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Szentes város úrbéri kárpótlási

Szentes város úrbéri kárpótlási Ügyéhez hoz
zá szólnom nem volt szándékomban, miután azon
ban ezen ügy hirlapilag napirendre került, sitté 
ira et stúdió nézetemet egész tárgyilagosan mon
dom el, kijelentvén azt előre is, hogy e.tárgyban 
senkivel polémiába ereszkedni nem célom.

Szentes város örökváltsági szerződéssel 1836. 
év január 10-én volt földes urától úrbéri szolgál 
tatásaira nézve szerződésileg megállapított váltsági 
összeggel váltotta meg magát. Tény, hogy a meg
váltás szerződés alapján jött létre; de tény az is, 
hogy az örökváltsági szerződés megköttetett és 
aláíratott;/végre tény az is, hogy a szerződésben 
fixirozva lettek azon határnapok, melyeken Szentes 
város a váltsági összegeket köteleztet.ett fizetni.

álennyiben tartotta be Szentes város az el
vállalt kötelezettségek reljesitését, mennyiben nem, 
azt ezúttal tárgyalni nem szándékom; egyszerűen 
csak azt hozom fel, hogy a volt földes uraság 
Szentes városát nem fizetés miatt az örökváltsági 
szerződés alapján perbe fogta és a pert a bécsi 
legfőbb itélöszéknél Szentes város elvesztette; 
vagyis a váltsági összeg, úgy a kamatok és per
költségek megfizetésében marasztalva lett. Ezen 
per kimenetele okozta a 000,000 frt többletfize
tési kamat és költségek címén.

Lesznek még sokan életben Szentesen, kik 
emlékeznek az örökváltsági szerződés megköté
sére; kik tudni fogják azt is, hogy a volt földes 
uraság a váltsági összeget saját közegei, vagyis 
e célra kiküldeiidő ispánja által beszedetni akarta; 
de a város akkori elöljárósága kijelentette azt, 
hogy ö az örökváltsági összeget majd csak saját 
közegei által szedeti be. így történt aztán, hogy 
a befolyt, váltsági összegek rendeltetésük helyére 
vagyis az urasági pénztárba be nem folytak, a 
hátralék folyton szaporodott, a kamatok növeked
tek, a nóta vége csak is per lett és a váltsági 
összeg csak per utján hajtatott be; hogy az elő
nyére vagy hátrányára volt-e a városnak, nem 
nehéz kitalálni, a G00,000 frtnyi többlet megma
gyaráz mindent. Arra pedig már mi is nagyon jól 
emlékezünk, hogy váltsági kötelezettség jogcímén 
még 1876-bati is történtek fizetések, sőt még 
olyanok is kötelesek voltak fizetést teljesíteni, 
kik a váltság előnyeiben egy talpalatnyi fold el
nyerésével sem részesültek.

Az örökváltság, mint már fentebb enditém, 
1836. évi január 10-én létrejött szerződés által 
peifectté vált és az idő, midőn az örökváltság 
szerződéssel véglegesen megköttetett, az 1836-iki 
év volt; ezen évet — helyesebben mondva időt 
—- mindenek fölött szem előtt kell tartani az úr
béri kárpótlás kérdésének megbirálása alkalmával. 
Feltéve, a kérdést, vájjon Szentes város kárpót
lási igénye jogosult, e, időszerű és törvényben gyö- 
keredzik-e, fájdalom, hogy kárpótlási igénye sem 
nem jogosult, sem időszerű, de törvényben sem 
gyökeredzik.

Mert az 1868. évi 23-ik t. c. 1. §-a világo
san kimondja azt, hogy mindazon községek és 
volt jobbágyoknak, kik az urbér vagy azt pótló 
szerződések alapján akár készpénz, akár pedig 
természetbeli adózásokból állott úrbéri szolgála
taikat úrbéri örök v á 11 s á g i s z e r z ő d é s e k 
mellett, az 1840. évi VII. t.-c. kihirdetése után 
váltották meg, az ilynemű szerződésekben alapuló 
váltságtőke az idézett, törvény 5-ik §-aban meg
állapított mérv szerint az országos alapból ren
deltetett megtériftetni, ha különben azon szerző
dések mind lényeg, mind alak tekintetében az 
1840. évi VII. t.-c. 9. §-ában foglalt kellékek
nek megfelelnek. Szentes varos örök valtsági szer
ződése pedig nem az 1840. évi VII. t.-c. kihir
detése után, hanem 10 évvel előtte jött létre, sőt 
még az 1836-ik évi VIII. t.-c. kihirdetése előtti 
időre esik, vagy 1840-ik év előtt 1836. ev elején 
váltván meg magát megkötött örök váltsági szer

ződéssel, annak alapján az 1868. évi t. c. l.§-a 
értelmében kárpótlást nem követelhet.

Világos és félre nem magyarázható az 1868. 
évi 33. t.-c. 20-ik 8 ának ama rendelkezése, mely
lyel határozottan kimondatik az, hogy „a. jelen 
törvény intézkedése, által az úrbéri kárpótlás ügye 
végleg befejeztetvén, az országos alap ellen az 
1848. évi LX. t.-c. alapján többé semmi kö
vetelésének helye nem lesz.11

Ezen törvény eddig sem módosítva, sem meg
szűntetve nem lett; tehát mi sem világosabb mint 
az: hogy Szentes város úrbéri kárigényével és 
követelésével sem az 1836. Vili., sem az 1840. 
évi Vll-ik, sem az 1848. évi IX., sem az 1868. 
évi XXXIII. t.-c. alapján, de végre az 1853. évi 
március 2-án kelt úrbéri nyílt parancs alapján sem 
léphet fel és követelési igényét egyik törvényié 
sem állapíthatja.

Ha kárpótlási jogigénye positiv törvényen 
nem alapult sem az 1868. évi XXXIII. t.-cikk 
meghozatala, előtt, sem annak meghozatala után, 
azt kérdem: időszerűé ily követelés jogosultsá
gát. nemcsak fölvetni, hanem azt. még kimutatni 
akarni, hogy remény van a kárpótláshoz? Bi
zony nem.

Az elévülésről csak annyiban akarok meg
emlékezni, hogy csak oly jogok és követelések 
évülhetnek el, melyek positiv törvényben gyöke
reznek; már pedig Szentes város úrbéri kárpótlási 
igénye positiv törvényen nem alapszik, mint fen 

i tebb hivatkozott, törvényekkel kimutattam; igy 
' mint illusorius követelés számba nem jöhet, de 
1 el sem évülhet, mert képzelt követelések és jogok 
1 maradnak.

Azért homok alapon nem jó építeni, mert az 
i összedől mint egy kártyavár. Szentes város úrbéri 
kártalanítási ügyében úgy elkésett 1868 ik évben 

mint elkésett 1888 ik évben a regále megváltási 
■ ügyében jogai érvényesítése iránt lépéseket a kellő 
illőben megtenni; pedig ez utóbbi ügyben okul
hattunk volna az 1868-iki példából, deliem okul
tunk s mindkét vitális ügy Szentes hátrányára 
dőlt el, illetve dől el.

x. y.

A háztartási iskolák Wiirttenibergbcn.
Hogy mennyire függ a háztartás Kedvező menete 

a házi asszony ügyességétől, azt. mindenki tudja, vala
mint. azt is, hogy mai napság a leányok a szülői ház
ban mimi ritkában készíttetnek elő tökéletesen és öntu
datosan későbbi gazdasszonyi hivatásukra.

Ezen hiányt legjobban a mezőgazda háztartása 
érzi meg, a hol t.i. sok minden van, a mi tönkremegy, 
ha nem kezelik helyesen. Hogy e bajon puszta óhajok 
és figyelmeztetésen nem segítenek, azt. már az értelmes 
mezőgazdák régen belátták, s ez az oka, hogy Wllrl- 
tembergben az Utóbbi három év alatt ügyes gazdasszo- 
nyok kiképzésére 4, külön e célul szolgáló intézetet 
alapítottak.

Ezen intézetek feladatáról és szervezetéről a W.
L. Z. Hopp tanár tollából érdekes közleményt, hoz, a 
melynek nyomán mi is adjuk a württeinbergi háztartási 
iskolák alábbi ismertetését.

A háztartási iskolák feladata: földművelő s áltálé
iban közép-osztálybeli serdült, leányoknak alkalmat, nyúj
tani mindazon ismételek és ügyességek megszerzésére, 
melyek egy egyszerű háztartás helyes vezetésére szűk 
ségesek ; továbbá őket tisztaságra, pontosságra és lembe 
tanítani, értelmüket és kedélyüket művelni, végre, a 
mennyire az idő engedi, utmulatással szolgálni az egész

ség s a betegek ápolására vonalközökig.
.Hogy ezen cél eléressék, ezen iskolákból mindaz 

j szigorúan ki vi.it zárva, a mire egy jó gaztbisszniiynak 
■szüksége nincs, Imgy annál alaposabban s tüzetesebben 
; lehessen azon dolgokkal foglalkozni, a me>ysk egy 
háztartás tökéletes és helyes vezeléséhez kellenek, a 

í mellett, hogy a növendékek szív-és kedélyvilágéi ak val
lásos szellembeni művelésére is nagy gondot, fordítanak.

A leányok útmutatást és oktatást, nyernek: 1 a 
hulajdonképeni háztartásban, és pedig a főzésre, sütésre, 
i mosásra, vasalásra, tisztogatásra, a tej gazdaságra, házi 
kertészetre, baromfi-nevelésre, különféle élelmiszerek 
kezelésére, a ruhák és fehérneműekkel való bánásra 
nézve; 2. ipari munkákban, mint kötésben, foltozásban, 
horgolásban, feltérneműek kézimunkával és géppeli var 
rásában, ruhák és fehérneműnk szabásában, alkalom 
iiiujiatván egyszersmind a kelengyének egy részét az 
intézetben elkészíteni; 3) tanulnak a növendékek még 
számolást, különösen fejboli számolást, szép és helyes
írást, könnyebb fogalmazást, levél Írást, háztartási könyv

vitelt, s végre oktatást nyernek az egészségtanból, béteg- 
ádolásban, illemtanból s énekből.

Hogy a növendékek rendhez, tisztasághoz és pon
tossághoz szokjanak, folytonosan gondos felügyelet alatt, 

; vannak.
a tanítás túlnyomóan gyakorlati; a leányok a tani tó- 

I nőkkel együtt egy családot képezl ek, s minden előfor- 
j dúló munkát maguknak kell végezni, — csoportokra 
osztva, meghatározott sorrendben és időközökben majd 
a konyhában vagy tej és baromfi gazdaságban foglala
toskodunk, majd a mosást vagy a kert és szobák tisz
togatását végzik. Hogy a növendékeknek minél nagyobb 
gyakorlatuk legyen, rokonaiktól el fogadhat mik fehér

ín emüt, — nem mosásra, hanem csak vasalásra, — mi
nek átvételére azonban csak a fóidiknő van jogosítva, 

i Mindennél, mi az intézetben történik, különösen az 
étkezésre nézve, egy jó remiben levő, tiszta, de igen 
egyszerű háztartás szükségletei az irányadók.

A tanítást, a főnökuő, egy mliukalanitö, néhány 
tanító és egy orvos végzi. A főnökuő vezeti a háztar
tást, s ebben oktatást ad, s a munka Iaiiilóitővei együtt 
az intézőiben lakik.

A háztartási iskolák köztisztviselők igazgatása és 
felügyelete alatt állanak, s csak éz.ek látogathalják meg

I az, intézetet, idegenek ezt. csak az igazgató előleges 
i engedőimével tehetik.

A növendékek mind benn laknak az intézetben; 
ellátásért és lakáséit. 80 pf. — 1 markot, fizetnek egy 
napra, azonkívül az egész tanfolyamra körülbelül 26 
mark tandíjat. Ebből 50 markot, az intézetbe lépéskor, 
50 markot 2 hónap múlva, a többit pedig az intézet 
elhagyásakor kell lefizetni. A tanfolyam 5—6 hónapig 
tart ; nyáron májustól—octóberig, télen novembertől — 
áprilisig egy egy ctirsus tartatik, egy leány különös kí
vánságra két tanlolyamban is részt vehet,

A nyári tanfolyamban remleseu 15—20. a téliben 
pedig 20—25 növendék vesz, részt. Csak a 16. övöket, 
meghaladott. leányok léphetnek be az intézetbe, de 25 
évesek is látogatják ezen iskolákat; a jelentkezéskor 
felmutatandó a keresztlevél, iskolai és oltási hizonyit- 
váry. Minden növendék kap az intézetben egy szekrényt, 
egy ágyat szalmazsákkal, egy kést, villát és kanalat. ; 
mindegyiknek magával kell hozni: egy derékaljt, egy 
ágytelitől, 2 vánkost, 2 ágyhuzatot, 6 inget, 6 törölkö
zőt, 2 hálókabá’ot, 1 fog és I ruhakefét, s a cipőtisz
tításhoz szükséges kefékéi, azonkívül vásznat lepedők, 
férfi- és női ingek készítésére, ágyhuziitnak s kötények
nek való szöveteket, végül tallózni való fehérneműt. A 
mosdó szereket, s a szükséges füzeteket, a kiadások meg
térítése mellett az intézet adja. Van az intézetben két 
varrógép, s a növendékeknek is szabadságukban vau 
ilyeneket magukkal hozni s az intézetben elhelyezni. A 
ki edényt eltör, az köteles a kárt, megtéríteni.

A belépés napjától kezdve a főnöknő engedetnie 
nélkül egy növendéknek sem szabad az intézetet elhagyni. 
Tisztelet, és engedelmesség a lanitók és felügyelők iránt, 
szívélyesség és barátság egymás irányában, hűség és 
szorgosság a reájuk bízott, munkáknál a növendékek kö
telességévé van téve. A makacs kötelességmulasztó vagy 
nagyobb vétséget elkövető kisasszonynak kiteszik az 
intézetből a — szoknyáját.

Tartalik az intézetben reggeli, asztali és esteli 
inta. Ebéd illán félórai szabad idő vau, vacsora után 
pétiig mindenkinek kötni kell, mialatt vagy énekelnek, 
vagy pedig egyik-másik felolvas valamely tanulságos 
könyvből.

A tanfolyam végén az elkészített munkák kiállítá
sával egybekötött nyilvános vizsgálat tartalik, melyre 
különösen tapasztalt s ügyes gazdasszonyok hivatnak 
meg. A vizsgálat ulán az intézet elhagyásakor mindéit 
növendék bizonyítványt kap.

Ez idő szerint 4 ily háztartási iskola van VVllr- 
tenliergben; az első Slubcrsheimban (getslingeni kerület) 
alapittatott. A második iniézet Erbachban (chingeni ke
rület), a harmadik Aulendorfban, a negyedik Scltorz- 
bergben van; mind a négy iskolának ugyanazon feladnia 
lévén, nagybán és egészben a fent, ismertetett szerve
zettel biriiak. Állami segélyben eddig csak a stubersheimi 
iskola részesült, és pedig alapításakor a felszerelési 
költségek fedezésére kapott egyszerstnindenkorra 2400 
tnárkiiyi segélyt. Ezen iniézet évi háztartási költségei 
2800 márkra rúgnak, a mi abból, a mit a növendékek 
az ellátásért fizetnek, legnagyobbrészt fedeztetik A ke
zelést költségek 1700 márkra rúgnak évenként, a minek 
egy része a növendékek tandija által van fedezve.

Egy háztartási iskola vizsgálatára kiküldött szak
értő jelentésében a vizsgálat lefolyásáról a következő
ket Írja: A növendékek rokonai s ismerősei — külö
nösen hölgyek, — nagy számban jelentek meg a vizs
gálaton, úgy, hogy a. vizsgálati termet zsúfolásig meg
töltötték, s az ott történteket nagy figyelemmel kisérték.

A növendékeknek a háztartásban és más női niiin- 
kákbani jártasságának megítélésére az iilmi női munka
iskola igazgatónője és egy tanitóiié hivatott meg. Az 
ünnepélyesség az igazgatónak megnyitó beszédével kez
dődött, a ki a háztartási iskolák feladatáról, szerveze
téről s berendezéséről, továbbá a háztartás fontosságá
ról értekezett.

Ezután kezdődött a szóbeli vizsgálat a főzésből 
és sütésből. Mimién növendékhez egyenkéut kérdése-



két. intéztek, hogy hogyan ét miből kell elkészíteni a 
közönséges háztartásban előfordu'ui szokott, különféle 
leveseket, húsételeket, pecsenyéket, s.uice okul, főzelé
keket, süteményeket, fehér s barna kenyeret, stb. siti. Az 
ezen kérdésekre adott feleletek gyorsak s szabatosak 
voltak, s a két szakértő hölgy kijelenté, hogy azok ál- 
t.nhUuui helyesek is. Ezután a mosás és tisztítás körüli 
eljárás lett tuegbeszélve, a növendékek ebben is nagy 
jártasságot. <anusitattak.

Ezek után a munkataniténő intézett kérdéseket 
egy férfi vagy női ingre, egy vánkosra, dunyhára, 
lepedőre, hálókabátra stb. stb. szükséges anyagmennyi- 
ségnil s az ing küliünböző részeinek méreteiről, végre 
a növendékek a jelenlevők sz.eweláttára egy női inget, 
szabtak ki, b azt. a teremben álló varrógépen részben 
el is készítették; mindez— a szakértők teljes megelé 
gedésére — a legnagyobb biztossággal és szabatosság al 
történt. Erre a kerületi orvos exaiuiuáít a táplálkozás
ról, emésztésről, a levegőnek nz. ember- egészségére való 
befolyásáról slb, szóval mind oly dolgokról, melyeknek 
ismerete észszerűbb élerrnódot. eredményezhet., ügy lát
szik, hogy ezen előadások iránt, a növendékek különösen 
érdeklődlek, mert, nz ide vonat kozó'kérdésekre feltűnően 
értelmes feleleteket .<dt.nk. A számolásból a szóbeli 
vizsgálat szintéH szép eredményeket, mutatott, fel. A szép 
s helyesírásra és levelezésre stb. voiiatkozolng a tanfo
lyam alatt a növendékek által készíteti gyakorlatok 
közszemléié voltuk kiállítva, valamint az intézet, ház 
tnrtási könvve is, mely az intézel, háztartásának minden 
részletéről nytijt. fel világosii ást.

Iln ily taufelyamok által a növendékek nem nyer
nek is teljes készültséget és öimállóságst egy-háztartás ] 
vezetésére, de mindenesetre megtanulják azt, hogy egy 
háztartást, hogyan kell helyesen vezetni. A pontosság
hoz, rendhez s tisztasághoz szokás szintén igen nagy 
becscsel bír, hnsoulóképeu a növendékek áltál a táplál
kozásról, emésztésről s az emberi egészség ápolásáról 
elsajátított ismeretek, valamint az iskolai tárgyukban 
való tovább képzés is.

Az ezen intézetekről eddig nyert tapasztalatok na
gyon kedvezők. Mindazok, kik alaposan megvizsgálták, 
oda nyilatkoznak, hogy az elejtik tűzött feladatnak! 
megfelelnek. Hogy ti háztartási iskolák feladatát, és 
eredményeit Wllrlletnberg lakossága mily nagyra becsüli,! 
azt bizonyítja azon lény, hogy ol t több ily intézet van ■ 
jelenleg is keletkezőben.

Világfolyása.
Legérdekesebb, de egy úttal legfontosabb tár 

gya a képviselőházi tárgyalásoknak a regále ügy, 
mely minket szentesieket kétszeresen érdekel azon ! 
kérvény következtében, melyet városunk képviselő 
testületé ez figylmu a képviselőházhoz és a pénz
ügyi kormán}hoz intézett. Mintán a ‘21-es bizott
ság jelentését elkészítette s beadta e javaslatra 
vonatkozólag, a különböző politikai pártkörökben 
tettek vita tárgyává a regále ügy eit. Igen termé
szetes, hogy Tisza Kálmán mint ideigl. pénzügy 
•jiinister erős ostromokat kénytelen kiállani s la 
púnk szűk keretében csakis a legfontosabbra, t. i. 
Tisza Kálmán válaszának közlésére szorítkozunk, 
melyből könnyen lehet következtetni a képviselő
házban tanúsítandó magatartására a különféle ki- 
vállaltunkkal szeni ben.

Tisza Kálmán a szabad elvi! pártban tett 
nyilatkozatában kijelenti, hogy a kormány az ital
mérési adóból ll1/* millió, az italmérési illeték

ből l’/i millió írt bevételt vár. Nem fogad eb 
semmi olyan módosítást, mely a törvényjavaslat! 
számadási alapját rontaná, feltétlenül ragaszkodik 
azon formájához, melyet a ‘21-es bizottság meg
állapított, hajlandó azonban később a jövedéki tör
vényben tekintetbe venni nemcsak a rendezett 
tanácsú városokat, hanem azon községeket is, 
melyek regálet.ulajdonosok voltak, azok különböző 
helyzetének mérlegelésével. Ez utóbbi Ígéretet azon
ban csak feltételesen teszi, t- i. ha a megváltási 
alapon semmi változás nem tétetik. A kormány 
elnöknek e nyilatkozata zajos éljenzéssel fogadta 
főtt, nem különben azon kijelentése, hogy oly 
községek, melyek az államtól vették a regálét, ha 

: időközben csökkent volna is annak értéke, a teljes 
vételár mértéke szerint fognak kárpótoltatni, mert 
nem tartaná méltányosnak, hogy az állam valamit 
a községtől olcsóbban váltson vissza, mint a mily 
áron neki eladta. Beszédének többi részében is
mételten kijelentette lmgy a törvényjavaslat lénye
gét. érintő módosításokat nem fogadhatna el ; 
semmi körülmények közt

A párt, ezután a törvényjavaslatot az általá
nos tárgyalás alapjául elfogadta

Folyó hó 17 én vette kezdetét a regáleilgy 
tárgyalása. A képviselőházbau a padsorok erősen 
megteltek, a folyosók hemzsegtek a vidéki küldőt-1 
lektől s minden arra mutatott., hogy most nyílik' 
meg a nagy regálevita. Az általános vitára már 
az első napon 30 szónok volt szólásra feliratkozva, 
körül belől fele mellette, fele ellene. Némely kép
viselőnek igen nehéz a helyzete, mert ha mint kor
mánypárti a javaslat ellen szavaz, akkor vége van 
becsületének a pártban, hu pedig mellette szavaz, 
akkor választói haragszanak meg rá.

Tisza Kálmán ez alkalomból épp úgy nyilat
kozott mint fentebb a pártkörben, késznek nyilat
kozván némi engedményekre, a városok és az azok
kal ugyanazon kategóriába eső nagyközségek ér
dekében.

F. hó 19 én az ülésszak csak déli 12 órakor 
kezdődvén, a regálevita rövid volt,. Mindössze csak 
három szónok szólt. Első volt Unger Alajos, ki 
mint a függetlenségi és 48-as párt főszónoka tar
talmas beszéd kíséretében nyújtotta be a párt ha 
f.ározati javaslatát s az italmérési monopóliumban 
az állami mindenhatóságnak oly kiterjesztését lát
ja, mely veszélyezteti a választások tisztaságát és 
a közszabadságot. A javaslat mellett szólt még 
Vadnai Károly, ellene Hoitsy Pál.

F. hó ‘20 án figyelemreméltó beszédeket mon
dottak N e u in a n n Ármin és Holló Lajos. Neu 
mami külföldi példákat hoz fel annak bizonyit.á 
sara, hogy másutt az italmérési jog megváltása ol
csóbban vagy éppen ingyen történt. Határozottan 
ellenzi, hogy a városok a megváltás alól kivétes
senek, mert az szerinte államot teremtene az állam
ban. Holló Lajos, Félegyháza képviselője, a ki köz
igazgatásunk lói szóló minapi beszédével országos fi
gyelmet keltett, ez alkalommal is a regále ügy
ben úgy eszmékben mint gondolatokban gazdag

beszédet mondott, ki jelenti én, hogy e javaslat ál
tal nem látja elérhetőnek az általa kitűzött célt, 
sőt hogy ez a javaslat az alkotmányt is veszélyez
teti Szóltak még ez illésen Kőrösy Sándor és 
Grecsák Károly a tárgyhoz, az ülés végén pedig 
Tisza Kálmán a szónokok ellenvetéseire röviden 
reflektált.

F. hó 21-én folytatása volt a törvényjavaslat 
tárgyalásának s amennyiben a főváros képviselői 
sz.óllaltak föl, a vita súlypontját a fővárosnak regále 
ügye képezte. Az általános tárgyalás még nincs 
befejezve.

Külföldi politikai hírek jelentéktelenek lévén, 
azokra mai számunkban nem reflektálunk.

Számadás
az 1888. évi november hó 17 én Szentesen a magyar
országi „Jó szín" egyesület, javára rendezett hang
verseny és táncvigalom bevételeiről és kiadásairól.

Összesen: 107 frt 21 kr.
Marad elküldendő összei/ill 200 forint.

BEVÉTEL.
1) Felül fizetésekből — — — 30 frt. 51 kr.
2) Belépti jegyekből — — 276 irt 70 kr.

Összesen : 307 frt 21 kr.
KIADÁSUK.

1) Teremért. Kass vendéglősnek 40 frt. — kr.
2) Meghívók szétküldéséért — 7 irt 30 kr.
3) Kertésznek számlájára — 18 frt, — kr.
4) Apró kiad, számla összege — 14 frt 9L kr.
5) Zongora hangolásért — — 3 frt — kr.
6) Színpad felállítás és leli, ért 6 fit — kr.
7) Stark Nándor számlájára — 2 frt — kr.
8) Nyomdai számla — — — 16 frt. — kr.

Fölitlfizettek az esteli pénztárnál: Pintér Lajos ur 
(Budapest} 3 Irt Jurenák Edéué úrnő 5 fit, Kolm.J. 
ur (Orosháza) 2 írt, Danielisz Károly ur 1 írt, Fekete 
Márton ur 5 frt, Sima Ferenc ur 2 fit, ifjú Várady 
Lajos ur 1 frt, özv. Tari Lásziőné úrnő (Csongráil) 2 
frt, Scliiieiiler József ur 2 frt, Hankiss Károlyué úrnő 
2 frt, Nyári László ur 2 frt 31 kr.; Wellisch Vilmos 
urnái: Nagy Áron ur 1 frt, Hegedűs Sándorul* 1 2 frt, 
Stark Nándor ur 20 kr. — Összesen 30 fit 51 kr.

Dósa Béla,
ni. nőegyleti pénztárunk.

HÍREK.
— Uj főispánok kinevezését hozza kilátásba több 

fővárosi lap, tönbek közt megyénk köztiszteletben álló 
főispánja megválnék ez állástól s helyébe lienicky Géza 
>zolnokniegyei nagybirtokos fogna kinevezietni. Hogy mi 
igaz a dologban, a jövő fogja memnuliiliii; miért is e 
bírt csak a fenti lapok alapján közöljük.

— Kinevezés. A m. kir. pénzűgyminister a szén 
tesi m. kir. adóhivatalnál megüresedett pénztárnoki 
állásra Gájer Vendelt, a h.-m.-vásárhelyi in. kir. adó
hivatal ellenőrét nevezte ki.

— A hangverseny, melyet a szentesi nőegylet az 
országos „Jószív" egyiet javára f. hő 17-éii rendezett, 
a lapunkban is közölt műsorból már előre is sejtett, jó 
sikerrel ment, végbe. E hangversenyről nz első bírála
tot már ott helyben kimondta a közönség tapsa, és 
minthogy nálunk még el lehet mondani, hogy e birálat 
őszinte szokott, lenni, n minden szereplőnek bőven ki-

SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.

ÜTILT SZEM.
BESZÉL Y. (27.)

(Folytatás.)

„En, a jezsuiták eszköze 1 Hallatlan gazság’" ki
áltó a táblabirő, ki még mindig nem tudott lecsillapodni 
s kit csak is ez a gondolat foglalkoztatta Sem ideje, 
sem nyugalma nem volt, a fölött gondolkodni, hogy nz 
örökségre vonatkozó, óvatosan őrzött fontos titok mikép 
juthatott egy harmadik szeméi) tudomására.

A táblabirő hangos felkiáltására a lelkész fölemelte 
fejét. Szelíd nyájas arcába hirtelen vésődtek a mély, 
kimondhatatlan fájdalom redői. „Hol van? Látnom kell."

„Már elrendeltem nz idehozntalát; de nem taná
csolom főtisztelendő urnák őt látni, mert borzasztó lnő 
dón bánlak el a szegény nyel."

Az öreg ur összetetté kezeit. „Isten bocsássa meg 
vétküket !" lebegő halkan s az ég felé tekintett., mig 
atcáról forró könyek csurogtak,

„És hallotta e azt a haszontalan rágalmat., mini 
gyalázatos hazugságot, molylyel szegény unokaliugát. 
tőibe csalták?" kőidé élénken a lelkészt. „Ezek a nyo
morultak a jezsuiták barátjának neveznek; pedig ön, 
tisztelt barátom, legjobban tudhatja, mily kevéssé illet, 
meg engem e gyalázatos gyanúsítás. 8 én akartam volna 
azt. a fényes örökséget az egyház kezére játszani! A ki 
ismer, nagyon jól tudja, hogy az legalább is nevetséges!" 

„Tehát igaz lenne, a mi a papiroson az örökség 
ről szól?" kérdő bámulva a zsandár. „Azt hittem, hogy 
az egész csak szédelgés, mert amerikai örökségek, mint 
láblnbiró ur nagyon jól tudja, csak a regényekben for
dulnak elő, az igazi életben sohasem hallottam olyan 
örökségről."

A tábhibiróiuik még csak most, jutott eszébe a fő 
lőtt gondolkozni, hogy jöhetett tudomásra oly óvatosan 
őrzött titka. Senki mással nem közölte urokaöcsén kivitI. 
Hát ha ez fecsegte el? Eddig mindig hallgatag fiúnak 
tartotta s még is csak Gusztáv által értesülhetett róla 
>*uy harmadik egyén. „Oh, ez a fiú, de sok boszuságol 
okoz nekem," böBzaukodék magában és csak a zsan

Idác ismételt, kői dérére válaszold: „Nem, kedves Pintér, 
ja nagy örökség teljes igazságon alapszik, s épp azért 
! jöttem ide, hogy Cöieszlina kisasszonyt, fényes szerencsé- 
;jéről értesítsem s most halva találom! Az valóban bor-
1 zászló, tragikus!" de a lábhibiró közönyös arca szavai
val ritka elleniéiben állott. Nyugtalan fejében hirtelen 
nz a gondolat villant meg, hogy hiszen ezen váratlan 
esemény állal unoknöcscse Cölesztiiia helyére lépett s 
a nagyobbik örökség neki jutott.

„Hm, tehát csakugyan?" mormogd a zsandár. „De 
az csakugyan csodálatos dolog, hogy a gyilkosok nem 
várakoztak, míg Cöfeaztina kisasszony u pénz birtokába 
jut.. A dolognak valami oka-foka van."

A lelkész annyit hallott, már valami örökségről 
beszélni, hogy mély fájdalma dacára e tárgy önkéntelen 
költő fel figyelmét; a táblabiróhoz fordult tehát, hogy 
tőle felvilágosítást kérjen.

A táblabirő készséggel szolgált, fevilágositással. 
„Tehát az az iráiaios pénz ölle ni"g a szegény 

gyermeket!" panaszkodék az öreg ur. „Cölesztiuának 
nem volt, rá szüksége; oly igénytelen, oiy boldog volt!

! És most, valami sötét lint.aloinveszlét. okozta!"
„ügy van, az egész terv végtelen gazságra vall. 

Kedves Pintér, mulassa meg nekem legalább nz Írást, 
ha nem akar megválni a papírtól!" mondd élénken a 
táblabirő.

A cédulát csak férfi Írhatta, természeteién eltorzí
tott vonásokkal," jegyző meg a zsandár s oda tartotta 
n papirost, a tábhibiróiuik.

A táblabirő szeme sokáig figyelmesen vizsgálta a 
végzetes Írást s midőn bevégezte, arca hirtelen megvál
tozott.. Nagy nyugtalanság látszott raj’n, s habár még 
az imént, a sejtelmekről gúnyt, űzött, most, egy kellemet
len, aggasztó érzelem fogta el szivét, mit. sehogy sem 
tudott, magának megmagyarázni. Egy szót, sem szólt, az 
ablakhoz ment, s ismételten dörzsölte homlokai,-mintha 
azzal a benne hirtelen támadt különös gondolatokat 
elűzhetné.

Habár a kézírás el volt torzítva, mégis felismerni 
vélte; ugyanazon nyers, sűrű t.o Ivonások, melyek unoka 
öcicsének Írását jellemezték. De nemcsak a kézírás ha- 
sonlafoisága nyugtalanította, hanem még egyéb is hozzá 
járult, a mi szívére nehezedett. Gusztáv tegnap este 
zavartan, véies arccal tért haza •—• nyilatkozata oly

homályos, zavart, volt, a rajta elkövetett, gyilkos táma
dás felől a legkisebb felvilágosilást sem ludia adni s 
hirtelen beleegyezett, hogy Cölesztinát. nőül veszi. Mig 
futás-izerű elutazásakor kijelentette, hogy csak 14 nap 
múlva tér vissza, másnap már visszakerült és egészen 
megváltozott, gondolkodással. Már ez a körülmény is 
gyanút, keltett, oly nehézkes emberre nézve Ki ludolt, 
valamit ezen örökségről? C.ak is ö! E titkol, bizonyo
stul elárulta kedvesének s ezen leány fejében azonnal 
támadhatott, az a gondolat, hogy vetélytársnőjét eltávo
lítsa Tekintve a veszedelmes divatárus leányért való 
rajongását nagyon lehetséges voll, liony ez. a leány biz
tatta töl ama borzasztó lettre. Keze bizonyosan közre
működött a játékban.

Minél jóbban rendezte gondolatait, n táblabirő, 
annál erősebb lett, gyanújának valőszinüsége. Hosszú, 
sovány ujjaival az ablaktáblát veregette és mereven né
zett kifelé.

A zsandár fejét rázta a máskülönben eleven fér 
fin különös magaviseletére. „Vájjon ismeri e a kézírást, 
a nyomában vnne?" gondolta, s midőn a táblabirő 
hallgatott, végre ő kezdte újból a társalgást: „De még 
egyebet is találtam. Nem messze a holt, testtől egy 
sötétzöld posztó darab feküdt. Cöieszlina kisasszony te
hát védekezett s n gyilkos kabátjáról egy darabot le
szakíthatott. Ez, a corpus delicti valószínűleg a gonosz
tevő felfedezésére fog vezetni. Megmutassam e a posz.t.é- 
darabot, nagyságos ur ?“ A zsandár ismét, vastag, vörös 
bugyilárisába nyúlt, s kivette a posztődarabr t,

A táblabirő nehezebben vette a lélekzetet s ámbár 
a zsandár elég közel tartotta a poszt ódarabot., még sem 
merte szemét felemelni.

„Az a kabát, nem lehetett valami gazdag ember 
tulajdona, mert ez a rongyos darab durva és ócska," 
folytató a zsandár. „Nézze meg, nagyságos ur, iiincsen-e 
igazam."

A táblabirő merengéséből fölébredni látszott, ke
zével végig simította meleg homlokát, s arcát elfordítot
ta az ablaktól. „Annak kell lenni," mormogó magában; 
de alig vetet.le tekintetét ama rongyos posztődarnbra, 
egész teste megrázkódotl s szörnyúködve kiáltó: „Iste
nein, az én unokaöcsém a gyilkos!" —

+ *
*

(Folyt, köv.) 



. i|)tl tapsból mii,(len egyes szitui mik általános fetszé- 
ere leket következtetni. E íiiiiigveiseiivnyel meg is 

lehetett elégedvo n vilrosunkban ilyen alkalommal szó 
hullán számú közönség. Az egyes szereplőkről külön 
nem mondunk binllalot, csuk Általában fejezzük ki örö 
„limitet a fe'ett, hogy o/. egy alkalomra is annyi jeles 
s/.eripló került össze a szentesi lárgnsitgből Ez újabb 
bizonysága az, általunk már többször hangozta tol t. azon 
föltevés helyességének, hogy Szentesen nem hiányzik 
a társas éld fööléiiknéséhez szükséges anyag, és löl 
tubllhato az azok elfogadására kész közönség is csak iegyen 
inozga.'ő erő, a mely elősegítse a két tényező talál
kozását E sikerben nagy része van Kiss Zsigmondié 
úrnőnek mint, az egylet, elnökének, ki ,társadalmi állá
sánál fogva bitzgőlkodásával és főkép megnyerő moilo 
iával felülemelkedvén á társadalmi ellentéteken, min
dig meg tudja nyerni társadalmunkat, mihelyt, jótékony 
eé ról van szó. A siker többi részét, természetesen a 
szerepüknek részint jóikarnla, részint, lelietsége al 
kotta meg, miért is a legnagyobb elismerésre méltók. 
A hangversenyt követő kedélyes táncvigalomnak csak 
a reggel órákban lett vége.

— Bélák János, a ki a szentesi ev. ref. gymnasi- 
nmnak 1864-töl 1871-ig tanára volt, majd uyanitt. vá
i.,si  mérnökké lett, de a csekély lizetés (60tJ irt) mialt 
csakhamar másutt szerzett jeles tehetségének megfelelő 
jövedelmezőbb állást, — f. hó 19 én Kecskeméten 
meghalt. A gyászoló család a helybeli gyinnasiuni 
tanári karához a következő gyászjelentést küldötte: 
Özv. Bélák Jánosáé szül. Tóbi Boros Judit mint fele 
ség, llr. Bélák János orvos, Erzsiké, Mariska, Ilonka 
mint gyermekei, úgyszintén Verbirs Béni és Alajos 
vasuti tisztviselők mint unokaöcscsei — és az összes 
rokonság nevében — fájdalommal s megtört szívvel 
jelentik a legjobb férj , apa-, nagybátya- és rokonnak 
BJák János, Szentes, Hód Mező Vásárhely városok, a 
bihar békési vizszabályozó társulatok s Kecskemét 
város volt főmérnökének áldásdús közhasznú munkás 
éielének 51-ik, boldog házasságának 26 ik évében, 
hosszú és súlyos betegség illán, f. hó 19 én esteli 10 
órakor történt gyászos elhunytét. A felejthetetlennek 
földi részei f. hó 21-én d. u. 1 órakor fognak a reform, 
gyászszertartás szerint a felső temetőben a családi 
sírboltba örök nyugalomra tétetni. Kecskemét, 1888. 
November 20. Áldás és béke lengjen a mindenütt 
tisztelt és nagyrabecsiilt felejthetetlen férfiú hamvai 
teleti!

— Kegyes alapítvány. M<(isou»zA:y János 100 Irtos 
alapítványt lelt n helybeli rom. kalh egyháznál azon 
célból, hogy minden évben a halottak napján (nov. 2-án) 
a templomban egyházi szem beszéd tartassák s az ala
pit vány k.inmtaiböl a hit. szónok díjaz! assék. E nemes 
lelt önmagát, dic éri.

—- Csongrád vármegye monographiájának ügyé
ben kikü'dött bizottság ma d. e. taroltja tl'é.sét nz 
alispán hivatalos szobájában. Habár a bizottságon ki 
vili állunk, bá'rnk vagyunk javasolni, hogy első sorban 
történjék megállapodás arra nézve, ki szólittassék fel a 
monographia megírására, mint ez II -M.-Vásárhelyen 
tör.ént, s az illető mint szakember tudni fogja, hol 
kutasson s mii. vegyen föl anyagul a ínonogrupliiábn, 
s ezzel meg lesz oldva a monographia egész ügye.

— Legtöbb adót fizetők figyelmébe. Szentes város 
legtöbb miól. fizető polgárainak névjegyzékét az arra 
kiküldött, bizottság e hő 26 án (hétfőn) <1. ti 3 órakor 
fogja összeállítani a magtárépületben,melyre az érdekeltek 
figyelmet e helyen is felhívjuk

— Ma lesz megtartva a helybeli iparos ifjúsági 
egylet jótékonycélu táncmulatsága Kass kávéházi ter
mében, melyre az iparos ifjak, no meg a hölgyikék 
is oly régen s örömmel készülnek. A jótékonycélu 
mulatságnak részünkről a legszebb sikert kívánjuk.

— Sz. Kovács Pál helypénzmanipulái iója ügyében 
a tárgyalás a szabadkai törvényszék által jövő hó 17 őre 
van kilü've, mire vonatkozólag a tárgyalásnál kiválta 
tos tanuk a megidézést már megkapták.

— Időszerű indítványt telt Pataki József egyház- 
taiicstng a helybeli rom kath. egyháztanács ülésében, 
mely szerint, az úgynevezett kálvária dombnak szabályo
zását és rendezését javasolta, ámen Iliben az olt lévő 
orgonafák már nagyon elhatalmasodtak. E művolettel 
az egyházlanács gazd. bizottsága bízatott meg

— Pályázók. A városunknál megüresedett árva
pénztári ellenőri állásra pályáznak Polgár Pakab és 
Pataki József; a levéliárnoki állásra pedig Jankó Jó
zsef ügyvédjelölt, Rába Dénes, Beszédes István és Mé
száros István, a mezői úri polgármester fia.

— Műkedvelői előadást tervez a helybeli iparos 
ifjúsági egylet rendezősége, mely jövő hó 29 én az egy
leti helyiségben fog megtartatni. A műkedvelői előadást 
tánc fogja követni.

— Bethlen Márkus grófnak, a szentes-h. m.-vásár
hely makói vasútvonal engedély tulajdonosának meg 
bízásából Mindszent határánál vasuti vonalmérés 
közöitctett s ez alkalommal az indóház helyéül M 
szenten a temető melletti rész jelöltetett ki. A bf&il.''-' 
vásárhelyi érdekeltség —- mint annak idejében meg 
irtuk — mellőzendőnek tartja Mindszent érintéséi, mit 
azonban megengedni nem lehet, mert az esetben a 
Mindszent altul felajánlott 100,000 frt elesnék, de 
Csongrádvármegye sem járulhatna oly mérvben e vas' 
ut létesítéséhez, mert úgy közigazgalási mint bizton 
sági érdekek azt kívánják, hogy' oly' népes község, 
tökép ha egy közig, járás székhelyét képezi, a vasuti 
kötelékből ki ne hagyassák.

— Kereskedők és iparosok figyelmébe. Minthogy 
minden övben uj ipiirhatosági inegbizotlakat kell vá 
lasztani, a választásra jogosull iparosok és kereskedők 
névsora a városi adóügyi tanácsnok helyiségében f. hó 
25-től dec 3 áig a végből lesz kilőve, hogy a névjeity 
/.ékből netalán kimaradóttak felszólatussal éljenek s föl
vételüket a városi tanácsnál dec. 5 éig szorgalmazhas 
sák, mert későbbi felszólalások nem vétettük fiigye 
lembe.

— Könyvtári gyarapodás. A helybeli polg. iparos 
'?igazd l<Ö‘ 1<{il,yvtára e hóban 47 frt ám uj művek
kel gyarapodott s az egész könyvtár újból rendeztetik,

hogy a körtagok úgy a már meghozatott, miit a még I 
e hóban megrendelendő könyvekről tudomással bírjanak 
s a hosszú léli estéket kellemes olviismá uiynl löllh<*s- 
sék. E Ilii t a kültagok bizonyosan örvendetesen veszik 
tudomásul.

Furcsa hírt közölt néhány fővárosi lap artézi 
kutunkról azon eset, alkalmából, hogy a hibás víz
vezetékből kiszabadult víz Tóth János megyei főjegyző 
pincéjébe menekült, a tulajdonos nem csekély boszú 
ságára. Ugyanis azt a hirt közölték, hogy annyi a 
víz., hogy a szentesiek nem tudnak vele mit csinálni. 
Mi szentesiek ismerve a valódi tényállástt legfeljebb 
mosolygónk rajta, de kár úgy felültetni az, egész, 
olvasóközönséget — ha pedig valamely tudósitó küldte 
a hirt, jó lesz neki uticédulát ragasztani a talpára.

— Makó város képviselő testületé a marosi véd- 
töltésekért, a társulattól kárpótlásul nyert 40 ezer Irtot, 
egy artézi kút létesítésére szavazta meg, s ezenkívül 
egy tanyai orvosi állást rendszeresített 800 frt évi fi
zetős, 200 frt lólartási átalány és szabad lakás javadal 
mazással. Lám Makó város a tanyai lakosság egészség
ügye éid'-keben többet költ és áldoz, mint városunk 
saját, lakosságáért, amennyiben nálunk a. két városi or
vos fizetése együttesen sem lesz annyi kiadást.

Egy jó sorsolási lap feltétlen tulajdonsága, hogy liitelos, 
pontos és megbízhat. * legyen. Ezeknek a tulajdonságoknak az. 
összes magyarországi soisolú-i lapoz közül .csakis a „Magyar 
Mercnr" felel meg. mely újévkor tiseukettedilc évi folyamába 
lép és uelkiilözheteilen mindazoknak, kiknek ért >k papirjn.c, fő
leg sorsjegyül van. A Magyar M rcur rendesen küzv-tleníil 
minden húzás után, tehát havonkiiit 3— 4-szer jelenik meg; közli 
a magyar, osztrák es külföldi sorsjegyek húzásait, úgyszintén a 
záloglevelek, kötvények, elsőbbségek és szelvények sorsolásai , 
mindenkor a hátralékosok vagyis a korábban kisorsolt, de még 
kiűzetés végett be nem mutatott darabok kimutatásával együtt 
Tájékoztató és felvilágosító cikkei és közleményei a tőz-do, 
pénziigv, közlekedés és biztosítás köréből megóvják olia óit 
mindennemű Itáro.odúitól. Szerkesztői üzeneteiben nyiltsúggil, 
mind 11 érdek nél.iül szakavatott és alapos felvilágosítást ad a 
legkülönfélébb kérdésekről. Díjmentesen vállalja el előfizetői 
sorsjegyeinek re izióját. A „Magyar Mereur" fölényét az összes 
e nemíl lopok közt leginkább bizonyítja az ő páratlan elterjedése, 
mely szükségessé teszi azt, hogy újéviül kezdve a lapot rotációs 
gépen nyomassák, mely gép óránként 5—(1000 példányt készít 
el teljesen. Ez által lehetővé van tóve az, hogy a „Magyar 
M’-rcur“ 2 3 nappal korábban jelenjék meg, mint a többi sor
solási lapok. Mindez óriási előnyei dacára a „Magyar Mereur“ 

.a Jegolc.óbb lap is, mert ámbár minden szím-i lö -18 oldalra 
terjed, előfizetési ára egv egész évre postán elküldve mégis csak 

’ 2 fit. Ne mulassza el suliid sem, hogy a „Magyar .Moicur“-ból 
mutatványszámot kérjen, a mit egy levelezőlapon való megkere
sésre készségesen küld mindenkinek a kiadóhivatal: Budapest, 
hatvani-uica 17. sz.

— A Pesti Hírlap f. övi ileceniber 1- jövel Ki a 
gyilkos ?ciinü érdekleszit.ő francia bll ügyi regény Itöz'ő 
sőt. kezdi meg, mely ez. óv végéig Ing larlntii. E melleit 
karácsony táján Mikszáth Kálmán kitűnő tollából „4 
szenátor bogarai* cím alatt hosszabb elbeszélést fog 
hozni. Aminek bejelentése illán szinte fölösleges a kö
zönség figyelmét felhívni e rendkívül gazdag és vállo- 
zaios larl.alniu, kedvelt napi közlönyünk december havi 
és további, immár 11 iki évi folyamira. 8 mint a szer
kesztőség velünk közli, újévtől kezdve a heteiikinli 
zenemellékleton kívül mőg egy, — a közönség minden 
rétegét érdeklő, közhasznú — mellékletlel fog a l’esli 
Hírlap gazdagodni, úgy, hogy valóban unikum lesz n 
napilapok között. Erről bővebbet csuk újév felé közöl
hetünk. Addig is ajánljuk a „Pesti Ilirliqioi" (melynek 
előfizetési ára egy hóra l Irt 20 kr., negyedévre 3 frt. 
50 ur.) I. olvasóink pártolásába. Mutalványszániot a 
kiadóhivatal (Budapest, nádor ulcd 7. sz.) egy hétig 
ingyen küld mindenkinek.

A budapesti értéktőzsdéről.
(A „Magyar Merem-" heti tudósítása)

A míg a külföldi tőzsdéket a legmélyrehatóbb politikai, 
gazdasági és pénzügyi hírek tartják izgatottságban, adóig a bu
dapesti tőzsdén csendesen folynak a napok, melyek a pangás te
kintetében feltűnően hasonlítanak egymáshoz..

Berlinben egyre komolynak tekintik a helyzetet az orosz 
csapatváltoztatások miatt, melyek okvetlenül a német hadügyi 
budget jelentékeny megterhelését fogják magok után vonni.

Az orosz kölcsön kérdése is folytonos izgatottságban tartja 
a német és francia köröket. Ezekhez j írül még a nemzetközi pénz
piacnak valóban aggasztó helyzete, mely valószínűvé teszi, hogy 
a pénz árát ismét még jobban fölemelik.

Ily körülmények között a mi függőben lévő nagyszabású 
pénzügyi műveleteink alighanem halasztást fognak szenvedni A 
tőzsdeűzlet e mellett a lehető legnagyobb mérté k ben pang és az 
árfolyamok az úzlettelenség következtében lassan lemorzsolódnak.

Járadékok és befektetési értékek aránylag jól tartják ma
gukat, különösen a magyar járadékok iránt ig«n jó a hangulat-.

Bankrészvények piacán tartózkodó a magatartás. Az árfo
lyamok e téren meglehetősen nagy mértékben csökkentek.

Közlekedési vállalatok részvényei talán az egyedüli érték
papírok, melyek iránt feltétlenül jó a hangulat. Főleg a garan- 
tirozott magyar vasutak részvényei emelkedtek a konverzió kö
vetkeztében

Iparvállalati értékekben majdnem teljesen pangott az üzlet. 
Legfeljebb a malomrészvények képeznek kivételt, melyekben még 
mindig jó a vélemény.

Sorsjegyek alig változtak valamit, az irány azonban ezek
szí la rd.

w ös ércváltók ismét szilárdabbak valamivel.
ebb értékpapírok egy heti árváltozását a kö- 

. . .. .mutatja.

bee
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Osztrák hiteliészvény . . . 
Magyar hitelbank .... 
Pesti hengermalom .... 
Első erdélyi vasul .... 
Magyar nyugati vasút . . .
Pesti hazai 1. takarékpénztár 
Jó szív sor-jegy.......................
Tiszai sorsjegy.......................
. 0 frankos arany.......................
Londoni váltó . . . ■

Nov. 12. Nov. 19.
■ 101-25 100-70
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HSTyilctér.
E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő, 

f

I
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Koíliseidene Bastkleidcr fi. 10 80 per 
Hőbe múl bessere Qnal. versondot zollfrei das Fabrik-De- 
pot G Henneberg (k. k. lloflioferant), Zürich. Mustéi- umgobend. 
Briefe 10 kr. l’orto. (ö)

Hirdetmények.
A város által tentartott utcai lámpások világi 

tási vállalata 1889 évi Jan. 1-től kezdve egy év 
tartamára f. évi Decemb. 6 án délután 3 órakor a 

tanácsteremben tarlnn-ló szóbeli árlejtésen a legob’sób- 
bért vállalkozónak ki fog adatni.

Felhivatnak vállalkozni kívánók, hogy kellő bá
nat pénzzel ellátva, a kitűzött idebon a tanácsterem
ben — hol a feltételek megtekinthetők — jelenje
nek meg.

Szentes város tulajdonához tartozó III-dik tized 
161 népsorszániu, bogárközi ház eladása tárgyában 
f. évi November hó 26-án délelőtt 10 órakor a tanács
teremben uj árverés fog tartatni, melyre venni szán
dékozók ezennel meghivatnak.

Szentes város tulajdonához tartozó tiszai rév- és 
rakparti dij szedési jog 1889 évi Jan. 1-t.öl kezdve 
3 év tartamára, és pedig

a böldi rév vámszedési jog f. évi Decemb. 3 án 
délután 3 órakor,

a tiszai rakpart díjszedési jog f. évi Decemb. 4 én 
délután 3 órakor a tanácsteremben tartandó szóbeli 
árverésen a legtöbbet ígérőnek haszonbérbefog adatni.

Felhivatnak bérleni kívánók, hogy kellő bánat 
pénzzel ellátva, a kitűzött időben és helyen — hol 
a feltételek addig is megtekinthetők — jelenjenek meg.

Szentes 18c8. nov. 23.
Nagy Imre,

tanácsnok.

Egy ZeilélŐ óra, mely nyolc darabot játszik, 
kitűnő ismétlő szerkezettel, egyszersmind író
asztallal, tükörrel és rejtett fiókokkal ellátva.

magassága 150 centiméter, szélessége 60 cinéter; 
ugy szintén két szép ágy alulírottnál jutányos 
áron eladók. Csillag Armiil, aranymíves.
105./kgy. 888.

Pályázati hirdetmény.
Szentes város hatóságánál üresedésbejött s 500 

irt. évi fizetéssel járó levéltárnoki állás, az 1886. évi 
XXII. t. c. 84.§ a értelmében, az 1890 ik évi május 
hóban foganatosítandó általános tisziújításig a v. kép 
viselő testület, f. évi 105. sz. alatt hozott, végzése ál
tal betölteni határoz! atván el, felhivatnak az ezen 

; állásra pályázni kiváltók, hogy a mondott törvény 
i 73. és 7-> . szakaszai értelmében választhatóságukat, 
; képességüket, és erkölcsi önviseletiiket igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényüket Szentes város polgár- 
nesteri hivatalánál f. november hó 29-ik napjáig 
nyújtsák be.

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

tanácsnok, h. polg írmester.

ZONGORÁZOK FIGYELMÉBE.
Alulírott, tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö

zönséget, hogy
zongorák javítását és hangolását

elvállalom s ponlosan teljesit.em.
Lakásom a Kass fele szállodában van.

W0RATSEK VENCEL,
zongorakószitő és hangoló Szegedről.

Eladó föld.
Szépe Antalnak kistőkei 18 kát. hold földje ta
nyával (1000 frt földhitelint. kölcsön van rajta) 
5000 írtért. — Pöuköchátou 16 kát. hold (950 frt. 
árvatári kölcsönnel) fele vetéssel 5000 írtért egész
ben vagy több részletben eladó. — Értekezhetni 
a r. katli. egyházépület bollhelyiségében, a temp

lommal átcllenben.
3202/a.ü 888.

Hird-etménsrels:.
Az iparhatósági megbízottak működési ideje ez 

évi december hó 3t-én lejárván, a földmivelés, ipar 
és kereskedelemügyi ministeriuin 1885 évi 52221 szá
mú rendelete értelmében azok njra választ.amlók. Er- 
t.esittetik az iparos és kereskedő osztály, hogy a vá
lasztásra jogosított iparos és kereskedők névjegyzéke 
a városi adóhivatalnál f. évi november hó 25-töl (le 
ceniber hó 3 ig közszemlére lesz kitéve. Ezen idő 
alatt ezen névlajstrom bárki által megtekinthető s az 
ellen Szentes város tanácsánál mint első fokú ipar
hatóságnál december hó 5-ig felszólamlást nyújthat be. 

Városi adóhivatal.

3140/a. ü 888.
Felhivatnak mindazon adózók, kiknek évi állami 

adójuk a 3 forintot neg nem haladja, hogy tartozásai
kat 8 nap alatt annál inkább befizessék, mivel elle
nük a végrehajtás másod foka fog foganatba vétetni. 

Városi adóhivatal.
Szentes, 1888. november hó 22.

Tóth Kálmán,
a. ü tuok

108,/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
1. 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 lió 29 ik nap
jáig nyújtsák be; megjegyeztetvén, hogy ezen ellen
őri álláshoz 1000. frt. hivatali óvadék szükségeltetik.

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

tanácsnok, h. polgármester.
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TICIIO BERNÁT
kereskedelmi üzletében

B r ü n n, Krautmarkt 18. saját házában,
j utánvét mellett kapható: I

Hölgykendő p^Egy jute garnitúra' 
! egész iryopjH, minden uj ! • á .. ós , a9zta|teritó. I 
; divat színben, kétszeresem .. '•

széles, 10 inét. 8 frt. * • rojttal 3 frl 50 kr. .

Felhívás részvények jegyzésére.
Szentes város és vidékének közönsége értesittetik, hogy a

Szentesi Kölcsönös Segélyző Szövetkezet”-ben,
a jövő évre újból lehet részvényt váltani. Egy-Cgy TCNZVÓliy

NiggerlCílen, X Jute-fiig'göuy
a legújabb őszi és téli ra- Z Z török minta,
hátiak, kétszeresen széles,’.y egy teljes függöny 2 frt 

10 mét. 5 irt 50 kr. 30 kr.

ZESagrxziaa, '/ Egy ripsz-garnitura 
divatkeim-, készei esen síéles, hős- }j|j 9 ágy- és ögV USZtal- 

nputa. sinn „mVen, ; ; ( se| vömiojltúl
valamint csíkos Karrirozott {omeL • • ’ • *’

9 frt. 4 frt.

Fekete terno • ; Hollandi fuV-szőnyeg-
szász gyártmány, kótsze- ’•* maradékok
résén széles, 10 mét. 4 frt* 10 - 12 mét bosszú. Egy 

50 kr. * • maradék 3 frt 60 kr.

mely már 3 év óta áll fenn, a jövő évre újból lehet, részvényt váltani. Egy-Ofíy TtfNZVÓliy 
után a beíratási díj 40 kr., a heti betét pedig 20 kr. A kötelezettség 3 évre szól.

Ezen szövetkezet épp tiRy ad kölcsönöket, mint, bármely niás pénzintézet, még pedig 
kezesség mellett, értékpapirokra, ékszerekre és betáblázásra s kölcsöne! annyi
val olcsóbbak, hogy a kötelezvény béiyeginentes.

Aláírási ívek rendelkezésre állanak a szentesi polgári iparos és gazd. körben (Máhr 
Kázmércukrásznál), az ipártestület. helyiségében (csizmadia ipartársulat házában), minden 
vasárnap délután a szövetkezet helyiségében (Pollák örökösök házában az udvarban), azonkí
vül a következő igazgatósági tagoknál: Nagy Imre aligazgatónál, dr. Csató Zsigmond titkár
nál, Mócz Kálmán, Kolpaszky János, Lakos Károly, Bciceli Dániel, Kötbér Mihály, Szőke 
István, Dósai.Molnár János (órás), Kumisz Nagy Antal (szabó), dr. Csaté Kálmán, Sarkadi 
Nagy Lajos, Bajccr Lajos igazg. tagoknál és alulírottnál. Aláírni lehet ez év végéig. 

1888. november hó.
ZD.reid.xa.ixt 

legjobb ciiiuíség, <50 ctm. 
széle', jo méier 2 forint 

80 kr.

iltizi vászon
1 vég 30röf */. 4 frt 50 kr.
1 vég ■ Orűf 7. 5 frt 50 l<r.

í

(Szentes,
Az igazgatótanács megbízásából: BALÁZSOVITS NORBERT, igazgató.

Gy.-ipju ripsz V Hiug-szöveL 
minden winben, c(m.; «.. bb R vásíB„)talj i vég 
szelei, 10 méter 3 forint . .J .

80 kr. A */« széles, 30 rőf 6 frt

I

Karrirozott és csíkos ;; C1:lÍ££-oxx
halomba kelmek

. xi o i. : 11 végBOrol Lr. 5 frt 50 kr.60 ctm. szeles, legnjabb 6
dessin 10 mét. 2 frt 50 kr. legjobb minőség 6 frt 50 kr.

Valeria-flaneli X Ozrford. 
legújabb minták, 60 ctm. • • m«só, jó minőség 

széles, 10 mét. 4 frt. 1 vég 80 rőf 4 frt 50 kr.

Első leg’Olc.sc'b’b forrás!

Ruha-harciifit : !i íl " " ’• ' 11 H ztítina uaici.ei ... 1Tég ()l.őnilil4frt80kr. 
legdivatosabb dessin 10 ; 1 vég 39 r. piros 5 frt 20 kr.

mét. 3 frt. • • cérva kavnavász
1 aöf lila és piios öt.

__ _ _ í iígj lAiiikaró
cEL JL 37XT. kJL -HZ . ; legpbl* gvártmsnv, i<)<> enn. hossza, 

... ... « - *«* t io cihi. széles, i ti t pi kr.
legjobb minőség, 60 cmt. • Egy bí‘i*k<kCMÍ-laBá»ró 
széles, 10 mét. 2 frt 70 kr. • ! 190 ctm. hosszú, 1 ;o ctm. széles

‘ • • 2 őt kr.___________

a gazda pusziul.

Meleg iakaró bizfo- L 
sitja a ló egészségét £

és munkaerejét. ;
Mr

Téli nagy kendő 
tiszta gynpjrt, ’/< hossza, 

1 drb 2 frt.

Női ingek
erős vászonból, csipkés 

szegély lyel 6 drb 3 frt 
25 kr.

Rouble-vetourkendö v i.
tiszta^spjii.’/, nngységu, • *• , 1 ,

1 drb 3 frt 50 kr. • • e«>noii1><>1 bs vászonból h- 
F e j r e v a I ó k e n d 6 V «<«“ hímzéssel 3 drb 2 frt 
5/< nagyságé, drhja 89 kr. ; *• 50 kr.

Hölgy-Jersey (lei éit V Férfi ingek 
selyemgom blial és véggel, ; \ saját készítmény, — fehér 
minden színben, teljes, • ; vagy színes 1 drb I. minős.

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

3 Munkás ingek Norma! ing
3 y o teljes, nagy 1 drb I f. 50 k.
| rumburgi oxfordiból, .-J. ' Kormal nn(|ráfl
| teljes, nagy 3 drb 2 frt. teljes, nagy 1 drb I f 50 k. 

cte!) i .de & icsií pihe

j Posztó-áruk gyári raktára.

2 Briinni posztókelme- Téli kabát kelme
j maradékok •. .* egy maradék, 2.0 méter
3 téli öltözetnek, egy in ara- teljes teli kabátnak, leke-;

radók :-M0 mét. egy teljes; ; te, barna és kék színben j
=3 férfi öltözetnek 5 frt. 5 f t 50 kr. í

&
wA\
M

Alkalmi vétel i ; j felső kabátkehuék 
| Brünni posztómaradékok legfinomabb minőség, egy 
3.10 mét. egy teljes férfi * • teljes felsőkabátnak, 

| öltözetnek 3 frt 75 kr. f'T;í 7 frt.

I Minták ingyen és bérmentve. — Meg nem 

I felelő áruk fennakadás nélkül vissza velőinek.

öltözetnek 3 frt 75 kr. 
’~j'LryT~wT' ip r aT r ft * / y * ,* p»f vr tt tv? y

-EZixd.etmérx3r.
Szentes város területén, a legtöbb adófizetők 

névsora a f. évi november 26-án hétfőn <1. u. 3 óra
kor a magtár épület termében fog nyilvánosan össze- 
állíttatni. Miről az érdekeltek azon kijelentéssel érte 
sittéinek, mikép a névsor egybeállításánál megjelenni 
s jogaikra felügyelni szabadságokban áll.

A kiküldött bizottság.

K

•5

Lé (jNí A •? g'A V-Vj ■ TA** fe-diTTA'? ’íéó

Legjobb kézi harmonikák,
1, 2 és 3 sor billentyűvel. 

llangverHciiy-liarnionika. saját ta- 
lálmáiiyu acélbangokkal és bórfuvóval, va
lamint mindenfele zeiieeszkö. ók. he- 
gedűlc, citerák, flóták, klarinéttek, trombi- 

** iák, zenélő szelencék, szájharmonikák, ok- 
karinák, verklik, arisztonok, rnadárverklik, 
zeneló albumok, sörös és boros poharak stb. 

kaphatók

. TRIMMEL N. JÁNOS
* harmonika gyárában, B é c « VII. Kaiser- 

strasse 74.

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

1

Feltűnést keltő értesítés
az összes t lótulajdonosok részére!

A Romáidéval, Oroszországgal és Németországgal folytatott vám- és kereskede m! háború folytán, mely az üz
let i íöignlom teljes beszüntetéséi és az árukivitel megcsonkítását maga után vonta, valamint a mostani harcias hely
zet és rósz üzleti viszonyok következtében több száz tucat lótakaró van üzletemben leihalmozva, melyok a fenti 
országok számára készültek, miért is kénytelen vagyok lótakaró-kész etemtől mi den áron szabadulni.

Ezen takarók az első, többször kitüntetett bécsi takarógyárban készült, pompásan kidolgozott, nfhéz, sűrű 
árucikk, mely a legelőkelőbb gavallérok, uraságok, gazdaságok, ménesek és bérkocsi tu ajdonosok részére szállíttat ik 
s szépsége, ritka jósága és felülmúlhat lan olcsósága által a legmelegebb elimerésre talált, jnit a naponkint érkező, 
legkielégitcbb utórendelési levelekkel bizonyíthatok.

Az összes ló tulajdonos uraknak egész Ausztria-Magyarországou és Olaszországban utánvéttel vagy az ár elő
leges beküldése mellett küldök

elsőrendű lótakarókat
100 cm. hosszakat és 130 cm. széleseket, legjobb, elpusztithatlan minőségben, sötét alappal és élénk csíkokkal, sűrű
ket és melegeket, jól kidolgozottakat, darabját

csak ± frt 50 lrron.
TlívntAQ QiÓfQ fa Izq ■nólra f sötétsárga alappal és hétszeres kék-piros csikókkal, körülbelül 2 méter U1 V CvbvQ bt? LCl LCLiVCl t UixCt u hosszukat és 1 ■/» méter széleseket, kitűnő elsőrendűeket, darabját

csali 2 írtért-

Elegáns kénsárga urasági bérkocsitakarót vágy kék-piros csíkokkal, mintegy
2 méter bosszút és 172 méter széleset, fölötte elegáns kiállítással, minden ló igazi dísze, darabját

csa-lr 2 frt 50 Irrorr.
Ha tehát valaki lovai számára jó, szép, meleg takarót akar beszerezni, használja fel azonnal ezen 

alkalmat, mely bajosan lóg vis/atérni s rendelje meg azonnal ezen igazán jó takarókat. Tegyen kiséríetet 
nemcsak hogy meg lesz elégedve, hanem isméi őseinek is fogja ajánlani, miért a legnagyobb hálá val fogok

kedvező 
bárki s 
tartozni.

Rendelésnél pontosan kérem a te jes 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.

Eh
■■

(Kcctal-Injectío)

I
jé

I
A leghihetetlenebb, az orvosok

tlenuek ’^'-zot!
ijVÍtiiatása, ».est .. .
Világhíiű tanárok és orvo- k bizonyít 
megyőgyrtlt egyének száz meg száz leve!
Iveknek valódi másolatait megcáfolhat,lan meg
győződés szerzése végett kívánatra bérmentesen bárki 
kaphatja, orvosi szaklapok kedvező jelentései, a leg
nagyobb kórházakban való alkalmazás a legfényes bb 
bizonyítványt nyújtják a rectal-injectorraí való kilehe
lési gyógymód legmeglepőbb, eddig nem sejtett eredmé
nyéről. Példakép ezt jelentik Dr. Lergeon és Lr. Mord 
tanárok: „Köhögés, nyálkásság, láz, vérhányás bárom 
nap alatt enyhülnek , azután teljesen elinni: ak alvás 
és étvágy visszatérnek. A test súly szaporodás a hetenkint 
’/, egészen 1 kilóig A legfárasztóbb életmódot lehet azu- „................................  ....___ v,_.

XDr. Jkltaaann Becs (WÍen'.," Vlí.i ftiariahil’fer-strasse*70’

tán io1*" _
. Gusztávval

J, ..klán'?nap alatt.'' lel«««>' u

tanár: „Időszaki bronchialk gvó-
gyíitatott“ — Frantz! és dr Slatz tanárok:

.az, éjjeli izzadás, köhögés elmúlnak borzasztó 
ség áll be sulyszaporodás egészen 5 kilóig.“ 
Dr. AVL: ughlin : 0 magas fokú tüdő gümókoros 

közül valamennyi alaposan felgyógyult." — Hasonlót 
jeleii'enek a betegek. (A gyógyítás nem alkalmatlan, 
nem zavaró s iilubaj nélküli) — A cs. kir. kizár, szab, 
íjázkilchelési készüléket (rectal - injectoii) használati 
uía-iíás-ai orvosok szúrná a és magánhasználatra s a 
gúzffjlesztésbez való hozzátartozóval készpénzért vagy 
postautánvettd M írtért, gázmérővel 10 írtért küld

Bőhm. K rumiul 1SÖ8. mart. 3.
Lollega ur . Egy igen súlyos esetben egy tüdőbajosnál ön kilehelési készülékével valóban kitűnő sikert értein el. 

Tisztelettel MED. DR. FAUTE GYULA.

rr- . .. , x Kecskemét, 1^8^. szept. 11.
Tisz élt orvos ur 1 On gázkilehele-i készülékét 1R87. évi őszkor oly kitűnő sikerrel alkalmaztam, hogy tökéle

tesen heljie u luini s ezen állapot azóta folytonosan tart úgy, hogy teljesen egészséges vagvok. Fogadja őszinte hálámat! 
SZABÓ JÚLIA.

I *

ÁVk
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Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert kih^nyomdájában ÍSSsT



MeHókh'f n „Szentes és Vidéke" 1888. évi 47-ik számához
~7Ggy5s Ixixels:.

— Mikor a bocsánatkérés nagyobb bajba hoz, 
mint a bűn. Hiiruii :tl Raschid, a híres középkori kalifa 
és udvari bolondja, Abu Navvus, egykor a bolond azon 
nlliuisa lelett, vitatkoztak, hogy a bocsámitkérés na
gyobb veszedelembe döntheti néha az embert, mint 
uuign a bűn, melyet elkövetett.. A kalifa persze Ingadta, 
és a bolond azt. ígérte, hogy még az nap bebizonyítja. 
A kalifa esküdött égre-földre, hogy fejét, adja, ha a 
bolond bebizonyítja ez állítás igazságát. Pár óra múlva 
n kalifa rossz kedvvel megy háremébe s az első tidvöz 
lés egy csók volt, melyet, egy bozontos szakálu arctól 
kapott. A setéiben világosság és hóhér után kiáltva, 
elcsodálkozva látja a hatalmas fejedelem, hogy a ki őt 
megcsókolta, az Aha Nttvvns, az udvari bolondja volt. 
„Te gézengúz, hogy merted ezt tenni," kérdé a felhe- 
víllt uralkodó. „Bocsásson meg felség, válaszolt a bo 
lond, azt hittem, hogy a felséged kedvenc nejének ar
cát csókolom meg!" „Mit! kiáltott" Hárult aí Raschid, 
„hisz ez rossabb, mint a mit tettél!" „Igaz, felség, csak 
be akartam bizonyítani, hogy a bocsánat kérés néha na
gyobb veszedelembe dönthet, mint, maga az elkövetett, 
vétek, s a mit felséged tagadni méllóztatott'" Azzal az 
ajtolmz osont, de utána repült a hatalmas fejedelmi 
papucs is.

— A szórakozott polgármester. A napokban pol
gári házasság köttetett egy olasz városka polgármestere 
elölt, a ki azelőtt törvényszéki bíró volt. A polgármes
ter először a mentiyasszonyboz fordult e szavakkal: 
„Hajlandó-e a kisasszony ezen úrhoz nőül menni?" Az 
igenlő válasz után a vőlegényt, szólítja meg, de a nász
nép roppant csodálkozására e szavakkal: „És ön, vád
lott, mit hozhat föl mentségére?"

kővetkezőket

C S JL B rr O K. 
Bűnügyi hanyatlás.

Pötzl Edétől.

Egyik nap elfogott, a pajkosság ős 
itatta velem lapom számára:

Üzlet-pangás. így nevezitők a hasonló állapotokat 
a kereskedelem és üzlet tágas terén. — De ha a nem 
>k«z jószág forgalma csökken, ha csak a sötétbarna re
keszkocsik közlekedése apad az előbbihez képest, s ha 
11 teremszolgák jegyzékei veszítenek terjedelemben és 
.leleiitőségbeii, akkor snjátlag írás szóval kellene élnünk, 
a mely kevesebb sajnálkozást költ, mint amaz; mert 
'ómjdenképen mégis csak örülni kellene annak, hogy 
Jóllehet a főváros lakossága és nagysága folyton gyara- 

.. Podik, a büntettek száma és mérve mégis inkább fogy, 

miül, növekszik. -— Akár azon okból, hogy az emberek 
jobbak, akár abból, hogy csak ravaszabbak lettek, de bi
zonyos az, mikép a börtönök nem szenvednek tull.ömött- 
ségbeu, sőt. még a kisebbfoku vétségek és kihágások sem 
követtetnek el olyan tömegesen, mint azelőtt.

Ezzel természetesen összefügg az érdekes törvény
széki tárgyalások hiánya is; a. mi odiijul.tiil. bennünket, 
hogy nemsokára a „törvényszéki csarnok" körülbelül 
következő alakot öllend:

* * *
A büntető törvényszék előtt. Hosszabb szünet után 

a büntető törvényszék ismét megkezdte működését, és pe 
dig olyan esettel, a mely ritkaságánál fogva a közérdek
lődésre a legnagyobb mértékben méltó. — Egy bizonyos 
Csalóka Lipót szállásadónéjának rövid távoliétét, nrra 
használta föl, hogy határtalan vakmerőséggel egy nyitóit 
fiókból az idős asszonynak több pár használt, de még 
egészen jó karban levő harisnyáját, továbbá egy lőcsei 
kalendáriumot és boldogult férjének két arcképét, eltu
lajdonítsa és azokkal megszökjék, a mi azonban nem 
sikerült neki, mert menekülés közben elfogatott. Mint 
nz ily csúfosan meglopott öreg asszony vallomása szerint 
boldogult férjének arcképei neki megcsülhetetlen értékel, 
képviselnek, tehát, háromszáz forintnyi értéket is meg
haladnak; az eset, a mely az illető kerületben óriási 
feltűnést keltett, a törvényszék elé volt viendő. A kö
zönség oly tömegesen tódult a tárgyalásra, hogy a be 
nem férő kiváncsiak főként,artása végett kettős őrséget 
kellett kirendelni. Azok, a kik bebocsáf hittak, csaknem 
kivétel nőikül a főváros legjobb köreiből voit.ak. A kar
zaton egy előkelő színészt, vettünk észre, a ki tanulmá
nyozás céljából jött ide, mert a legközelebbi újdonság
ban egy minden emberi érzésből kivetkőzött gazfickó 
szerepét kell játszania. Az ügyvédek padjában hírneves 
védők foglaltak helyet, a kik ily megátalkodott bűnös 
láttára nyilvánvalókig fájdalommal gondoltak vissza egy
kori diadalaikra, mert szomorú arccal szőritgattuk kezet 
egymással s küldtek szerencse kívánó névjegyeket a vé
dők padjában ült. kollégáiknak, a kik betűrendes sor 
szerint hivatalból voltak ügyvédekül kijelölve e szenzá
ciós ügyben.

A nézőtéren erős mozgás támadt, midőn Csalóka 
Lipót, a vádlott bevezettetett! — Az első pillanatra 
fölismerhető volt rajta a veszélyes gonosztevő típusa, a 
ki, a legvégsőre kényszerítve, talán még attól sem riadt 
volna vissza, hogy ama védtelen öreg nőt, — ha az ót. 
netalán lakásában meglepte volna, — a legocsmányabb 
csúfuevekkel illesse, hogy a’lőcsei naptárnak és a többi 
értéktárgynak birtokában maradhasson. — A gonosztévő 
szemtelenül vizsgálta a társaságot, ős midőn, a kárval
lottat a tanuk padján megpillantó, balszemével gúnyo
sait kacsintott. — A megbotránkozás moraja zúgott fel 
a teremben ily irtóztató romlottság láttára, és az még 
fokozódott, midőn a corpora delictik fölmutattalak A vád 
lőtt felhivatot.t, hogy közeledjék a tárgyakhoz és jól 

szemlélje meg azokat. Visszafojtott leiekz,eltel varia 
a közönség, hogy a kárvailött nő harisnyái azon ember 
közeledtére, a ki őket oly vakmerő módon hatalmába 
kerítő, vérezni iát,'tudja. — Bűnének ez a jee ugyan 
nem következett be, íle nem is volt arra szükség, mert 
a szörnyeteg teljesen kimerítő vallomást tett, a nélkül 
azonban, hogy cselekményének indokait előadta volna. 
Az orvosok erre igy nyilatkoztak: lehetséges, hogy bi
zonyos egyénekben beteges hajlandóság támadhat, lőcsei 
naptárak, harisnyák és egyéb csalogató tárgyak bírása 
iránt, de azért az ilyeneket nem leltet beszámithatatla- 
ltoknak tekinteni.

Továbbá a vádlott, Csalóka Lipól, ama kritikus 
pillanatban tette gyalázatosságának teljes tudatában 
volt, mert az említett harisnyákat a bűnfolt felfede
zésének megnehezítése céljából visszájáról hii'.ta föl. A 
szakértők azon nyilatkozatot tették, hogy ezen szó „sza
már!0 a mely a megboldogult egyik arckepének bár
lapjára Íratott, okvetetleuül a vádlott tollából ered. Mi
dőn a próba kedvéért azt kívánták, hogy a vádlott azt 
a szót írja le, kétszer is leírta azon megjegyzéssel, hogy 
véleménye szerint, a szakértő urak mindegyike igényt 
tarthat ezen iráspróbára. Noha mind a kétszer, bizonyára 
szándékosan, „szammárt" írt, még sem vezethette tév
útra az Írás ugynmizonosságára nézve u szakértőket. Ez 
a vélemény egy nevezetes vallomást hozott létre. A ká
rosult tudniillik kinyilatkoztatá, hogy emlékszik reá, 
miszerint egy kis házi összekoccanás után ő ma ga irta 
e szót, „szamár" megboldogult férjének egyik arcképére, 
hogy őt. boszantsa, a miért még ma is a legkes 'ifibb 
szemrehányásokkal illeti önmagát.. — Hosszabb vita után 
a szakértők azt. is lehetségesnek nyilatkoztatták ki, s 
előbbi véleményüket azzal igazolták, hogy egyik szamár 
általában nagyon hasonlít a másikhoz. — A bizonyítást 
eljárás ezzel befejeztet.ett. és az ülés egy órára fölfüg
gesztetett. A közönség a délelőtt eseményeit és az iigv 
valószínű végét élénken vitatva tódult ki a teremből. 
A tárgyalás isméti megnyitása után megrendítő jelenet 
tárult föl a hallgatók előtt. (Folytatása a reggeli lapban.) 

Közli: II. .1.

Irod-SÜLom.
Nincsen az a körülmény a családi életben, melyre a 

„Magyar Háziasszony" című hetilapban kellő útmutatást n«*m ta
lálhatnánk. E lap változatos tartalmával felöleli a konyhát, a 
gazdaságot, az egészségtant, a kertészetet, a kézimunkát, a di 
vatot, szóval mindazt., a mi jó gazdasszony előtt csak érdekkel 
bírhat s a kiváló szakerők, kik tollúkkal e változatos rovatokat 
támogatják, elegendő biztosítékot nyújtanak a lap által adott 
tanácsok hasznavehetósége felől.

A „Magyar Háziasszony" előfizetési ára a „Munka Után" 
cimü szépirodalmi melléklettel együtt egész évre 6 frt, félévre 
H frt, negyed évre 1 frt 50 kr, s a kiadóhivatal (Budapesten, 
nagy korona-utca 20. sz.), melyhez az előfizetések legcélszerűb
ben postautalványon intézendők, kívánatra bárkinek ingyen és 
bérmentve szolgál mutatványszámokkal. A legnjabb szám követ
kező változatos tartalommal jelent meg.



I. FŐLAP. 8 oldal. Jogos panasz. Teklától. — A bemuta
tásról. K. Kojncky Irmától. — Párisi divatlevél. Mutkrnoiselle 
Guillanmettetől. Orvosi tanácsadó. — H'atszerek. Csincsák 
Bélától. — Háztartási gazdaság. Grositz Mariskától. — Házi 
szerek. Egy gvógyszerósztőL — Konyhászat. Heti étlap. Envedy- 
Markovits Idától. - Hogyan főzzünk, süssünk ? — Egyletek és 
jótékonyság. — Különfélék. — Hymen. — Gyászrovat. — Kér
dések. — Feleletek. — Szerkesztői üzenetek. - Kiadóhivatal 
postája. — Nyilt-tér. - Nyílt társalgó. — Kis hirdetések.

II. „MŰN KA ÜTÁNU. 4 -oldal. Szépirodalmi melléklap. 
töjjel-nappal. Iíövesdy Gézáimtól. — Budapesti élet. Don Jüantól.
— A buszú (Folyt.) Négy Sándorné Szitts Rebekától. — Miiért? 
Semmit sem ért ! Tolnai Lajostól. (Vége.) — Irodák m és infi- 
• észet. - Gondolatok. — Apróságok. - ‘Sakktalány. Cseh Em
mától. — Megfejtések. — Az ólet útjairól. Buday Elemértől.

III. RI-GÉNYME1.LÉKLET. 8 oldal. „Elúszott millió.u 
Regény Vörös Juliannától. .XXIII. ív 177—184 lap.

.lóhát SüifriMta’k „4 l£leJíl<1osnrtrw cimü regényéből, 
mely R.hni testvér-k kiadásában, mint a nagynevű író újabb 
'igényeinek gyűjtőmén vében ez idő szerint megjelenik, a kiadó- 
ivatal legutóbb az 5—7. füzeteket küldötte be nekünk. Lándory, 

t „ lélek idomár", kit a független magyar •miniszteriiwn leggavnilé- 
rabb tagja fogadásban nyert meg az országnak, mint a kinek 
-zeniéivével a fogadást nyerő és az ország is nyert, folytatja 
munkáját. Áthatva a tudattól, hogy .a kultúrának megnyitott or
szág lakóinak önmagáktól kell arra rájönniük, hogy az ósdi in
tézmények tarthatatlanok. ép azok segélyével folytatja áldásos 
működését, kik kevéssel ezelőtt minden újításnak Iegelkeseredet- 
tebb ellenségei voltak. Csak a ki Agy ismeri hazfuik börténeiét,: 
mint Jókai, a kinek ép úgy kijutott a nemzet gyászából, mint 
a hogy szívvel, lélekkel osztozott annak örömében ás, — csak a 
ki oly otthonos a budai várpalota termeiben, mint a mily közel
ből ismeri a nép baját, bánatát, — csak az ilyen író -tárhatja 
fel szemeink előtt az ellentétük folytán is kápráztató, de min
denesetre elbűvölő képeket, melyek e legújabb regényben mint 
a hős, a „lélekidomár" stafiage-aként jelentkeznek.

A kiadásnak egyik legfőbb előnye, hogy füzetekben jelen
vén meg, azt. a legszegényebb ember is megszerezheti -O kijával,
— az olvasásra nézve annyiban hátrányos, hogy a folytatás*, alig 
bírja várni. Azonban ennek is megvan a maga haszna. Elolvassuk 
jlőször füzetekben, azután, ha egészen meglesz, — újra élé től 
égig és igy kétszer volt részünk a gyönyörben, -mitcsaic egy 

Jókai regényolvasása nyújthat. — Előfizetni szándékozók fordul
janak egyQuesen Révai testvérekhez (Budapesten, IV. Váci-utca 1J.

II a sznos tudni va 1 ók.
A pusztulás tíz parancsolatja.

Sok gazdának, úgy látszik, hogy az a sorsa, hogy 
dolguk évrői évre rosszabbul menjen Ha lennének köz
ük olyanok, kik tönkrejutiísokat Iliinél inkább siettelni 

akarják, azoknak a következő kitöltő tárnicsokat ad
hatjuk :

1. Összes tőkéjüket fektessék földbirtokba s ve
gyenek fel pénzt magas kamatra és vásárolj:) mik még 
több földet.

2. Vegyenek fel kölcsönpénzt s vásároljanak rajta 
minél több marhát.

3. Gondoljanak mindig arra, hogy imV' úgy sem 
lehet rajtuk segíteni, s bármily szorgalmat fejtenek ki, 
:tz mind kárba veszett munka.

4. Az általok vásárolt marhák és gazdasági esz
közök legyenek lehető legrosszabbak, mert igy olcsób
ban szerezhetők meg.

5 Tartsák marháikat csak szalmán és kukorica 
csutkán, mert a termésből pénzt kell szerezni.

fi. Minthogy a trágya, a gyomnövését előmozdít i-i. - 
a trágyát, hamut, szemetet stb. hordassák csak a io 
ly óba.

7. Minél joliban van földjük árkok által átszel- 
delve, annál kevesebbet szánthatnak; hagyják tehát, a 
vadvizeket magukra, hadd keressenek ezek utat ma
guknak, ha tetszik.

8 Szedjék ki az erdőből használatra mindig a 
legszebb fákat s ne ültessenek helyettük soha egyetlen 
egyet sem, hogy az erdőben sötét ne legyet).

9. Tartsanak mindig annyi munkást, a mennyit 
csak bírnak, s ringassák magukat azon reményben, 
hogy minél több a kiadás, amiál nagyobb lesz a nye
reség.

10 Kezdjenek és csináljanak mindent nagyban. 
Ki foglalkoznék kicsinységekkel, s ki törné a fejét 
azon, hogy a dolog a megkezdett, módon kivihető-e?

Ezen 10 parancs követéséie a pusztulás mulhalla 
n«l be fog következni, a mint már számos tapasztalat 
mutatja azt. Cz Gy.

■Apróság.
Nagy mondások: — Hej fiuk, a mindenéi, 

mikor én Töröko.rszágí)ti<i jártam, olyan bőség volt ott, 
hogy a tojást csak kivetítik a prontásból s azonnal 
megsült, — beszéli a baka n fiatalságnak.

— „Blikl-ri a még ecsém“ — szólt, a huszár — 
„ez volt, csak a hő.fog, mikor én Tálján országban ma-- 
séroztam, a. halas olvadt fel a zsebembeu s úgy szaladt í 
le a lábom szárán, .akár csak a víz!"

■* * I*
Megne m foghatja. . . Két ismerős kereskedő 

utazik. Beszéd közben előjön a családi élet.
— Meg nem foghatom, mért küldi ki feleségem 

a szolgálót, az istállóba hálni? kezdi egyszerre A.
— Nem fél ilyenkor egyedül? Kérdi B.
— Nem, mert a segédem az irodában fekszik, 

— jegyzi meg A.
— ügyi? ... Kod ... kod .. .

* **
Legrégibb érdé ni jel. — Melyik a legrégibb 

érdem-jel ? — kérdi a társaság egy hölgye.
— Az úgynevezett „házi kereszti” — vá

laszolja egy épp jelen levő élces férfiú.
♦ „ *♦

Falusi bíró: Hát azt meleg van-e abban a 
Taliánországban? — kérdi beszéd közben a híré haza 
került bakától.

— Hogy meleg van-e bírd uram? — válaszolja 
a vén Háti bajuszán egyet pödöritve. — Meghiszem 
azt! . . . Olyan kánikulla van ott, hogy a tyúkok merő 
főtt tojást tojnak.

FhIbIős szotIibsíIó és laptnlajdonos • ItnlrixHovita Norbert.

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

piacou két bolthelyiség nagy pincével jövő 
évi szt,-György naptól fogva kiadó.
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Értesítés.
Szentes város és vidéke nagyérdemű kÖ- J 

zönségének ezennel tudomására hozzuk, mi- á 
szerint J

Szénássy Ferenc tír li 
általánosan kedvelt jamaica- és brazíliai palack , 
rumjainkban, valamint chinai csomag és doboz j 
teáinkban, továbbá eredeti francia és magyar ? 
cognácban c

főra,lctá,T-u.xil2a.t j
egyedüli elát usitási joggal birja s áruinkat ere- $i 
deli budapesti áron adja el. S

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

Kiváló tisztelettel |
DIETRICH és GOTTSCHLIG, j 

niftgy. kir- udvari szállítók és d 
tea és mm nagy kereskedők 3 

BUDAPESTEN. 5

Máriaeze >•

Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Védjegy.

&
K

Fölühnulhalaflan étvágyhiány, gyomorgyöugeség, row 
illatú lelekzel, felfúvódás. savanyú íelböflencH, kuliba. gy«>- 
morhuriit, gyomorégés, homok- és daraképzödés, tul'ag"< 
nyálkaképzöíléa, sárgaság, undor és hányás, főfájás (Int 

\ a gyomortól ered), gyormorgörcs, szckszorulás, a g>’n'»nr* 
uak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lep-t 

.dA máj- és aranyereit bániaknak eseteiben. — Egy üvegcse ara 
IKk Itnjvn'í lati i, t o u 1♦ ó u j.j I ao-vii t 4 .111 L- •• L* A11 Öm * < III ILí'X K 4 V Ki •__ ...______..................—.....  -- ...... -->■ — ' ** Vn i

használati ű tusit ás.sál egyiittdOkr., kettős palaczk <0 «'*• 
Központi szétküldés Bráíly Károly gyógyuzeresz Anni 

Kretusierbeu (Morvaország). r.
Kapható minden gyógyszertárban.

iWjl *7 Óvás! A valódi máriaezolll gyouiorcföpijókét ao’j'd 
hamisítják és utánozzák. A valódiság jeléül nnnuen 
üvegnek piros, a fenti védjegygyei ellátott borítékba Kf-u 
göngyölve lennie é» a minden üveghez mellékelt haszná
lati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy krém- 
slarben Gu.sek Henrik könyviiyomuájáhan nyomabilL wuT iWHJt(H'i) ... .... .

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podbradszkv Ferenc os 
Váradj’ Lajos gyógy szertáraiban ; Hód-Mező-Vásárhelyen Aigncr 
Gyula, Berock Péter. Bnntalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban ; Szarvason Medvecky József és Bartcs Emil 
gyógyszertáraiban : Szegeden Ambrózy Á., Barcsay Károly. Dauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And- 

ráson Pollatsek Vilmosnál. _



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 47-ik számához.
— Mulatságos félreértés. Egy, königsbergi pol- 

pírokból álló társaság múlt hóban elhatározta, hogy a 
nyugati viharoktól fülkorbácsolt tavat megnézendő 1‘illau- 
ba Hindui. Az. utazás elót.t egy táviratot küldtek az 
ottani vendéglőshöz és aláírták: „Gross, Fürsi, Alexan
der “ A vendéglős sietett, díszbe öltözködni egész ház 
népével együtt, a vendéglőt föllobogózla, fölvirágozta és 
ttljes díszben sietett a pályaudvarba. Ott. már nagy 
néptíiiiieg volt, mert a kedélyes pillauiak már megtud 
tik a vendéglő szolgáktól, hogy Sándor nagy herceg 
fog városukba érkezni. A vonat berobogott., hurrah, 
hurrák kiáltás mindenfelé, a nép kendőit lobogtatta és 
hajadon lövet várta Sándor nagy herceget, A magas ven
dég azonban elmaradt., de leszállt helyette Gross, Fürst. 
és Alexander, a három jámbor königsbergi polgár. A 
nép nagy elégedetlenséggel távozott a pályaudvarból s 
tán ma is várja „Grossfürst Alexander“-t., mert a korcs 
márosnak van annyi esze, hogy nem árulta el felsülését.

— A nőemancipatio illusztrálásához. Egy amerikai 
újság beszéli a következő kedélyes történetet: Nem rég 
egy nagyou (elindult ur sietett egy isméit orvos laká
sára, nem tudván, hogy az elköltözött már onnan s 
lakását nő orvos foglalta el „Itthon van a doktor?" 
kérdő az ur. „Igenis itthon", válaszolt a cseléd. — Na 
hála istennek, akkor hát bocsásson be hozzál" — „Nem 
lehet uram", szólt, az ajtó elé állva. — „De sietős dolgom 
van vele, az ügy, amiért hozzá fordulok, percnyi halasztást 
sem enged tneg.“ — „Sajnálom uram, lehetetlen!“ „I)e ért
sen meg, az én nőmet éppen most szülési fájdalmak lepiék l 
meg!" „A doktor asszonyt hasonlóképen," felelt a cseléd, 
becsapván amannak orra előtt az ajtót.

— Országos iparosszövetség. lliikay Nándor érte
síti nz országos ipnroBszövetség tagjait, hogy a szövet
ségi közgyűlés ez évi december 2-án d. e. 9 órakor lesz 
a budapesti cipészipartestület házában (Wesselényi utca 
#. sz.) A végrehajtó bizottság ülése ugyanott dec l én 
este 6 órakor lesz. Minthogy pedig a közös hadügyminisz 
temek Hakayhoz intézett két rendbeli leirata szerint a 
jövő 1889. évben két millió forintnyi értékű bőrnemű 
szállítmányokra vonatkozó szerződés jár le, s mivel ezek 
megújítására nézve az uj versenytárgyalásra vonatkozó 
kiírások még ez évben okvetlen meg fognak jelenni; 
továbbit, mivel a honvédelmi miniszter ismételve és csak 
legközelebb is igen jó sikerrel fáradozott a magyar 
kézinüiparosságuak, illetve a szövetségnek e vállalatok
ban való részesül hét ése tárgyában, az orsz. iparosszövet- 
ftéghez csatlakozott és csatlakozandó magyarországi ipar
testületeket, társulatokat, egyesületeket éB kamarákat 
a fönt jelzőit szövetségi közgyűlésen, a szövetségi 
alapszabályok értelmében való képviseltetésük melletti 
buzgó részvételre fölhívja, megjegyezvén, hogy e köz
gyűlésben csakis ama szövetségi tagok vehetnek részt, 
a kik tagsági évi járulékuk esedékes részét e hó 29 ikéig 
a .szegedi iparostestület pénztári hivatalához az orszá
gos iparos szövetség számára befizették.

CS-ABitok.
A japiín nők helyzete.

Az embernek megvan az a sajátsága, hogy min
den, mi rá nézve idegen, rendkivüi imponálni tud neki, 
Minden feketebőrtl afrikaiban fejedelmet, lát, minden 
siimii, jnpáui stb. herceg; minden brazíliai kalandor 
milliomos és ültetvény tulajdonos. A messze távol szé
pít. Keletről mindig bizonyos rajongással beszélünk, 
pedig ha közelről megismerkedünk a keleti viszonyok 
ka), be fogjuk látni, hogy illúzióinknak épen nem felel 
meg u valóság.

A fiatal leányok egész keleten s Japánban is el
adatnak. A férj tulajdonképen megveszi nejét, a szülők 
pedig úgy tekintik leányaikat, mint valami kamatokat 
jövedelmező tárgyat.

A inennyegző lefolyása különben a japánoknál 
nagyon egyszerű. Miután ti vő és a szülők az árra nézve 
megegyeztek, a inennyegző napját kitűzik. Az ara és 
a vőlegény megisznak egy pár csésze rizsszeszt és aztán 
férj és feleség lesznek. Ha nem tetszik a férjnek a nő, 
úgy egyszerűen elkergeti. Ha pedig nagylelkű akar lenni, 
váló levéllel elbocsát ja, és akkor újra férjhez mehet.; 
de különben joga van hozzá, hogy nejét nyilvános há
zaknak (djoroya) bizonyos bérért átengedje.

A keleti philosópha egyik alaptörvénye, hogy a 
gyermekeknek vakon engedelmeskedniük kell szüleik
nek. Ez az átka a gyöngébb nemnek is, A leány zú
golódás nélkül engedelmeskedik atyjának és zúgolódás 
nélkül megy a djoroyába, ha atyja parancsolja. Ha a 
japá.ii megszorul a pénz dolgában, először nejét, azután 
leányait, adja el, csak azután gondol arra, hogy vágyó 
nából adjon el valamit-

A japánira nem lehet mondani hogy természeté
nél fogva gonosz lelkű lenne, gyakran a legjobb egyet
értésben él nejével, de európai értelemben „hűségről" 
fogalma sincs. Ha házassága magtalan, minden lelkifur
dalás nélkül a legelső nővel köt szövetséget, és ennek 
gyermekeit sajátjának elfogadja. Ha a japán férj mulatni 
akar, elmegy a djoroyába, azért senki sem rója meg, 
Iln ott megtetszik neki valamelyik leány, gazdájának 
megfizeti az árát s minden habozás nélkül hazaviszi 
mellékfeleségéuek.

Az olvasó kérdhetné talán: Nincs tehát szerelem 
Japánban? E kérdésre egyszerűen nemmel felelni nem 
lehet, de az egészen másforma, mint nálunk európaiak
nál. A japán regényekben olvalhatni szerencsétlen sze
relemről, csakhogy az akadályt rendesen pénzkérdés 
képezi. Az öngyilkos szerelmesek sem ritkák. Nőm egy j 
japán regényben olvastuk, hogy a szerelmesek nem tud
nak egymáséi lenni, mert, a fösvény apa leányát, a 
djoroya tulajdonosának akarja eladni, mert, az több\ 
pénzt ígér neki.

Ha európai leány férjhez megy egy jnpáni ember-1 
hez, avval is önkényesen bánik el férje. A japán fele

sége európai értelemben védtelen és ki van téve a férj 
zsarnokságának.

A japán minden nap elbocsáthatja feleségét. V.'ló 
törvényük nagyon sok alkalmat, ad rá; o törvény 30 
válóokot számlál el, pl. az is okot képez a válásra, hl 
a nő bőbeszédű. A férj, ha okot talál (ezt pedig könnyen 
teheti) elajándékozhatja vagy bérbe adhn'ja nejét. Az 
európai nők, a kiket szerencsétlenségük jipán férjhez 
kötött, ily esetben aztán hasztalan fordultak kousulaikhoz 
pártfogásért, nz sem tudott rajtuk segíteni.

Különben igen kevés európai nő szánja magát 
arra a nehéz kenyérre, hogy ázsiai ember felesége 
legyen. Egy híres utazó, a ki sok évig tartózkodott, a 
keleti népek közt és az ottani viszonyokkal alaposan 
ismerős, csak egy pár ily esetről hallott. Holland Indiá
ban egy hollandi nő ment, egy jávai herceg Bárjához, 
de nem sokáig tudta elviselni helyzetét., ott hagyta a 
hercegi férjei. Egy angol nő férjhez mont egy hindu
hoz, szomorú sorsa is volt., nemsokára megölte a szokat
lan bánásmód és a folytonos megaláztatás. Ausztráliá
ban a bevándorlóit khinaiakhoz természetesen csali 
nagyon alacsony sorsú angol nők mentek nőül. Azt pedig 
tudjuk,hogy ha Amerikában fehér nő színes emberhez 
megy nőül, az rendkívüli dolog és megaláztatás a fehér 
nőre nézve.

A nők helyzete keleten mindenütt lealacsonyító. 
Kelet, a lovak paradicsoma és a nők pokla, jegyző meg 
igen találóan egy szellemes utazó.

Hasznos tudnivalók.
„A lovak kérelme a kocsis úrhoz."

E eim alatt n kasseli állatvédő egylet következő 
kérvényt tesz közzé;

A természet engem a te javadra teremtett, de 
egyszersmind a le könyöi ületessógedhez is utasított. 
Rendeltetésem; Neked szolgáim és akaratodnak enge
delmeskedni, ne tégy tehát szerencsétlenné kegyetlen 
bánásoddal. Nekem is van értelmi képességem és min
dent megjegyzek magamnak, függök tőled és háládalos 
is tudok lenni, cu’khogy a beszédre képes nem vagyok.

Sokszor zavarban vagyok, mert nem tudom, hogy 
mit kívánsz tőlem. Szeretnélek megérteni, de fejem zug 
a dühös ülésektől, melyekkel te engem megtisztelni 
mőltóztalol. Máskor egészen elkábulok az erős rúgások
tól, melyeket, patkóssalku nagy csizmádtól elszenvedni 
kénytelen vagyok, és egész testem reszket, mikor ke
gyetlen ostorodat rám emeled. Szám és fogaim folyton 
fájnak a vas-zablától, melyet minduntalan rángatsz. A 
hám elfojtja gégémet és elszoritja lélekzetenmt. Csak 
tekints néha egész csontig hatoló sebeimre, melyeket 
az irgalmatlan rovarok okoznak.

Természetes, hogy ily bánásmód mellett nem sza
ladhatok 8 óra hosszáig a kővel burkolt, utcákon a forró



hőségben ogy « jeges esőben. Szivein tenném, hí' 
bei®’, gyenge «|«11 volnék Ha íltndsz a lovószgyereknek,! 
gyaluán umgiöriénik, hogy megfeledkezik rólam, mert, 
szerelőjével r-étáini megy. Gyakran majdnem éhen halva, 
saoíiijtiMigtól himeiaive, ferndltm és kegyetlen fejdnl- 
mal.liil kínozva térek jhnza és te is elfeledsz, nekem 
innom adni, a lakarnniny pedig, melyet elém vélsz, 
legtölfoször komisz Ágyam a kemény, hideg föld. Haló-; 
losan írtradt vagyok; oly szívesen elaludnám, de a fej- i 
daímik bent hagyunk nyugton. j

Oh, ha te engem nem is szeretsz, mint, én óhaj I 
tanáw, gondold meg legalább, hogy minden gazdag és 
jóinlésíl ember, ha valahova akar utazni, a legjobb ki- 
liézésü lovakat, választja ki, míg egy ily szegény állatot, 
mint én vagyok, mindenki szánalotnmal mellőz. A jói 
ájmlt ló uráliak sok hasznot hajt; de velem végre is 
•olsi'.egényedet, s ez nem az én, de a te hibád leend. 
Bánj tellát, velem kissé bárátságosaiiban, gondoskodjál 
rólam, fi majd meglátod, hogy akkor sokkal többet fo
gok tudni dolgozni mint, jelenleg.

_Z\-prÓ£tág-.
Ez se rossz. — Hány óra van most? — bér

dó egy ismert .olasz küllő az épp mellette elhaladó fiatal 
embertói.

— Ez órában itatják a szamarakat. — válaszolt 
a kérd"lt gúnyt yat.

— Úgy, válaszolt komolyan a költő. - csak azt 
csodálom, fiatal barátom, hogy önt e percben nem a 
kuknál találom.

* **
Feleség: Jézus llária! Béla, most, kell haza 

jöuiri ? Hiszen már három óra van!
Férj: Nos, és ha nem jöttem volna haza, hát. akkor 

nem volna már három óra ?
» **

A svéd király és a föld mi vésők I. Osz
kár svéd királynál egyszer egy löldmíves depulátió 
tisztelgett.

Az egyszerű emberek nagyon megnyerték a ki
rály tetszését.

— Hullottam, szólt az egyikhez, hogy fi minden 
embert fenek szoktatok szólítani!

— Hgy van, felség, vinzonzá egy föhlmives, mi 
minden embert te-nek szólítunk, csak téged nem!

* **
A gróf és inasa. No te gazember — így szól 

B... gróf inasához — szép dolgokat hallottam tegnap 
rólad. Ha. így fogod magad viselni, elcsaplak! Az inas 
e .dorgálásra felhúzta vállait és szemeivel liunvorgatva 
igy válaszolt: Hát nekem mindennap mennyit kell hal
lanom méltóságodról és még se — hagyom itt!

I'Vlelős sznrl.nsztó óh laptiilujilunon: IIjiIiíz.hovUh Norbert.

7 1,-888. íigy. sz.

Árverési és árlejtési hirdetmény.
Csongrád vármegyébe kebelezett Csany község 

képviselő testületének folyó évi julius hó 7-én 39. 
sz. alatt hozott, határozata értelmében közhírré 
tétetik, miszerint Csany község tulajflonát képező 
bor, sör, pálinka, liqtier, rosoli mérhet,ési jog az 
njonan épített, nagy vendéglői épülettel 1889. év 
január 1-ső napjától 6 egymásután következő év
re vagyis 1894. évi december hó 31 -ik napjáig;

továbbá ugyancsak a község tulajdonát, ké 
pező piacltelypénzszedési jog egy évié vagyis 1889. 
január első napjától 1889. évi december 31-ik 
napjáig n y i 1 v á n o s á r verésen a legtöbbet 
Ígérőnek egyenkint haszonbérbe fog kiadatni.

Az árverés és árlejtés (888-ík évi december 
hí 16-ik napján déleiét 9 órakar Csany község 
közházának tanácstermében fog megtartatni.

Az árverési feltételek Csany község jegyzői 
hivatalában a hivatalos órák alatt megtekinthetők, 
ugyanott az elősoroltak™ vonatkozólag bármily 
irányú felvilágosítás készségesen adatik.

Keit Csanyon, 1888. évi november hó 23-án.
Pap Ödön, Somodi János,

jegyző. bíró.

EZixcLetés.
A város által fentarfott utcai lámpások világí

tási vállalata 1889 évi Jan. 1-től kezdve egy év 
tartamára f. évi Decemb. 6 án délután 3 órakor a 
tanácsteremben tartandó szóbeli árlejtésen a legolcsób- 
liért vállalkozónak ki fog adatni.

Felhivatnak vállalkozni kívánók, hogy kellő bá
nat pénzzel ellátva, a kitűzött időben a tanácsterem 
ben — hol a feltételek megtekinthetők — jelenje
nek meg-.

Nagy Imre,
tanácsnok.

Eladó föld.
Szépe Antalnak kistőkei 18 kát. hold földje ta
nyával (1000 frt földhitelint. kölcsön van rajta) 
5000 írtért. — Pönköcháton 1 (i kát. hold (950 frt. 
árvatári kölcsönnel) fele vetéssel 5000 írtért egész
ben vagy több részletben eladó. — Értekezhetni 
a r. katli. egyházépület boltlielyiségében, a temp

lommal átellenben.

Hirdetmény.
Szentes város tulajdonához tartozó tiszai rév- és 

rakparti dij szedés! jog 1889 évi Jan. 1-től kezdve 
3 év tartamára, és pedig

a böldi rév vámszedési jog f. évi Decemb. 3-án 
délután 3 órakor,

a tiszai, rakpart díjszedési jog f. évi Decemb. 4 én 
délután 3 órakor a tanácsteremben tartandó szóbeli 
árverésen a legtöbbet. ígérőnek haszonbérbe fog adatni.

Felhivatnak bérien! kívánók, hogy kellő bánat 
pénzzel ellátva., a kitűzőit, időben és helyen — hol 
a feltételek addig is megtekinthetők —■ jelenjenek meg.

Szentes 18&8. nov. 23.
NAGY IMRE, tanácsnok.

zz-z:
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< i'ÍJies többé fegfli.Jsls I! Könnyen vérző
; |ggs^- beteg és gyuiadt foghiist gyógyít és 
I erősít, a légkörét eliitvoiií.jn és képző-
' dósét nsepgdlolja a sziíjbüzt azonnal

■i megszünteti napoaitai liasznitlatsníl
cs. és k. udvari fogorvos és üdv. szállító, valódi

Tjv POPP ''Húg- Anntherin- 
JJ1. fUlf hírű SZÁJVÍZÉ

hétszer oly nagy palackokban mint eddig.
Ezzel egyidejűleg alkalmazandó

Dr. POPP fogpasztája ^4 'gí"ssís's
Dr. POPP Analharin fogpasztája

fogai; tisztán tintására és a foghus megerősítésére,
Rt' DRDP fhnnnra tagyogó fehérségű fogakat kölcsönöz, anél- 

• rUrr lUypvl d. kuí, hogy mint más fogporok a fogak zo
máncát megsértené.

Dr. PÖPP növényszappana uSSkíS
ellen és különösen fürdőkhöz.

Rr POPP NAPRAFORGÓ (»«»’ glicerin) A legtöbb és
L»l . I M’a"V a leglinmnabb divat-piperc-srap-

VLiyu3 partok. A bőrt bársony unom-

Árak : Anatherin-szájviz 50 kr., 1 frt és J frt 40 kr, 
Anatherin fogpaszta tégelyben 1 frt 22 kr, Aromatikus 
fogpaszta 35 kr., Fogpor dobozban GB kr, NÖvényazappan 
30 kr., Napraforgó-szappan -10 kr., Vénus-szappan 50 kr.,

E szerek kaphatók Szentesen : Podliraszky b'., Váradj' 
L. és Dósa B gyógyszerészek-nól ; Welisch V. keres
kedőnél

Dr, POPP J. G. üdv. fogorvos urnák.
_ Cs. és kir. ltiz. szabadalmazott Anathcrln

i?g F” szájvizét vegyészeti tanműhelyemben legszor
gosabb vegyi vizsgálatnak vetettem alá, mely- 

_ ___ nek eredménye, hogy :
Anatherin-szájvize kizárólag a legjobb mi

nőségű alkatrészekből áll, melyek a nékik tulaj- 
_ donitott gyógyerővel teljes mértékben bírnak 

és tudományos tapasztalatok alapján keltű szak
értelemmel vannak összeállítva úgy hogy e száj- 
víznek használata bármily fog és szájbajok- 

BMSF* nál általában igazsághoz képest legmelegebben 
“ ajánlható.

Dr Werner
a borósz.Iói vegyészeti intézet igazgatója, gyógy- 

szeres ész bites vegyész
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