szíven szúrta 
Zsitnyánszkyt, hogy alig három lépésnyire halva rogyott 
össze. A gyilkost, elfogták s átadták a kir. ügyészségnek.

— Tisztelgések a váci püspöknél. Schuszter Con
stantán váci püspöknél abból az alkalomból, hogy a ki
rály az első osztályú vaskoronarenddel tüntette ki e 
bélen, tisztelegtek a káptalan, az iskolaszék, a honvéd 
tisztikar, az uradalmi tisztek, szolgabiróság, siket-néma 
intézet, s többen, hogy kifejezzék szerencsekiváuataikat. 
A püspöknek láthatólag jól esett e megemlékezés, an 
nyival is inkább, mert váratlan volt.. A városban egyre 
fokozódik a püspök népszerűsége s gyakran hallhatni, 
hogy eddig félre ismerték. A püspök különben semmi
ből sem vonja ki magát s minden nemes célt előmozdít.

— Oroszországból kiutasított zsidók. A Gazeta 
Handlova Írja, hogy a Varsóban élő külföldi zsidókat, 
a kik nem lettek orosz alatlvalókká, nemcsak Varsóból, 
de egyáltalában az orosz területről kiutasilották. Ezek 
28 nap alatt, kötelesek Oroszországból távozni.

— Jégzajlás a Dunán. Pozsouynál a Duna már 
erősen zajlik, a mi miatt, a hajólidat szét kellett bon
tani s a hajókompokat, más védett helyekre vontatták 
A Duna két partja között a közlekedést most csolnakok 
közvetítik.

— Templomrablás. A zalamegyei baki templomba 
vakmerő tolvajok törtek be e hó 6 án. A sekrestye aj
taját felfeszitelték a úgy hatoltak be. A templomban 
összeszedték, a mi ériékes holmit talállak, elvitték egye
bek közt a szeutséglartót, meg az áldozókelyhet. A tet- 
tesekuek eddig nem akadtak nyomára,

HÍREK.
— Gyászhir. Városunk egyik legpontosabb s 

köztiszteletben állott tisztviselőjét vesztette el e hó 
10 én Győri József városi levéltárnoknak elhunyta 
által. Halála előhaladott magas kora s hosszabb be
tegeskedése következtében nem volt váratlan, de is
merve becsületes jellemét s szívjóságát mindenin igazi 
részvéttel és sajnálkozással vette tudomásul elhunytét. 
A család e szomorú esetet a következő gyászjelentés- 
sel tudatta a rokonokkal, jó ismerősökkel és a nagy 
közönséggel: Özvegy Győri Józsefné szül. Balázsovics 
ylária mint neje, Győri Ferenc s Antal gyermekei, 
Győri Antal testvélje, Kölber Mihály és neje Balá- 
zsovics Emma gyermekeikkel, valamint többi rokonai 
szomorodott szívvel jelentik felejthetetlen férje, édes 
atvjok, testvélje és sógoruk Gyűri Józsefnek, Szentes 
város levéltárnokának, a halotti szentségek ájtatos 
fölvétele után, 78 éves korában agyszél büdösben tör
tént gyászos kimúltál. A boldogult hült tetemei f. 
hó 11 én d. u. 4 órakor a lóm. kath. egyház szertar
tása szerint fognak örök nyugalomra tétetni. Az en
gesztelő szent mise áldozat f. hó 12-én d. e. 8‘/> óra
kor a helybeli róni. kath. egyház templomában fog 
az egek Urának bemutattatni. Béke hamvaira! A 
városi tanács sem feledkezett meg tiszttársáról s el- 
limiytátf’következőleg tudatta: Szentes város tanácsa 
mély részréttel jelenti Gyűri József Szentes város 
volt helyettes polgármestere, tanácsnoka, legutóbb 
levéltárnokának — élete 78 ik évében, 1888. évi no 
vetnber 10 én hosszas szenvedés után történt elhunytét. 
Szentes, 1888 november 10 én. Béke lengjen porai 
felett! A temetés vasárnap d. u. 4 órakor ment vég 
be s az elhunythoz méltó volt nemcsak külsőleg, ha
nem azon benső részvét által is, melyet a megjelent 
számos gyászoló közönség általában tanúsított. Béke 
lengjen a tiszta jellemű s pontos hivatalnok, a feled 
lietien drága családatya, a jó barát s igazi felebarát 
porai felett !

— Megyénk fő- és alispánja o héten városunkban 
és Csongrádiul az egyes városi hivatalokban hivatalos 
látogatást tettek s az ügyvitelt megvizsgálták, tegnap 
pedig a főispán a közig, bizottság ülésén elnökölt.

— Megyénk közig, bizottsága tegnap d. e. rendes 
havi ülést tartott, melynek egyik tárgyát az adófel
ügyelőnek Mikec Pál számliszt által vezetett adófőkönyv 
megvizsgálására kiküldött vizsgáló bizottság jelen 
tése folytán szükségessé vált intézkedése, illetve az 
adólelügyelő javaslata képezte. Ugyanis a vizsgáló bi
zottság jelentéséből az adófelügyelő arról értesülvén, hogy 
nemcsak a Mikec Pál részére beosztott II ik tized adó 
főkönyvében, hanem a többi tizedekben is vannak téves 
tételek, az adófelügyelő erről jelentést tett, a pónzügy- 
tiiinisteriumnak, mely az ndófelügyelóhez intézett leira 
iában a többi tizedek adófőkönyveinek megvizsgá ását is 
rendeli el Az adófolügyelő határozati javaslata szerint, 
tehát. Szentes város tanácsa felszólittatik, hogy a többi 
tizedek adófőkönyveit is vétesse vizsgálat alá 1882 óta, 
a mióta t. i. Mikec Pál mint számtiszt működött. Ez 
ellen felszólaltak Balogh János, Kiss Zsigmond és Bá
nyai József biz. tagok, azt hozván fel, hogy amennyi
ben az eddigi vizsgálat, mely csak a II :k tizedre ter
jedt, 6000 irt költséget okozott Szentes városnak, előre 
látható, hogy ttz újonnan kilátásba helyezett vizsgálat 
annyiszor 6000 írtjába fog a városnak kerülni, a hány 
tizedet, kell vizsgálni, tehát mind a négy tized adófő- 
könyveiben előforduló netalán! szabálytalanságok és té
vedések —- melyek mindössze neháuy száz forintra rúg
nak — k'puhatolása 24,000 forintnyi kiadást, fogna a 
városnak okozni, mi tiszta kár és kidobott pénz. -— 
Szólók szerint, itt. nem annyira a várost, mint a főfel
ügyeletet gyakorló állami adófelügyelőségi közegeket ér
heti a vád, mert ők vizsgálják felül és zárják le a vá- 
tosi adófökönyveket, tehát ha akkor szigorúan teljesítik 
kötelességüket, már akkor kellett volna n szabálytalan
ságok nyomára jönni s ha hiba van, az adőfelügyelőségi 
közegek elnézése okozhatta azt. Az adófelügyelő azon
ban hivatkozván arra, hogy az adófőkönyvek megvizs 
Hálását. egyes adófizetők érdeke kívánja, mert meglehet, 
hogy némely adófizető már lefizette tartozását, s mégis 
hátralék lehet bevezetve az ő nevén — továbbá a vá- 
tosi tanácsnak módjában áll saját, belátása szerint s ol
csó munkaerővel e vizsgálatot teljesíteni, határozati 
javaslata elfogadtatott már azért is, mert az összes 
adófőkönyvek megvizsgálását a pénzügyministeri rende
let. határozottan követeli. Azonban szerintünk Szentes 
városnak ez ügyben orvoslást kell kérni, mert azt. nem 
lehet kívánni, hogy nehány száz írtra rugó hibás tétel 
kipuhatolása végeit Szentes város ezreket dobjon ki.

— Ma lesz megtartva a helybeli nőegylet által a 
magyarországi „Jó szív” egyesület javára tervezett hang
verseny és táncmulatság. A belépti jegyek értesülésünk 
szerint szépen kelnek s Így biztosnak mondható, hogy 
a mai mulatság szép anyagi eredménynyel lesz össze 
kötve, mi a uőegylet fáradozása s a jótékony cél iránti 
tekintetből igeu örvendetes.

— Gymné’üjmunknak e hó 11-én vagyis múlt va
sárnap d. e. két vendége volt, még pedig a mezőtúri ev. 
•ef. gymnásium igazgatója és egy tanára személyében, 
kik azért lettek kiküldve, hogy gymnásiumuuk beren

Guzdásznti és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. nov. Ifi.

Ily korai hideg időjárás aggodalomba ejt min
denkit; ritkán történik nreg, hogy ez idölájlmn 6—7 
fok hideg legyen oly állandóul mint pár hét óla. Kü
lönösen csalatkoztak a szőlőtulajdonosok, kiknek sző
lőjük még takaratlan. Hogy a mi kevés repeevetés 
van, az egészen bizonyos, hogy ezen száraz hideg 

: tönkre teszi; azonban, hogy a buzavetéseknek meny- 
; nyíre árthat, azt még eddig megállapitnni nem lehet.

Heti piaci forgalmunk rendkívül nagy, ritkán 
i lehet annyi vidéki kocsit látni piacunkon mint most, 
ia melyek káposztával és kukoricával terhelve keresik 
fel piacunkat.

Gabona piacunkon csakis kukoricát lehet látni, 
árpát keveset, búzát és zabot semmit; különösen bú
zából kínálnak keveset, mit a folyton csökkenő árak
nak és a vevők tartózkodásának lehet tulajdonítani.

Az árak következők:
Búza mmként 6 frt 80 kr., 7 frt.
Árpa (köböllel) 4 frt 40 kr., 4 frt 60 kr., mé

termázsája 6 frt.
Kukorica (köböllel) 4 frt 20 kr., 4 frt 40 kr.; 

csöves kukorica (vékája) 60 - 65 kr.
Köles (köböllel) 4 frt, 4 frt 30 kr.
0 szalonna 55 irt, uj szalonna 45 frt mmázsája.
Hízott sertés kilóval 41—43 kr., levonva párjá

nál 45 kilót és 4°/®-tólit.

A budapesti értéktőzsdéről.
(A „Magyar Mercur" heti tudósítása.)

Több évi fáradozás és sok évi küzdelem meg megalázás 
után végre sikerűit az orosz pénzügyniinisternek kölcsönt föl
venni. Ámbár az a körülmény, hogy Oroszország a francia pia
cokon kapott pénzt, politikai szempontból aggodalmakat kelt, de 
pénzügyileg mégis megnyugtató jelenség, mert ez által talán ja
vulni fog a berlini tőzsd helyzete, hol az orosz rubelek az óriási 
ingadozással a múlt héten majdnem válságot idéztek elő. Ez a 
válságos hangulat szere' csere csak igen kis mértékben hatott el 
hozzánk, mert a nagy konversió ellensúlyozta azt, de azért mégis 
nálunk is pangott az üzlet és az árfolyamok csak nehezen tart
hatják fenn magukat.

Járadékokban aránylag elég kedvező a helyzet. A konverzió 
ijt fog legalább kedvező hatást előidézni, mert egyrészt a kon
verzió egyik eszköz az államháztartási egyensúly helyreállítására, 
de másrészt a konverzió által keletkező uj kötvények és a jára
dékok árfolyama határozott a javulás s csak a járadék árfolya
mok emelkedése által fog elóidéztetni, a minek pedig be kell 
következni. A többi befektetési értékek meglehetősen szilárdak.

Bankrészvények meglehetősen el voltak hanyagolva és a 
két hitelrészvényen kívül alig esett meg néhány kötés ; az arany 
szilárd ugyan, de az árfolyamok csak gyengén voltak tartva

Közlekedési vállalatok értékei közül a garantirozott magyar 
vasutak részvényei a konverzió következte en jelentékenyen 
emelkedtek, mert a konverzionális törvényjavaslat ezeknek a 
részvényeknek igen becses előnyt biztosit.

Iparvállalati értékekben a malom részvények kivételével 
meglehetősen pangott az üzlet. A malomrészvények még mindig 
szilárdak, mert a lisztkészlet és a lisztkivitel kielégítő.

Sorsjegyek közül csak a kis sorsjegyekben volt inkább a 
forgalom, de a közeledő karácson és újév következtében az egész 
sorsjegy piac kezd már szilárdulni.

Valuták és ércváltók még mindig nagyon szilárdak.♦ *♦
A Magyat Mercur olófizetóu dija félévre csak 1 frt. Mu, 

tafványszámokat ingyen és bérmentve küld akiadóhivatal. Buda 
pest Hatvani-utca 17. sz.

ISI y 11 ttér.
E rovatban közlöttekért nem yállal felelősséget a szerkesztő.

Farbige Seidensloffe von 85 kr. b7‘sG5fl 
por Motor (ca. 2000 verschiedeue Farben unó Dessins) versei
det roben- und stílekveise zollfr- i das Fabrik-Depot G. Henue- 
berg (k. k. Hoflieferant), Zürich. Muster umgehend. Uriefe 10 
kr. Porto. (3.)

105./kgy. 888.

Pályázati hirdetmény.
Szentes város hatóságánál üresedésbe jött s 500 

frt. évi fizetéssel járó levéltárnoki állás, az 1886 évi 
XXII. t. c. 84.§-a értelmében, az 1890 ik évi május 
hóban foganatosítandó általános tisztujitásig a v. kép 
viselő testület f. évi 105. sz. alatt hozott végzése ál
tal betölteni határoztatván el, felhivatnak nz ezen 
állásra pályázni kívánók, hogy a mondott törvény 
73. és 75 . szakaszai értelmében választhatóságukat, 
képességüket és erkölcsi önviselef iiket igazoló okmá 
nyokkal felszerelt kérvényüket Szentes város polgár
mesteri hivatalánál f. november hó 29-ik napjáig 
nyújtsák be.

Kelt Szentesen, 1888. évi november hó 16.
Magyar József, 

tanácsnok, h. polgármester.

Eladó föld.
Szépe Antalnak kisfokéi 18 kát. hold földje ta
nyával (1000 frt földliiteliut. kölcsön van rajta) 
5000 írtért. — Pönköcháton 16 kát. hold (950 frt 
árvatári kölcsönnel) fele vetéssel 5000 írtért eladó. 
— Értekezhetni a r. kath. egyházépület bolthe

lyiségében, a templommal átellenben.
lOB./kgy. 1888

Pályázati hirdetmény.
A városnál ideiglenesen üresedésbe jött s 500 

frt évi fizetéssel járó árvapénztári ellenőri állás a 
községek rendezéséről szóló 1886 évi XXII t. c. 84 
§ a értelmében, Szentes város képviselőtestületének 
f. évi 108. sz. alatt hozott végzésével, helyettesítés 
utjáni betöltése határoztatván el, felhivatnak az ezen 
állásra pályázni szándékozók, hogy a mondott törvény 
73 és 75 szakaszai értelmében választhatóságukat, 
képességüket és erkölcsi magaviseletüket igazoló ok
mányokkal felszerelt kérvényüket Szentes város pol
gármesteri hivatalánál f. évi november hó 29 ik nap. 
jáig nyújtsák be; megjegyeztetvén, hogy ezen ellen 
őri álláshoz 1000. frt. hivatali óvadék szükségeltetik

Kelt Szentesen, 1888. évi uovember hó 16-ái/
Magyar József, 

tanácsnok, h. polgáiniester-.



Hirdet meny.
Szentes város tulajdonához tartozó alsó és felső 

csorda járási legelő két hónap (aitamára 'agy is f. 
évi december 1-től 1889 évi február 1-ig terjedő 
időre, f. évi november 18-án, vasárnap délelőtt 11

órakor a tanácsteremben tartandó szóbeli árverésen, 
azonnali fizetés n.ellett — birka legeltetésie —— 
haszonbérbe fog adatni, mely árverésre bérleni kí
vánók ezennel megliívatnak.

Szentes, 1888. november 10.
Nagy Imre, tanácsnok.

’T.

TŰD C<^)B A J O K
(Bcctal-’njcclio)
asthmát, időszaki bronchialbajt, tüdőkatarrhust.

Hl rr

Gáz-liileheiés
gyógyít tttdőbajokat, (tildóvészt, sorvad isi), 

A leghihetetlenebb, az orvosok előtt éléilie- 
tétlennek látszott eszmény, tüdölnijok _gyó- 
gvíthatása, most már teljesen cl van érve. 
Világhírű tanárok ér orvosok bizonyítványai, 
megyógyúlt egyének száz meg száz levele, me
lyeknek valódi másolatait niegcáfolhatlan meg
győződés szerzése végett kívánatra bérmentesen bárki 
kaphatja, orvosi szaklapok kedvező jelentései, a leg
nagyobb kórházakban való alkalmazás a legfényesebb 
bizonyítványt nyújtják a rectal-injoctorral való kilehe- 
lési gyógymód legmeglepőbb, eddig nem sejtett eredmé
nyéről. ’ Példakép ezt jelentik Dr. Bergfon és Cr. Morei 
tanárok: „Köhögés, nyálkásság, láz, vérliányás báróin 
nap alatt enyhülnek , azután teljesen elmúlnak alvás 
és étvágy visszatérnek. A test srtlyszaporodát.a heteiikint 
'/2 egészén 1 kilóig A legfárasztóbb életmódot lehet azu- 

ixzTed. ZDr. ^Itixiann, Becs

tán folytatni." - Cornil és Vcrneuil tanárok 
így nyilatkoznak: „Az asthmánál a lélekzet- 
biány azonnali elmúlása. — Teljes gyógyúlás 
gyakran R nap alatt/ — Dujardin Beaumetz 
tanár: „Időszaki bronchialkatarrli teljesen gyó- 
gyíttatott.*1 — Frántzl és dr. Statz tanárok : 

„Láz, éjjeli izzadás, köhögés elmúlnak — borzasztó 
éhség áll be sulyszaporodás og«‘.szen 5 kilóig/ 
- Dr. M’Laughlin: ;‘O magas fokú tüdő gümókóros 

közűi valamennyi alaposan felgyógyult/ — Hasonlót 
jelentenek a betegek. (A gyógyítás nem alkalmatlan, 
nem zavaró s utóbaj nélküli.) — A cs. kír. kizár, szab. 
(;ázkilelieié8i készüléket (rectal - injectort) használati 
utasítással orvosok számú a és magánhasználatra s a 
gázf. jlesztéshcz való hozzátartozóval készpénzért, vagy 
postautánvéttel 8 írtért, gázmérővel 10 frtért küld 

(Wien), VII., Mariahilfei-strasse N° 70.
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Legjobb kézi harmonikák,
3 és 8 sor billentyűvel.

Haiigverseny-harmoaíha saját ta- 
láhnányu acélbangoklíal és bőrluvóval, va
lamint mindenféle z.eiaecszközök. he
gedűk, citerák, flóták, klarinel.tek, trombi
ták, zenélő szelencék, szájharmonikák, ok- 
karinák, verklik, arisztonok, madárverklik, 
zenélő albumok, sörös és boros poharak stb. 

kaphatók

TRIMMEL N. JÁNOS 
harmonika gyárában, Becs VII. Kaiser- 

strasse 74.

Árjegyzékek harmonikákról vagy egyéb zene-eszközökről 
ingyen és bérmentve kaphatók.

Gugyin Józsefnek
Mucsiháton és Ecseren összesen 250 hóid földje 
szabadkézből (a takarékpénztár jóváhagyása sze
rint) örök áron eladó.— Értekezhetni ott a 

helyszínén.

Tisztelettel MED. DR. FAÜTE GYULA.

Kecskemét, 1888. szept. 11.
Tisztelt orvos ur! Ön gázk'lehelési készülékét 1887. évi őszkor oly kitűnő sikerrel alkalmaztam, hogy tökéle- 

tesen helyre álltam s ezen állapot azóta folytonosan (art úgy, hogy teljesen egészséges vagyok. Fogadja^őszinte liáMmat 1

tó
fa

6^1

ÉRTESÍTÉS

BtICHO BERNÁ'rh 
kereskedelmi üzletében | £ 

X| B r U n n, Krautmarkt 18. saját házában, 
tü

|Egy jute garnitúra
• 2 ágy- és 1 asztalterítő, gR 

t rojttal 3 frl 50 kr.

• Jute-fiiggöny X*
t török minta, [=■

,• egy teljes függöny 2 frt
•. 30 kr. MÍT
:------------------------- 1V,

53a.g-a.za, V Egy ripsz-garnitura
divalelrae, Wiy.r.sen „éles, tos. 2 e„,. aszta|.
túrni uhanak, minden sima színben,’ • . .... .. , ° . ,,W_
valamint csíkos és karrirozott lomét. • • tölltőből, Selyenil’Ojttal

9 frt. X frt-

Fekete terno • ; Hollandi futószőnyeg/}^ 
szász gyártmány, kétsze- X maradékok
résén széles, lOmét. 4 frt.' '.10—12 mét hossza. Egy 

50 kr. ! .' maradék 3 frt 60 kr.

utánvét mellett kapható:

Hölgykendő pi
egész gyapjú, minden uj 
divat színben, kétszeresen 

széles, 10 mét. 8 frt. ’ í——— ........... 111 • •
Niggerloden, X 

a legújabb őszi és téli ru
hának, kétszeresen széles, 

10 mét. 5 frt 50 kr.

X81
888
88x1
888888
u
-X

8
<X8
8f <8i

I8|8

8|<xl
Xli

8Í
8i8!
I.X818|8 ii
^EimiEmiglglEiinK!miu»igirE>Kii< tniii >iau »ini(TTrnrteiT

____ __________ ^lAARAAAAFrlARAAAARfíS
Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.

Szentes város és vidékének közönsége értesít (el ik, hogy a

Szentesi Kölcsönös Segéíyző Szövetkezet”-ben,
Eg;v-<‘gymely már 3 év óta áll fenn, a jövő évre újból lehet részvényt váltani, 

részvény után n Ixírntási díj 40 kr., a heti hetét pedig 20 kr,
Aláírási ívek rendelkezésre állnak a szentesi polgári iparos és gazd. körben 

(Máhr Kézinél' cukrásznál), az ipartest fiiét helyiségében (csizmadia ipartársulat házá
ban), az igazgatóság tagjainál, azonkívül vasárnap délután a szövetkezet, helyiségében 
(a polgári körben) Aláírni lehet ez év végéig.

Szentes, 1888. nov. 1.
ig'a.íz.^sitóta.xiá.cs.

IDreid-reilxt 
legjobb minőség, GO ctm. 
Bzéles, 10 méter 2 forint 

80 kr.

Házi vászon
1 vég 30 rőf4 frt 50 kr. jl

1 vég 30 rőf r7* 5 frt 50 kr. L'vn------------------------- yrv

....................... .......... ,.
s/4 széles, 30 rőf 6 frt. jjX*

-------------------------------------

Gyapjú ripsz V Fing-szövet, 
minden színben, GO ctm.; * . i. . ti < széles, 10 méter 3 forint t .••lobb a 'uszonuul, 1 vég 

80 kr. X

Karrirozott és csíkos • • 
hálói uha kelmék X

GO ctm. szóles, legújabb ;

Ctxiffon
1 vég ’>0 rőf I. r. 5 frt 50 kr. 

dessin 10 mét. 2 frt'öÖ kr. fej legjobb minőség 6 frt 50 kr.

Első legolcscToTo forrás I

Ha a ló döglik, 

a gazda pusztul.

Valeria-flanell X O^ford. 
legújabb minták, 60 ctm. • • mosó, jó minőség pj 

széles, 10 mét. 4 frt V 1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

Meleg takaró bizto
sítja a ló egészségét 

és munkaerejét.

Ruha-barchet V ^‘‘^^f^kr.  ̂
legdivatosabb dessin 10 ; j '

mét. 3 frt.

Feltűnést keltő értesítés
az összes t. ló tulajdonosok részére!

A Romániával, Oroszországgal és Németországgal folytatott vám- és kereskede’mi háború folytán, mely az üz
leti forgalom teljes beszüntetését és az árukivitel megcsonkítását maga után vonla, valamint a mostani harcias hely
zet és rósz üzleti viszonyok következtében több száz tucat lótakaró van üzletemben felhalmozva, melyek a fenti 
országok számára készültek, miért is kénytelen vagyok iótakaró-kész etemtől mi (len áron szabadulni.

Ezen takarók az első, többször kitüntetett bécsi takarógyárban készült, pompásan kidolgozott, nehéz, sűrű 
árucikk, mely a legelőkelőbb gavallérok, uraságok, gazdaságok, ménesek és bérkocsi tu ajdonosok részére szállittatik 
s szépsége, ritka jósága és felülmulhatlan olcsósága által a legme.egebb elimerésre talált, mit a naponkint érkező, 
legkielégitöhb utórendelési levelekkel bizonyíthatok.

Az összes lótulajdonos uraknak egész Ausztria-Mugyarországon és Olaszországban utánvéttel vagy az ár elő- 
leges beküldése mellett küldök

elsőrendű lótakarókat
190 cm. hosszukat és 130 cm. széleseket, legjobb, elpusztíthatván minőségben, sötét alappal és élénk csikókkal, sörü
ket és melegeket, jól kidolgozottakat, darabját

w csa-lr ± frt 50 Irron.
Dívnfnc QÓf Q f o Iza v A Izei f- Sötétsárga alappal és hétszeres kék-piros csikókkal, körülbelül 2 méter 
UlVílbvö Ld LCbxkd i u hosszukat és l’/s méter széleseket, kitűnő elsőrendűeket, darabját

csalr 2 írtért-

Elegáns kénsárga urasági bérkocsitakarót
2 méter hosszút és 1 '/□ méter széleset, fölötte elegáns kiállítással, minden ló igazi dísze, darabját

w csak 2 frt 50 Irron.
Ha tehát valaki lovai számára jó, szép, meleg takarót akar beszerezni, használja fel azonnal ezen 

alkalmat, mely bajosan fog viszatérni s rendelje meg azonnal ezen igazán jó takarókat. Tegyen kísérletet 
nemcsak hogy meg lesz elégedve, hanem ismerőseinek is fogja ajánlani, miért a legnagyobb hálával fogok

mintegy

kedvező 
bárki s 
tartozni. 

Rendelésnél pontosan kérem a tejes címet: a rendelő nevét, állását, lakhelyét, utolsó postát s az ország ne
vét, hogy a szétküldésnél tévedés ne forduljon elő.

Tisztelettel

ZELINKA K. Becs. (Wien III.)
(Hetzgasse) 33. sz.

I
19

’ai íj' ÍRyAWVAWAS

1 vég30r. piros 5frt20kr. -'M.
CÉRNA.KANNAVÁSZ

6 frt.
fefr

90 ctm. hosszú, JSk 
1 frt jo kr. 
i-lakaró

>

i vég 30 rőf lila és piros
• • Egy fióiaks&ró 

-hSta_.cv_i_XJLj-tJl-Ji.5s. 1 • legjobb gyártmány, i;

legjobb minőség, 60 cmt. ... Egy bérkocsi-! a Ivaré 
széles, 10 műt. 2 frt 70 kr.. ! 190 etm. hosszú, tjo ctm. széles

• • 2 frt 50 kr.

Női ingek 
erős vászonból, csipkés 

8zegélylyel ü drb 3 frt 
25 kr.

Double-velourkendö •/ ívus iii<rpk
tiszta gyapjú,»/. nagyságú, ;• 1 V” , ’’K MLá.

1 drb 3 frt 50 kr. • • chufonból es vászonból n-p.'f’f 
Fejrevaló kendő 
7, nagyságú, drbja 80 kr.

Hölgy-Jersey derék V Férfi ingek 
selyemgombbal és véggel, ; \ Baját készítmény, — f»hér 
minden színben, teljes, ; ; vagy színes 1 drb I. minős. H 

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

Téli nagy kendő 
tiszta gyapjú, % hosszú, 

l'drb 2 frt.

nőm hímzéssel 3 drb 2 frt
50 kr. HÍJ

i
; Normál ing Bi

>* teljes, nagy 1 drb I f. 50 k. U 
'. Normál nadrág h'

§5 teljes, nagy 1 drb I f. 50 k. kj|

Munkás ingek
rumburgl oxfordból,

teljes, nagy 3 drb 2 frt.
JlaKmCEnEEriEiíRMí 2^‘íinKEJIi^EnEEnTílL2'2 U

Posztó-áruk gyári raktára.

Brünni posztókelme- Téli kabát kelme 
maradékok *.y egy maradék, 210 méter

téli öltözetnek, egy mara- teljes téli kabátnak, feke- 
radék 3*10 mét. egy teljes ; ; te, barna és kék színben í-?v 

férfi öltözetnek 5 frt. 5 f t 50 kr. Ntó

Alkalmi vétel i : j pe|8ő kabátkelmék
Brlinnl poíztómaradékok V legfinomabb minőség, egy
3.10 mét. egy teljes férfi teljes felsőkabátnak, prfr 

öltözetnek 3 frt 75 kr. 7 frt. üu.
teljes felsőkabátnak, fe.

7 frt. @1

Minták ingyen és bérmentve. — Meg nem 3fy 
felelő árr’ fennakadás nélkül visszavétetnek. 
------------------------------- mm tn,l( iprrrgrr



______  Melléklet a „Szentes és Vidéke** 1888. évi 46-ik számához.
Vegyes Ixirels.

— A cári család veszedelme. Most már az orosz 
lapok is beismerik, hogy a borkii vasúti katasztrófa al
kalmával a cári családnak majdnem összes olt jelen volt 
tagjai többé kevésbbé megsebesültek. így dr. Hirsch, 
orosz udvari sebész, a következőket Írja: Xénia nagy
hercegnő a szerencsétlenség alkalmával kezén három 
negyed hüvelyk hosszú vágás által okozott sebet, kapott. 
György nagyherceg ujjait) szenvedett két sérülést. A 
cár jobb lába combján jelentékeny izomzuződásokat szen
vedett; a cárné jobb kezén kapott két sérülése pedig 
bár könnyű, de sok vérveszteséggel járt. A cárné azon
kívül egész testén, de különösen bal kezén szenvedett 
erős zuzódásokat. A bal kéz sérült helye meg van da
gadva s tenyerében is van egy könnyen vérző seb.'Most 
már a cári család egészsége a teljes javulás utján van. 
■— Pétervárról t.áviratozzák, hogy a cári család vesze
delmének a színhelye a katasztrófa után valóságos bu- 
csujáró lielylyé lett, a hova ezeren és ezeren zarándo
kolnak el naponta. Alig múlik el nap, hogy ne tartaná
nak hálandó istenitiszteletet a katasztrófa színhelyéit.

— Jótékonyság. Besztercebánya városa egy sze
gény árva gyermekek befogadására emelendő menedék
ház felépítésére tizenötezer forintot kapott a napokban. 
A jótékony adakozó Márkus Gyula pápai prelátus, a 
központi papnövelde főkormányzója, a ki Besztercebányán 
születet t.

— Női etikett. Egy francia lap közelébb azt a 
kérdést vetette fel: „Ha egy hölgy egy ur látogatását 
fogadja, felálljon-e vagy ülve maradjon-e, midőn az il
lető látogató belép vagy eltávozik?" Egy amerikai lap 
most ily feleletet ad erre a kérdésre: „Ha Washington
ban lakik az illető hölgy, akkor figyelembe sem véve a 
párisi etikettet, feláll és kikiséri vendégét a ház elő
csarnokába, már csupán azért is, nehogy látogatója tiz 
dollár értékű s elefántcsont fogóval biró selyemesernyőt 
vigyen magával, ott. hagyva cserébe a maga másfél 
dollár értékű gyapot-esernyőjét, mint a mi államférfiaink 
látogatások alkalmával rendesen meg szokták tenni.

— Leálcázott szájvíz hamisítók. Említve volt már, 
hogy dr Popp J. G. udvari fogorvosnak az egész világ
ban kedvelt Anatherin szájvizét erősen hamisítják és 
hasonló elnevezés alatt hozzák forgalomba Miután Popp 
dr. udvari fogorvos most Budapesten vezérképviselőséget 
állított fel, a pesti ház főnöke jónak tartotta Magyar
országban az ily utánzatok elnyomása céljából nagyobb 
körútra indulni. Eddig 18 városban 250 hamis Anatlie- 
rin száf vizet kobozhatott el Ez a mulatság sok pénzbe 
kerül ugyan, de a feltaláló már egyszer alapos rend
szabályokhoz akar nyúlni készítményei 40 éves jó hír
nevének megóvása miatt. Hogy a hamisítók mestersége 
még jobban megnehezít tessék, elhatározta a feltaláló, 
hogy az eddigi palackok nagyságát, kétszeressen meg 
nagyobbitja. Ezt az áldozatot szívesen hozta abban a

reményben, hogy a közönség ezután a gyenge utánza- utasítottad, most hogy véget vessünk a háborúnak, a 
toktól jobban fog óvakodni és csak Popp féle Aualherin- legrövidebb és leghamarabb célhoz vezető utat hozzuk 

..... ' '"..T ugyan javaslatba:
Jelenj meg, a régi görögök harci szokása szerint, 

[két harci szolgáddal egy párbajra a nyílt mezőn. Mi 
„ . ___ [szintén meg fogunk ott jelenni, még pedig sisak és mell

nél; Well.isch E kereskedőnél. (vért. nélkül, csupán egy karddal kezünkben. A mi a két
-- Négy légy története. Élt a világon négy le-I szolgát illeti, kik kísérni fognak, ezek teljes fegyverzet- 

gyecske, és mind a négy legyecske éhezett. Az egyik I ben jelenhetnek meg, egyikük két pisztoly és egy kar- 
egy hurka körül szállongott, oly szépen hevert az ott, dót., mig a másik egy puskát, pisztolyt és kardot hoz- 
az asztalon s oly hivogatőlag intett feléje. És a kis 
légy evett belőle. Másnap meghalt bélgyuladásban, mert 
a hurka auilimial volt, hamisítva. Á másik légy a liszt 
körül szállongott s abból nyalánkodott, — meghalt gyo 
mortágulásban, mert a liszt, sulypátt.al volt hamisítva. 
A harmadik a tejes köcsöggel ismerkedett meg; kuli
kéban pusztult el a szegény, mert a tej mész-zel volt ha 
misítva. „Ha már miudképen elpusztulunk, gondoló a 
negyedik, hát. legyünk öngyilkosok, ez ma már az em 
bereknél is divatban vau!" S-.od.-i repült a légypapiro- 
hoz, melyre halálfő vala festve s alatta e szó' rémiéit, i tőled ily levelet, de most látjuk, hogy a kutyanapok 
fekete betűkkel: „Méreg!" és ti negyedik legyecske oda m é g nem múltak el, és uagy hatást gyakoroltak 
repült, ivott, ivott, egyre ivott, de a szegény pára nem , agyvelődre.
veszett bele ... A iégypapir is meg volt hamisítva. M' tehát eltökéltük magunkat, hogy egy régi köz

mondáshoz ragaszkodunk, mely igy hangzik: „A milyen 
az adjon Isten, olyan a fogadj Isten." Leveledre pedig 
ez szolgáljon válaszul:

A mi az első pontot illeti, melyben azt. irod, hogy 
nem cselekedtünk úgy, mint, egy becsülütes keresztény 
királyhoz illik, mert megszeglük a stettini békekötést, 

mint 
oly ember, ki szemrehányásokhoz folyamodik, mert nem 
meri jogait karddal megvédeni.

A legvégső szükség kényszerítőit bennünket e 
háborúra, melyért, meg fogunk felelni Isten előtt az 
utolsó ítélet napján, a midőn neked is meg kell majd 
jelenned, hogy beszámolj a sok ártatlan vérről, mely e 
háborúban folyt, valamint a kegyetlenségekről, melyeket 
ellenségeiden és más embereken elkövettél.

Azt irod továbbá, hogy Calmar várát megrohan
tuk és árulással vettük be Oeland és Borgholm erő
döket.

Ez sem igaz, mert mi becsülettel vettük be a vá
rat. Neked azonban elég okod van szégyenleni maga
dat, valahányszor rá gondolsz, hogy nem láttad el azt 
a szükséges élelemmel, vagy nem mentetted fel az 
ostromzár alól, hanem e helyett megengedted, hogy 
orrod előtt bevegyük. És mégis jó katonának akarsz 
tartatni.

A mi a párbajt illetf.i, melyet felajánlasz nekünk, 
ez nagyon nevetségesnek tűnik fel előttünk, mert na
gyon jól tudjuk, hogy az Isten már úgyis eléggé meg- 

szélhüdés

szájvizet és fogpasztát fog elfogadni. Az árak I „„ 
azok maradnak, vagyis a palackok nagyságához képest 
50 kr. — I írt. — 1 frt 40 kr. Kapható Szentesen 
Podhradszlcy F. I árady L, és Dósa ÍJ. gyógyszerészeit

hat magával.
Ha nem fogsz megjelenni, ez esetben nem tartunk 

téged becsületes királynak, annál kevésbé katonának.
Kelt risby-i hadiszállásuukoii, 1611. augusztus tizen

kettedikén."
A dán király e levélre igy válaszolt:
„Mi IV. Krisztián, Dánia és Norvégia királya stb., 

tudatjuk veled, IX. Károly Svédország királya, hogy 
megkaptuk goromba és udvariatlan leveledet, meiyet 
egy trombitás által küldtél nekünk. Nem vártunk volna

CJS-záuZK ZÉSTŐL.
Sajátságos párbajra hívás.

Első Pál, Oroszország hatalmas cárja, egy kihívást . „ „
intézett jelen századit ilt elején az európai uralkodókhoz. I e tekintetben nincs igazad, hanem úgy beszélsz 
hogy — miként, monda — egy párbajjal vessen véget, 
a háború borzalmainak.

Akkor sokan azt. hitték, hogy ez az eset, egyedül 
áll az újabb kor történetében, de a következő két ie-vél 
világosan bizonyítja, hogy csalódtak.

IX Károly, Svédország királya, ,1611-ben párbajra 
hívta ellenfelét, IV. Krisztián" dán királyt, és két nap 
múlva meglehetős nyers válasz, kapott kihívására.

Mindkét levél nagyon különösen hangzik és vilá
gos képet, nyújt a tizenhetedik század műveltségi viszo-

Károly, a svédek, gótliok és vendek királya 
igy irt IX. Károly — „tudatjuk veled, IV. 
Dánia királya, hogy te nem cselekedtél úgy, 
becsületes keresztény királyhoz illik, midőn 

minden ok nélkül megszegted a tizennégy év előtt St.et. 
linken kötött békét. Te hadseregeddel neki rontottál 
Calmar várunknak, megrohantad a várost, &s árulás 
sál hódítottad meg Oeland és Borgholm erődöket, és 
ezáltal okot, szolgáltattál a legborzasztóbb vérengzésre 
De mi hiszünk Istenben, ki mindenható és igazságos 
kiró, hogy jogtalan eljárásodat megbünteti és megfogja büntetett (Károly királyt kevéssel ezelőtt -----------
boszuini? és miután eddig mindent elkövettünk, hogy (érte), és sokkal, célszerűbb lenne reád nézve a fűtött 
kiegyenlítsük a viszályt, te azonban ajánlatainkat vissza [kályha mellett ülni, mint velünk megverekedni.

stb." — 
Krisztián, 
mint egy



Sukk.tl ukusuMinii teszed, ha egy jó orvosról gon- 
tfo'kozul, a Ifi kissé rendbe hozza elmédet, mintsem 
lwgy egy p.-lrbajhitu találkozzál velünk.

Szégyenleni kellene uuigndat, te vén bolond, hogy 
egy becsületes királyt akarsz megtámadni. Talán a vén 
asszonyoktól tanultad ezen eljárást, kik pörlekedéseik
nél szájukat használják fegyver gyanánt.

líagyj fel a levélírással, mert ennél jobbra is for
díthatod idődet. Bízom az Istenben, hogy velem szem
ben még minden erődre szükséged lesz. Addig is figyel
meztetlek reá, hogy hírnökünket és két trombitásunkat 
bocsásd szabadon, a kiket minden hadi szokás ellenére 
foglyokul ejtettél, mi iItal világos tanúbizonyságot adtál 
gyönge elmédről.

Egyébiránt, elhiheted azt, hogy, tia a legkisebb 
bántódásuk is lesz, én meg fogom magamat rajtad 
Imszulni és hogy ezzel még nem hódi toll.ad meg Dá
niát, és Norvégiát. Vigyázz magadra, hogy máskéut ne 
cselekedjél,

Ennyiből áll válaszunk goromba leveledre.
Kelt. Colmar várunkban, 1611. augusztus 14-ikén.“
E két. levélből láthatjuk, hogy a tizenhetedik szá

zadban még sok gorombaság és vadság uralkodott a 
társadalmi életben, miután akkor még a királyok is úgy 
bántak egymással, mint napjainkban már a proletárok 
mm lennék. Különösen kitűnik e tekintetben a dán 
király levele, mely csodálatos emléke marad az akkori 
műveltségi viszonyoknak. j}'.

Hasznos tudnivalók.
Mire tanítsa a gazda leányát T

E kérdésre egy amerikai lap a következő ta
nácsot adja:

Tanítsuk arra leányunkat, hogy saját erejében 
bízzék; hogy tudjon kenyeret sütni, —hogy tudjon 
inget, várni, — hogy maga nézzen be az éléskamarába.

Tanítsuk arra, hogy hamis hajat ne viseljen, hogy 
jó erős, meleg cipőben járjon.

Tanítsuk ruliamosásra és vasalásra.
Tanítsuk arra, hegy maga készíthesse ruháit.
Tanítsuk arra, hogy egy forint száz krajcár.
Tanítsuk arra, hogyan kell jó rántást csinálni.
Tanítsuk arra, hogyan keli harisnyát foltozni és 

fejelni.
Tanítsuk arra, hogyan kell karton ruhában járni, 

mégis királynéra emlékeztetni.
Tanítsuk arra, hogy behatóan és helyesen gondol

kodjék.
Tanítsuk arra, hogy a pirospozsgás arc többet öt

száz halaványnál.
Tanítsuk arra, hogy nem a pénzben, hanem a jó 

erkölcsben van a gazdagság.
Tanítsuk arra, milyen nagy istenáldás, mikor 

a konyhát, szobát rendben tudja tartani.
Tanítsuk arra, hogy minél okosabban osztjuk be 

jövedelmünket, annál többet lehet, meggazdálkodni.

Tanítsuk arra, hogy a léha fiatal embernek feléje 
se nézzen.

Tanítsuk arra, hogy minél bővebben költünk, annál 
közelebb jutunk a szegények házához.

Tanítsuk arra, hogy leginkább az asszonyon fordul 
meg az utódok boldogsága.

Tanítsuk arra, hogy az okos számítás többet ér 
tizenkét kenyérnél.

A mennyire tehetségünk engedi, tanítsuk a mű
vészetekre is.

Tanítsuk arra, hogy Isten az ő képére teremtette, 
de nem az erős fűzésben áll a hasonlatosság.

jLpróság'.
Egy udvariatlan vegyész napló-töredéké- 

Icéből: „Az ércet: a tűz,
A követ: az idő.
A szívet: a szerelem,
Az anyóst pedig egyedül esak a halál lágyíthatja 

meg!*1
♦

A korcsmában: — Mit gondol bácsi, lesz-é 
háború ?

— Mindjárt megmondom: hány óra van?
— Éjfél után 3 óra.
— No akkor lesz háború . • . otthon a felesé

gemmel!
* **

Két falusi sírásó beszélget egymással; — A 
mi mesterségünk igazán szomorú, — mondá az egyik.

— De azért én mégis a mondó vagyok, hogy mé 
gis van néha egy víg és boldog pillanatunk.

— No, bökje ki kend!
— Mondok, mikor a napáinkat temetjük el.

*

Urfi: Kisasszony, szabad karomat ajánlanom? 
Kisasszony: Na persze, mindig a karját, ajánlja 

már egyszer kezét is fpl!
* * *

Apa: Kedves leányom, végre találtam egy hozzád 
illő férjnek valót.

í,eá iiy. (örvendezve:) Ah, minő szerencse! Aztán 
szőke?

Apa: Nem
Leány: Hát barna?
ApaAz sem.
Leán): Akkor gesztenyeszinű a haja?
Apa: Éppen nem.
Leány: Miféle szilié van hát lmjának ?
Apa: Semmiféle-, mert . . . kopasz.

Felwlös z. U»i>iliar.|nlini>: ItiiliizgovilR Norberi.

Kiadó bolthelyiségek.
A dr. Pollák- és Reis-féle házban a tyuk- 

piacon két boltlielyiség nagy pincével jövő 
évi szt.-György naptól fogva kiadó.
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Értesítés.
Szentes város és vidéke nagyérdemű kö

zönségének ezennel tudomására hozzuk, mi
szerint

Szénássy Ferenc tír 
általánosan kedvelt. Jamaica- és brazíliai palack 
rumjainkban, valamint cliinai csomag és doboz 
teáinkban, továbbá eredeti francia és magyar 
cognácban

főralztá.ricLn.lza.t
egyedüli elárusitási joggal bírja s áruinkat ere
deti budapesti áron adja el.

Midőn erre a teaidény beállta alkalmával 
figyelmeztetni van szerencsénk, kérjük a n. é. 
közönség szíves pártfogását.

Kiváló tisztelettel

D1ETRICH és GOTTSCHLIG, 
inagy. kir. udvari szállítók és 

tea és rum nagykereskedők 
BUDAPESTEN.

£

$

Védjegy.

KsazgMMMnwiii

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatása szer a gyomor minden betegségeiben.

Föliilmulliatatlaii étvágyhiány, gyomorgyöngeség, rósz 
Illatú lalekzftt, felfúvódás- sávanyu fél botién és, kolika, gyo
morhurut, gyomorégés, homok- ósdaraképzödés, túlságos 
nyáikaképzodés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
& gyomortól ered), gyormorgörcs, székszorulás. a gyomor
nak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- és aranyeres bántalmak eseteiben. — Egy üvegcse ára 
használati utasítással egyntt40kr., kettős palaczk 70 kr. 

Központi szétküldés Krúdy Károly gyógyszerész által 
Kreniaierhen (Morvaország).

Kapható minden gyógyszert árba nT
•-z Óvás! A valódi mári&czelli gyomorcsöppeket sokat 
hamisítják és utánozzák. A valódiság jeléit minden 
üvegnek piros, a fenti védjegygyei ellátott, borítékba kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellékéit haszná
lati utasításon meg kell jegyezve huni, hogy az Krein- 
sierben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott. wou

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszky Ferenc és 
Várady Lajos gyógyszertáraiban ; Hód-Mezö-Vásárhelyen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Bánfalvy 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.


